
  

 
Sammendrag 

Sodødeligheden har været stigende de seneste år, og omkring halvdelen af de søer, der dør i 

besætningen, er blevet aflivet. Den hyppigste årsag til aflivning af en so i besætningen er ben- og 

klovproblemer. Klovforandringer og -skader er desværre almindeligt forekommende i danske 

sobesætninger og flere studier har vist, at op mod 80-99 % af søerne har mindst én klovskade.  

 

Formålet med dette notat er derfor at beskrive omfang, årsag, forebyggelse og behandling af 

klovskader og -bylder hos søer.  

 

Kloven består af hård klovvæg med underliggende blødt væv, hård tå og blød balle. Overgangen 

mellem klovvæg og huden kaldes kronranden. I overgangen mellem klovvæg og det underliggende 

væv ses langs kanten af tåen den hvide linje. De fire yderklove bærer cirka 80 % af soens vægt. 

Yderklovene er både længere og bredere end inderklovene.  

 

Soens forben bærer en større vægt end bagben. Hvis der sker skade eller forvoksning på kloven/-e, 

kan soen blive halt. Dermed ændres vægtfordelingen på klove/ben og dermed belastes de øvrige 

klove/ben yderligere. Der er udviklet en række værktøjer, der mere eller mindre automatisk kan 

udpege halte søer, men flere af metoderne skal udvikles yderligere, hvis de skal anvendes i 

besætninger.  

 

Meget få studier har undersøgt arvelighed for forskellige klovparametre. De højeste arveligheder er 

fundet på forbenenes benstilling (0,19-0,28), mens der blev fundet lavere arveligheder på udaddrejede 

forben, understillede og uens klove på bagben.  
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Hovedkonklusion 
Op mod 80-99 % af søerne har mindst én klovskade. De typiske skader er revner i klovvæg, 

revner/forvoksning af balle og revne i den hvide linje. Risikofaktorer er primært uens klove, soens 

alder og vægt, tilsvinede gulve og gruppering.  
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Langt de fleste klovskader ses på søernes bagben – primært på yderklovene. De typiske klovskader 

er revner i klovvæggen, revner/forvoksning af balle og revne i den hvide linje. Søer kan have 

klovskader uden at være halte. Det vurderes, at 4-5 % af søerne har klovinfektion/-bylder, men 

litteraturen er yderst sparsom.  

 

Ofte har søer mere end én klovskade, og flere af skaderne er korrelerede – fx hænger 

balleforvoksning sammen med uens klove og revner i klovvæggen; understillede bagben giver 

forvoksede klove og deraf en stiv bevægelse og halthed; udaddrejede bagben hænger sammen med 

unormalt klovslid og små inderklove på bagben er korreleret med forvoksede klove. 

 

De primære årsager til klovskader, som kan give infektion, er: 

• Uens klove  

• Soens alder  

• Soens vægt  

• Tilsvinede gulve 

• Opstaldning spaltegulv  

• Løsdrift  

• Gruppering og regruppering af søer  

 
Baggrund  
Sodødeligheden har været stigende de seneste år, det skyldes såvel selvdøde som søer, der bliver 

aflivet i besætningen (Jensen, 2022). Det er omkring halvdelen af de søer, der dør i besætningen, 

der er blevet aflivet. Den hyppigste årsag til aflivning af en so i besætningen er ben- og 

klovproblemer, og det er ofte unge søer (1.-3. kuld), der udvikler disse lidelser. Det er i mange 

tilfælde uvist, hvad der er den dybereliggende årsag til ben- og klovproblemerne, da der sjældent 

gennemføres diagnostiske undersøgelser.  

 

Et dansk studie med fokus på risikofaktorer i relation til udsætning af søer i 34 besætninger har 

påvist, at søers uvillighed til at rejse sig (sandsynligvis på grund af halthed) øger risikoen for aflivning 

(Jensen et al. 2010; Jensen et. al., 2012). Søer med bevægelsesproblemer var i et studie med en 

testarena uvillige til at bevæge sig og gik således ikke lige så langt, som søer uden problemer (Bos 

et al., 2015).  

 

Klovforandringer (fx lange klove, uens klove, unormal forhorning) og -skader (revner i klovvæg og 

ved den hvide linje) er almindeligt forekommende i danske sobesætninger og er ofte årsag til 

halthed. Flere studier har vist, at op mod 80-99 % af søerne har mindst én klovskade (Anil et al. 

2007; Pluym et al. 2011).  

 

Flere studier har beskrevet konsekvenserne af klovforandringer/-skader og halthed og har vist, at 

halthed reducerer søernes velfærd, holdbarhed og produktivitet (Heinonen et al. 2013; Pluym et al. 

2013; Nalon et al. 2013). Dette understøttes af flere undersøgelser, der finder, at halthed har 

alvorlige negative konsekvenser for søernes holdbarhed og produktivitet (Anil et al. 2005, 2009); 

Lisgara et al. (2015) fandt, at klovskader har negativ indflydelse på antal levendefødte grise.  

 

Der er kun gennemført få danske afprøvninger med fokus på søers klove. I to sohold med høj 

forekomst af halte søer blev 42 halte søer obduceret. Klovlidelser (klovskade eller -betændelse) 

forklarede 21 % af de halte søer (Nielsen et al., 2016). I en ældre afprøvning (Vestergaard et al., 

2005) blev der i én besætning gennemført regelmæssig klovpleje (-beskæring) i tre år. Der blev ikke 

fundet en sikker forskel i produktionsresultaterne, udtagning til sygesti eller udsætningsårsager 
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mellem søer, der fik beskåret klove og søer, der ikke fik. Der blev registreret klovforandringer, og de 

primære fund var lange klove, revner i klovvæg, balleforvoksning og uens klove. 

 

I et tidligere projekt i regi af Den rullende Afprøvning blev der på tværs af en række afprøvninger 

benyttet samme vurdering af polte og søer (20 parametre) (Nielsen et al., 2016). Søer, som havde 

lange biklove, havde lavere chance for at blive løbet igen efter fravænning og fik dermed en kortere 

levetid. Der var tendens til, at søer med lange klove havde lavere holdbarhed, og hvis søer/polte 

havde sår ved klov eller biklov sidst i drægtighedsperioden, var det statistisk mere sandsynligt, at 

disse dyr ikke blev løbet igen i forhold til dyr uden sår. Benvurdering af polte på 30-40 kg kunne ikke 

knyttes til poltens fremtid som so, mens benvurdering af polte ved 80-140 kg viste en tendens til, at 

hvis poltene havde sår ved biklovene, så blev de hyppigere udsat inden løbning til 2. kuld. 

 

I slagtegriseproduktionen observeres der ligeledes klov- og benproblemer. I et litteraturstudie 

(Jensen et al., 2009) opsummeres, at gulvkvalitet og -type, belægningsgrad og dårlig hygiejne i stien 

er fundet som risikofaktorer. 

 

Formålet med dette notat er at beskrive kendt viden fra litteraturen om omfang, årsag, forebyggelse 

og behandling af klovskader og -bylder hos søer.  

 

Afgrænsning  

Der er tidligere gennemført et litteraturstudie med fokus på halthed hos søer, hvor kendt viden fra 

litteraturen om forekomst, risikofaktorer og forebyggelse, betydning og håndtering af halthed hos 

søer er præsenteret og diskuteret (Andersen et al., 2019). Derfor indgår halthed ikke i dette studie. 

 
Litteraturstudie 

Klovens opbygning 
Kloven består af en hornkapsel med hårdt og blødt horn og underliggende blødt væv. Kloven har en 

hård klovvæg, hård tå og blød balle. Overgange mellem den bløde balle og det hårde horn er på en 

normal klov sammenhængende og uden skader eller sår. (Figur 1). 

 

På en normal klov bærer balle og klovvæg den største vægt. Den bløde balles hovedfunktion er at 

absorbere stød. Overgangen mellem hornkapsel og det underlæggende væv ses langs kanten af tåen 

som den hvide linje. Overgangen mellem hornkapsel og huden kaldes kronranden (Svendsen og 

Olsson, 2002) (Figur 1). 

 

Soens klove er opbygget af den nederste tåknogle (distale phalanx), som er dækket af hud, og en 

horndel. Horndelens område består af balle (blød trædepude), sål og den hvide linje. Ballen udgør 2/3 

af klovens kontaktflade med gulvet, og bærer derfor en stor del af soens vægt. Den sidste tredjedel af 

klovens kontaktflade med gulvet er sålen, som består af hårdt hornvæv. Klovvæggen er den hårde 

yderside af kloven. Der er yderligere to knogler knyttet til kloven – den mellemste og den øverste 

tåknogle (middle phalanx og proximal phalanx). Endelig er der to biklove (Figur 1).  
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Figur 1. Opbygning af klov – set fra siden (tv.) og undersiden (th.).  

Dew claw=biklov; heel=balle; heel-sole junction=linje mellem balle og klovsål; sole=klovsål; wall=klovvæg; white line=hvide 

linje. Fra Zinpros hjemmeside 

 
Klovvækst og vægtfordeling mellem inder- og yderklov  
Klovvækst  

Klovvæggen vokser igennem hele soens liv; ligesom et klovslid vil forekomme løbende afhængig af, 

hvilken gulvtype (materiale), søerne er opstaldet på. I et studie af van Amstel et al. (2010) blev der 

tatoveret linjer langs klovranden på tre 113-150 kg polte for at følge væksten og slid af klovvæggen. 

Gennemsnitligt voksede klovvæggen på inderkloven med 6,7 mm pr. måned, mens yderklovene 

voksede 5,8 mm.  

 

Johnson et al. (2020) undersøgte klovenes vækst på 30 søer (10 søer pr. kuldnummer 1-3), der ikke 

var halte. Det blev tegnet en linje ved kronranden, og i løbet af de følgende 4 uger blev væksten målt. 

I gennemsnit voksede klovene (både for- og bagklove; yder- og inderklove) 1,2 mm i løbet af 4 uger. 

Yorkshire søers klove voksede langsommere end Duroc og krydsningssøer (p<0,0001) (0,9 mm 

henholdsvis 1,4 mm). 

 

Vægtfordeling på inder- henholdsvis yderklov 

Webb (1984) har undersøgt biomekanikken hos 5 uger gamle grise (9-13 kg) og slagtegrise (50-90 kg 

henholdsvis 90-107 kg) for at få en større forståelse for gulvets effekt på klovene og årsager til 

klovskader. Undersøgelserne viste, at grisens fire yderklove bærer 78 % af den totale kropsvægt. Når 

en so går, rører klovene gulvet først, men de bærer kun en lille del af vægten. Den store andel af 

vægtbæringen ligger på yderklovens balle, med det største tryk i området mellem ballen og 

klovvæggen. Vægten, der bæres på klovvæggen, er normalt ikke mere end 30 % af det, som ballen 

bærer (Figur 2). 
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Webb (1984) og van Amstel et al. (2010) fandt, at det vægtbærende areal var større på yderklove end 

på inderklove. Forholdene omkring vægtbelastning på yderklovene kan sandsynligvis bevirke, at 

yderklove er mere sårbare for skader end inderklove. Dette understøttes af en ældre undersøgelse, 

hvor 3.195 slagtede søer fra to slagterier blev undersøgt (Penny et. al, 1963 citeret i Webb, 1984). Her 

blev det vist, at cirka 80 % af klovlæsionerne på bagben var på yderkloven, og at cirka 60 % af 

klovlæsionerne på forben var på yderkloven.  

 

Størrelse på inder- og yderklove 

Både længde og bredde af søers yderklove er større end inderklove; henholdsvis størrelsesforholdet 

1,11:1 og 1,13:1 (Penny et. al., 1963 citeret i Webb, 1984). Arealet af ballen på bagben i forhold til 

forben er fundet til 1,23:1 Webb (1984). Disse resultater kan ikke alene forklare det større tryk, der 

ligger på yderklovene.  

 

Webb (1984) har desuden fundet, at styrken i klovvæggen ikke øges, når grise vokser, selvom kloven 

vokser i takt med grisen. Størrelsen af de områder af klove, der er i kontakt med gulvet, hænger 

lineært sammen med grisens vægt.  

 

 

Figur 2. Skitse, der viser undersiden af grisens klov (bagben). Øverst er klovens opbygning vist, nedenfor er vist, hvor 

trykket primært er på kloven. Outer digit=yderklov; inner digit=inderklov, Webb (1984)  

 

Delkonklusion: 

• De fire yderklove bærer cirka 80 % af dyres vægt 

• Yderklove er større – både i længde og bredde – end inderklove 

• Den store andel af vægtbæringen ligger på yderklovens balle 

 
Vægtfordeling mellem forben og bagben 
En række forfattere har ved hjælp af force plate undersøgt den kraft, dele af kloven eller det enkelte 

ben har på underlaget. Johnson et al. (2011) fandt, at søers forben bærer cirka 60 kg/klov 

sammenlignet med cirka 40 kg/klov på bagben. I forsøget blev der på 24 søer fremprovokeret en 

”halthed” på en af fire klove ved at indsprøjte Amphotericin B i kodeleddet. Efterfølgende sås en 

tydelig vægtaflastning på kloven: cirka 35 kg/klov på forben og cirka 20 kg/klov på bagben.  

 

Lignende resultater er fundet i et forsøg af Sun et al. (2011), hvor der indgik 8 søer, der var halt på 

mindst ét ben og 8 søer, der ikke blev vurderet halte. Force plate og tilhørende modeller vurderes 

brugbare til videreudvikling og brug på besætningsniveau af Karriker et al. (2013).  Mohling et al. 

(2014) har arbejdet videre med værktøjet, og i et forsøg med 24 søer registreret skridtlængde, tiden 

det tager soen at foretage et skridt, klovens tryk og den tid, en enkelt klov rører måtten. Både søer, 
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der optrådte halte (injiceret med Amphotericin B) og ikke halte søer (soen var egen kontrol) indgik i 

forsøget. Tiden, hvor den enkelte klov rørte pladen, skridtlængden og klovens tryk var signifikant 

forskelligt mellem halte søer og ikke halte søer (p<0,05).  

 

En anden gruppe forskere (Stavrakakis et al. 2015) har arbejdet med billedanalyse af søernes 

bevægelsesmønster for at vurdere muligheden for tidlig detektion af halte søer. Der indgik 7 grise i 

udvikling af metoden (cirka 50 kg). Efter validering af metoden indgik der efterfølgende 84 polte/gylte i 

et forsøg, hvor udvalgte led blev opmærket, så de kunne visualiseres på video. Der indgik 18 halte 

polte/gylte, og deres hovedbevægelse adskilte sig signifikant (p<0,05) fra dyr, der ikke var halte. Halte 

dyrs hoved ”hoppede” mere; især hvis soen var halt på forbenet (Figur 3).  

 

 

Figur 3. Videoanalyse af polte/gyltes bevægelsesmønster. Øverst et halt dyr, nederst et ikke-halt dyr. Bemærk forskellen i 

position af hoved og ryg. Stavrakakis et al. (2015a). 

 

von Wachenfelt et al. (2008, 2009) har ligeledes arbejdet med søers bevægelsesmønster ved brug af 

video. Der indgik 10 polte, og deres bevægelse (hastighed og skridtlængde) på tørt betongulv var 

signifikant forskelligt fra bevægelse på glat gulv (p<0,01). 

 

Udpegning af halte søer kan også foretages ved brug af accelerometer, hvor søernes 

aktivitetsmønster (sidder, positur, skridt antal) registreres via øremærker (Cornou og Lundbye-

Christensen (2008); Ringgenberg et al. (2010); Grégoire et al. (2013); Traulsen et al. (2016); Scheel et 

al. (2017)). Disse informationer kan desuden kobles til et real-time lokationssystem, som gør det 

muligt for personalet at lokalisere den enkelte so (Will et al. (2017)).  

 

Endelig har Lagoda et al. (2021) arbejdet med en automatisk identifikation af halte søer (visual 

analogue scale (VAS)). Metoden var mere præcis end almindelig visuel vurdering, med dog ikke 

endnu fuldt udviklet til brug på staldgangen.  

 

Delkonklusion: 

• Forben bærer større vægt end bagben 

• Skader eller forvoksning af kloven, der gør soen halt, ændrer vægtfordelingen mellem klovene, og 

dermed belastes de raske ben/klove yderligere 

• Udpegning af halte søer er muligt via force plate, video og accelerometer, men metoderne kræver 

yderlig udvikling 
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Genetik 

Der er kun få genetiske analyser af klovegenskaber. Til gengæld er der flere genetiske analyser af 

benstilling. Høj klovsundhed påvirker benstilling positivt (de Sevilla et al. 2009, de Sevilla et al. 2008, 

Serenius & Stalder 2007), og derfor bruges de genetiske analyser af benstilling som proxier 

(stedfortræder) for genetiske analyser af klovsundhed nedenfor. 

 

Arveligheder  

Et mindre studie analyserede data fra tre forskellige renracede populationer (Spanien): Landrace, 

Pietrain og Large White (Quintanilla et al.; 2006). Der blev fundet arveligheder (og standardafvigelse) 

på henholdsvis 0,25 (SD±0,10); 0,41 (SD±0,21) og 0,38 (SD±0,15) for de tre racer.  

 

Et mindre studie af Nikkilä et al. (2008) analyserede 1.449 polte fra to genetiske linjer (USA), hvor 

benstilling på for- og bagben blev vurderet. Den højeste arvelighed blev fundet på benstilling på forben 

(0,28, ±0,08) og benstilling på bagben (0,31, ±0,08), mens arveligheden for udaddrejede forben var 

0,06 (±0,04) og uens klove på bagben var 0,12 (±0,05).  

 

Aasmundstad et al. (2014) beregnede arveligheder for benstilling hos Norsk Landrace-polte. Poltenes 

klove, benstilling og gangblev vurderet, når de var 100-200 dage gamle. Den højeste arvelighed var 

0,19 (±0,10) for benstilling på forben, mens der var lavere arveligheden for fx understillede bagben 

(0,05 (±0,01)). 

 

Le et al. (2016) beregnede arveligheder for benstilling hos Nordic Genetics Yorkshire-polte. Poltene 

blev vurderet for benstilling ved 5 måneder/100 kg. Vurderingen blev samlet i ”bevægelse”/”samlet 

score”. De fandt arveligheder på 0,10-0,14 (±0,01) og 0,07-0,12 (±0,01) afhængig af model.  

 

Lignende resultater blev fundet af Le et al. (2015) hvor der indgik danske Landrace og Yorkshire-polte. 

For Landrace var arvelighed for den samlede benvurdering 0,15 (±0,01) og 0,11 (±0,01) for Yorkshire.    

 

Korrelationer mellem benstilling og søernes holdbarhed 

Engblom et al. (2009) beregnede genetiske korrelationer mellem benstilling og soholdbarhed, hvor 

soholdbarhed blev målt hos produktionssøer, mens benstilling blev målt blandt renracede avlsdyr i 

avlsbesætninger og KS-stationer. De fandt, at den genetiske korrelation var 0,06 mellem eksteriør hos 

renracede dyr og soholdbarhed fra første kuld til andet kuld og 0,04 fra første til tredje kuld. 

 

Aasmundstad et al. (2014) undersøgte den genetiske korrelation mellem benstilling og søers 

holdbarhed. Poltenes benstilling og gang blev vurderet, når de var 100-200 dage gamle. Der blev ikke 

fundet en genetisk korrelation mellem benstilling og soholdbarhed.  

 

Le et al. (2016) beregnede genetiske korrelationer mellem benstilling og holdbarhed mellem første, 

andet, og tredje kuld. Poltene blev vurderet i relation til benstilling, når de var 5 måneder/100 kg. Den 

estimerede genetiske korrelation mellem benstilling og holdbarhed var 0,17-0,42 og 0,15-0,36 

afhængig af model.   

 

I Le et al. (2015) indgik danske Landrace (153.028) og Yorkshire (109.755) polte, der blev fulgt i flere 

cyklus. Poltene blev ligeledes vurderet, når de var 5 måneder/100 kg. Den genetiske korrelation 

mellem ”bevægelse”/”samlet score” og holdbarhed indtil 2. kuld var 0,39 for Landrace og 0,20 for 

Yorkshire.  

 

Delkonklusion: 

• De højeste arveligheder er fundet på forbenenes benstilling (0,19-0,28), mens der blev fundet 

lavere arveligheder på udaddrejede forben, understillede og uens klove på bagben 
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Forekomst af klovskader 
Få forfattere har undersøgt for hvor stor en andel af udsatte, klovskader var den primære årsag. Kirk 

et al. (2005) undersøgte den primære årsag til aflivning og død blandt søer fra danske besætninger. 

Der indgik 172 aflivede søer og 93 selvdøde søer fra 10 besætninger. Besætningerne var udvalgt ud 

fra, at de havde en høj sodødelighed og mere end 1.000 søer. Ud af de aflivede, havde 72 % af 

søerne problemer med bevægeapparatet, og som sekundær diagnose havde 50-80 % af søerne en 

klovskade. I to lignende undersøgelser fra Sverige (Engblom et al., 2007; Engblom et al., 2008) blev 

det fundet, at 3-9 % af de aflivede søer havde klovproblemer som den primære udsætningsårsag. Den 

sekundære årsag var ikke angivet.   

 

I et ældre (meget citeret) norsk studie af Gjein et al. (1995a) indgik 225 søer fra 36 tilfældigt udvalgte 

besætninger. Søernes klove blev vurderet i besætningerne, og efter slagtning blev klovene obduceret 

og undersøgt for seks forskellige typer af skader: revner i klovvæg, revner i balle, balleforvoksning, 

revne i den hvide linje, revne mellem balle og klovsål samt revne i sål (Figur 4), hvor hver skade blev 

vurderet efter en skala på 5 afhængig af alvorsgraden. Yderligere analyse af samme datasæt viste, at 

alle typer af skader var størst, hvis søerne var opstaldet i løsdrift sammenlignet med boks (Gjein et al. 

(1995b). 

 

I Gjein et al. (1995b) sås desuden, at langt de fleste klovskader blev fundet på søernes bagben. Både 

på forben og bagben var de fleste skader på yderkloven. Det blev herudover fundet, at over 96 % af 

slagtede løse søer og 80 % af fikserede søer havde mindst en klovskade på den ydre bagklov.  

 

 

Figur 4. Typer af klovskader Gjein et al. (1995a)  

a) Side wall lesions=vertikale og horisontale revner i klovvæg 

b) Heel lesion=revne i balle 

c) Overgrown heel=balleforvoksning 

d) Cracks in the white line=revne i den hvide linje 

e) Cracks in the junction of the heel and toe=revne mellem balle og klovsål  

f) Toe cracks=revne i klovsål 

 

Flere andre studier har ligeledes vist, at langt de fleste klovskader sker på yderkloven på bagbenet. I 

et mindre amerikansk studie af Newman et al. (2015) blev 24 søers bagben vurderet i relation til lange 

klove. Søerne var udvalgt med klovproblemer, og lange klove blev defineret som klove over 50 mm. 

Resultaterne viste, at lange klove primært optræder på yderkloven på bagbenet (67 %) sammenlignet 

med inderkloven (39 %). Enokida et al. (2011) undersøgte klovskader på 308 diegivende søer fra tre 

japanske besætninger. Resultaterne viste, at 73 % af søerne havde skader på ballen, og det var 

primært på yderkloven på bagbenet.  
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En række andre studier har desuden undersøgt omfanget af klovskader. Jørgensen (2001) 

undersøgte 187 polte fra en dansk besætning fra de var 6 måneder (polte) indtil udsættelse på grund 

af bensvaghedssymptomer og holdbarhed. Der var langt flere klovskader på bagbenene 

sammenlignet med forbenene (p<0,05). Revner i klovvæg og forvoksede baller sås hyppigst på 

søernes yderklove på bagbenene, mens inderklove på bagbenene hyppigst havde forvoksede klove 

og unormalt klovslid. Med udgangspunkt i data i ovenstående forsøg er fundet flere uens klove på 

bagbenene sammenlignet med forbenene (p<0,05), og der var flere skader på yderklov end inderklov 

(p<0,05) (Jørgensen, 2000). 

 

Pluym et al. (2011) undersøgte i alt 421 søer fra otte belgiske besætninger, og søernes klove blev 

vurderet i farestalden umiddelbart efter faring. Resultaterne viste, at 99 % af alle søer havde en eller 

flere klovskader. Der var signifikant flere klovskader på yderklovene sammenlignet med inderklovene 

(p<0,01). Jo ældre søerne var, jo flere havde lange biklove og revner i klovvæggen. Lignende 

resultater blev fundet i Pluym et al. (2013), hvor 491 søer fra fem tilfældigt udvalgte belgiske 

besætninger fik vurderet halthed og klovskader. 

 

Kornegay et al. (1990) undersøgte 116 polte/gylte syv gange i løbet af opvækstperioden samt efter 

fravænning (40-1.090 dage gamle). Revner og forvoksning i ballen var de hyppigste skader, og 

optrådte stort set på alle gylte. Der var en indikation af, at jo større forskel, der var på inder- og 

yderklovene, desto højere risiko var der for klovskader. Det anbefales derfor, at polte/gylte selekteres 

for ensartede klove.  

 

I et mindre amerikansk forsøg af Anil et al. (2007) blev 184 søer fra én amerikansk besætning 

vurderet for klovskader lige før faring (dag 110), og 88,6 % af søerne havde mindst én klovskade. 

Sandsynligheden for klovskader steg med stigende vægt af soen, ligesom søer med meget rygspæk, 

dvs. fede og tunge søer, havde større risiko for skader på ballen.  

 

Delkonklusion: 

• Langt de fleste klovskader/-problemer ses på søernes bagben – primært på yderkloven  

• En meget stor andel af søerne har klovskader på klovvæg, balle og den hvide linje 

• Uens klove har sandsynligvis indflydelse på udvikling af klovskader  

• Jo ældre søer er, jo flere har klovproblemer 

• Jo tungere søer er, jo større er risikoen for klovproblemer 

• Søer, der er løsgående, har flere klovskader end søer i boks 

• Søer kan have klovskader, uden de er halte 
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Tabel 1.  Forekomst af klovskader i udvalgte studier 

Kilde  Antal søer Klovvæg  Balle  Hvide linje  Sål-balle Lange 

klove 

Lange 

biklove 

Anil et al. 

(2007) 

184 88,6% 86,4% 60,9 % 66,3 % - - 

Enokida et 

al. (2011)  

308 15,9 % 

FB/YK 

6,5 % 

FB/IK 

 

 

18,4 % 

BB/YK 

7,5 % 

BB/IK 

44,7 % 

FB/YK 

45,0 % 

FB/IK 

 

73,6 % 

BB/YK 

53,0 % 

BB/IK 

44,9 % 

FB/YK 

41,4 % 

FB/IK 

 

35,7 % 

BB/YK 

28,3 % 

BB/IK 

60,7 % 

FB/YK 

59,8 % 

FB/IK 

 

66,6 % 

BB/YK 

61,5 % 

BB/IK 

- - 

Gjein et al. 

(1995a)  

225 50-80 % 53-77 % 46-63 % 7-26 % - - 

Knauer et 

al (2007) 

3158 22,6 % FB 

18,1 % BB   

32,9 % FB 

67,5 % BB  

- - 3,5 % FB 

21,1 % BB  

- 

Lisgara et 

al. 2015 

636 Ca. 60 % Ca. 80 % Ca. 35 % Ca. 50 % Ca. 70 % Ca. 80 % 

Pluym et 

al. (2011) 

421 52 % 93 % - - 38 % 39 % 

Pluym et 

al. (2013) 

491 Ca. 30 % Ca. 95 % Ca. 30 % Ca. 25 % Ca. 35 % Ca. 55 % 

FB = forben; BB = bagben; YK = yderklov; IK = inderklov 

 

Infektion i eller omkring kloven 

Der er kun få undersøgelser, der har sat fokus på sår og bylder i og omkring søernes klove. Pluym et 

al. (2011) fandt, at 37 % af søerne havde sår på huden over klovene. I et studie af Knauer et al. 

(2007) blev der vurderet klovskader på 3.158 søer fra to amerikanske besætninger. Der blev fundet en 

statistisk sikker sammenhæng mellem revner i klovvæggen på forben og revner i klovvæggen på 

bagben (p<0,05). Endvidere var der sikker sammenhæng mellem revner på bagben og bylder på 

bagben (p<0,05) samt til afrevne biklove på bagben (p<0,05). I samme undersøgelse af Knauer et al. 

(2007) blev der fundet bylder på 4,4 % af søernes bagben, mens der kun var bylder på 0,6 % af 

søernes forben. Der var en signifikant sammenhæng mellem søernes huld og frekvensen af bylder. 

Således havde 6-8 % af de tynde søer bylder, mens søer i bedre huld have en frekvens på 1-3 %  

 

I et studie af Gjein et al. (1995c) blev 1.436 søer i 15 besætninger vurderet tre gange i løbet af et år. 

Klovinfektioner på søernes bagben blev bl.a. vurderet og blev defineret som hævelse, vævsdød eller 

sårdannelse på klov eller kronrand. Cirka 4 % af søerne havde klovinfektion. Halvdelen af søerne med 

klovinfektion var halte, men udgjorde kun 14 % af de halte søer. Der sås flest søer med klovskader i 

stier med beskidt gulv og i stier med betonspaltegulv.  

 

Delkonklusion: 

• 4-5 % af søer er fundet med klovinfektion/bylder 

• Sår, revner og afrevne biklove kan være medvirkende årsag til klovinfektion/bylder 

• Søer, der er tynde eller opstaldet på beskidt gulv er i øget risiko for at få klovinfektion/bylder 
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Klovbeskæring 

Klovbeskæring er en rutineopgave i besætninger med malkekøer, men ikke en udbredt opgave i 

sohold. Der er gennemført få undersøgelser, der afdækker effekten af klovbeskæring på forekomsten 

af klovskader. I takt med, at andelen af søer med klovproblemer stiger, kan klovbeskæring være en 

mulighed. Tinkle et al. (2017) har undersøgt søers gang før og efter beskæring. 52 søer blev beskåret, 

så der var 5,5 cm fra kronranden til klovspidsen. Videooptagelser viste, at søerne 48 timer efter 

klovbeskæring havde en forbedret gang.  

 

Sammenhæng mellem klovskade, benstilling og halthed 

Nogle af de bedste studier, hvor sammenhængen mellem klovskader, benstilling og holdbarhed er 

undersøgt, er gennemført i Danmark. I Jørgensen (2001) indgik 187 polte fra en dansk besætning fra 

de var 6 måneder (polte) indtil udsættelse i relation til bensvaghedssymptomer og holdbarhed. I løbet 

af poltenes levetid steg andelen af polte med stiv gang fra 12 % til cirka 50 %; heraf blev en tredjedel 

decideret halte. En række parametre relateret til benstilling var associeret med stiv bevægelse og 

halthed (krumme forben, stejle koder, udaddrejede forben, understillede bagben). En andel af dyrene 

blev slagtet og blandt mange fund var, at forvoksede klove var stærkt associeret til benproblemer.  

 

Jørgensen (2000, 2001) har beregnet/analyseret sammenhængen/korrelationen mellem en række 

bensvaghedssymptomer og klovlidelser. Jørgensen (2000) fandt, at balleforvoksning hang sammen 

med uens klove og revner i klovvæggen. Jørgensen (2001) fandt, at fx understillede bagben gav 

forvoksede klove og deraf en stiv bevægelse og halthed; at fx udaddrejede bagben var korreleret med 

unormalt klovslid; at små inderklove på bagben var korreleret med forvoksede klove (Tabel 2).  

 

Tabel 2.  Sammenhæng mellem en række bensvaghedssymptomer og klovlidelser (Jørgensen (2001)).  

+/-: regressionskoefficient <0,20; ++/--: regressionskoefficient = 0,20; +++/---: 0,40< regressionskoefficient (dvs. 

henholdsvis en svag, middel og stor grad af sammenhæng). + angiver en positiv regressionskoefficient og – en 

negativ koefficient. Alle de viste sammenhænge er signifikante på mindst 5%-niveau. 

Forvoksede klove 

Understillede bagben (+) 

Stiv bevægelse (+) 

Svingende bagpart (++) 

Halthed (++) 

Normal, livlig gang (--) 

Spalter i klovvæggen 

Ingen sammenhæng til klinik 

Spalter i undersiden af kloven 

Stejle koder (+) 

Svingende bagpart (+) 

Forvokset ballehorn 

Ingen sammenhæng til klinik 

Balleforrådnelse  

Stejle haser (+) 

Bløde koder (--) 

Skader på biklove 

Stive bevægelser (++) 

Unormalt klovslid  

Bløde forkoder (---) og bagkoder (---) 

Udaddrejede bagben (+) 

Svingende bagpart (++) 

Små inderklove på for- og bagben 

Ingen sammenhænge, men små 

inderklove på bagben er korreleret 

med forvoksede klove, som giver 

benproblemer 
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Risikofaktorer for klovskader 
Gulvets beskaffenhed  

Flere forfattere har undersøgt sammenhængen mellem halthed, klovskader og gulvets beskaffenhed. I 

et forsøg af Heinonen et al. (2006) indgik 646 søer fra 21 finske besætninger. Søer, der var opstaldet 

på spaltegulv, havde dobbelt så stor risiko for at blive halte og 3,7 gange større risiko for at blive 

alvorligt halte sammenlignet med søer på fast gulv.  

 

Olsson og Svendsen (2002a og 2002b) har undersøgt sammenhængen mellem klovskader og 

forskellige gulvtyper i gødeområdet (fast betongulv, betonspaltegulv samt plastikspaltegulv), og 

vurderet søernes klove ved henholdsvis indsættelse og udtagning af drægtighedsstalden (4-5 søer pr. 

sti). Balleforvoksning, skader på overgangen mellem balle og sål og ved den hvide linje på søernes 

bagklove steg i løbet af drægtighedsperioden (både for gylte og søer), men der blev ikke fundet 

forskel mellem gulvtyperne på udvikling i klovskaderne.  

 

I et fransk studie i 108 besætninger af Cador et al. (2014) havde drægtige søer, der var opstaldet på 

spaltegulv, større risiko for at få benproblemer, end hvis de var opstaldet på et strøet gulv (p<0,001). 

Yderligere analyse af data viste, at opstaldning i store grupper (p<0,02), tilsvinede gulve (p<0,03) og 

heraf høje ammoniak niveauer (p<0,01) var signifikante risikofaktorer for at få benproblemer.  

 

Jørgensen (2003) har undersøgt sammenhængen mellem gulvtype, belægningsgrad og 

klovproblemer og fundet flere læsioner på slagtegrisenes klovsåler og i den hvide linje, hvis de var 

opstaldet på fast gulv uden strøelse sammenlignet med fast gulv med strøelse og fuldspaltegulv 

(p<0,05). Desuden fandt forfatteren, at belægningsgraden havde indflydelse på udvikling af 

klovskader. Slagtegrise opstaldet med høj belægningsgrad (0,65 m2/gris) havde flere læsioner ved 

den hvide linje sammenlignet med lav belægning (1,2 m2/gris). Denne forskel var signifikant (p<0,05). 

 

Søernes gang bliver påvirket af gulvets beskaffenhed. I et studie af Devillers et al. (2019) 

undersøgtes ni forskellige kombinationer af spaltegulves trædeflade (85, 105, 125 mm) og åbning 

(19, 22, 25 mm). Der indgik 12 gylte og 12 halte søer. Alle blev ledt gennem en korridor, hvor deres 

gang blev videofilmet og analyseret. Spaltegulv med en trædeflade på 105-125 mm og en åbning på 

19-22 mm havde den mindste negative effekt på dyrenes gang. 

 

Gulvtypens effekt på søers gang blev vurderet i 98 engelske besætninger (784 drægtige søer) 

(KilBride et al., 2009a). På tværs af besætningerne havde 16,9 % af de drægtige søer unormal gang. 

Hvis søer var opstaldet på spaltegulv, var der en større risiko for unormal gang sammenlignet med 

opstaldning på fast gulv og strøelse (dybstrøelse). Samme resultater er fundet i et mindre studie af 

samme forfattere (KilBride et al., 2009b).  

 

Betydningen af gummibelægning for klov- og benproblemer er undersøgt af Calderón Días et al. 

(2013). Der indgik i alt 164 gylte i forsøget, som i to efterfølgende drægtighedsperioder var opstaldet i 

stier á 8 dyr. Stierne var indrettet med betonspaltegulv eller betonspaltegulv med gummibelægning 

(både i ædebokse og aktivitetsområdet). I begge drægtighedsperioder var der signifikant færre halte 

søer (p<0,01), når de var opstaldet i stier med gummibelægning, men signifikant flere klovskader 

(p<0,01). I stier med gummibelægning var der mere svineri i søernes leje (p<0,01), og det kan ikke 

afvises, at det kunne være årsagen til flere klovskader. 

 

Elmore et al. (2010) sammenlignede stier med to forskellige gulvtyper (beton eller gummi) i æde-

/hvilebokse (4 bokse/sti). I aktivitetsområdet bag boksene var der betonspaltegulv. Søer opstaldet på 

gummispaltegulv havde færre total-læsioner (skader på både skulder, krop og ben) sammenlignet 

med søer på betongulv. Der var ingen forskel i udvikling af halthed.  
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Bos et al. (2016) undersøgte gulvtypens (betongulv eller gummimåtte i halvdelen af lejerne og hele 

spaltegulvet) sammenhæng til halthed og klovskader på drægtige søer i stabile grupper og fandt, at 

færre søer opstaldet i stier med gummimåtte var halte (p<0,001). I relation til klovforandringer var 

resultaterne ikke entydige. Søer midt i drægtigheden på gummimåtte havde signifikant mindre 

balleforhorning (p<0,01) og revner mellem balle og sål (p<0,04), men flere revner i klovvæggen 

sammenlignet med søer opstaldet på beton (p<0,04). 

 

Gruppering med andre søer 

Dannelse af rangorden mellem en gruppe af søer har indflydelse på udvikling af klovskader. Olsson 

et al. (2016) gennemførte et forsøg med i alt 2x72 gylte (4-11 måneder gamle kuldsøskende), der 

enten forblev i samme gruppe eller blev omgrupperet gentagne gange. Gylte, der var blevet 

omgrupperet gentagne gange, havde signifikant flere og alvorligere klovskader end gylte, der ikke 

var omgrupperet (p<0,05).  

 

Ti belgiske besætninger blev undersøgt i relation til halthed (vurderet tre gange i drægtigheden) og 

klovskader (vurderet 10 dage efter faring) (Bos et al. (2016). Fem besætninger havde søerne i stabile 

grupper, mens søerne i de resterende besætninger var i dynamiske grupper. Der var signifikant 

(p<0,05) færre halte søer i stabile grupper sammenlignet med dynamiske grupper. Der var ikke 

statistisk sikker forskel på gennemsnitlig klovscore mellem de to opstaldningstyper. Søerne blev fulgt 

i tre drægtigheder, og for alle typer af klovskader steg frekvensen med stigende kuld nummer.  

 

Delkonklusion: 

• Opstaldning af søer på fast gulv fremfor spaltegulv kan reducere omfang af klovskader 

• Etablering af gummibelægning har ikke entydig positiv effekt på udvikling af klovskader – måske 

fordi gummimåtter ofte bliver tilsvinede 

• Gruppering og regruppering af søer er en betydende risiko for udvikling af klovskader 

 
Konklusion 
Sodødeligheden har været stigende de seneste år, og omkring halvdelen af de søer, der dør i 

besætningen, der er blevet aflivet. Den hyppigste årsag til aflivning af en so i besætningen er ben- og 

klovproblemer. Klovforandringer og -skader er desværre almindeligt forekommende i danske 

sobesætninger og flere studier har vist, at op mod 80-99 % af søerne har mindst én klovskade.  

 

Formålet med dette notat var derfor at beskrive omfang, årsag, forebyggelse og behandling af 

klovskader og -bylder hos søer.  

 

Kloven består af hård klovvæg med underliggende blødt væv, hård tå og blød balle. Overgangen 

mellem klovvæg og huden kaldes kronranden. I overgangen mellem klovvæg og det underlæggende 

væv ses langs kanten af tåen den hvide linje. De fire yderklove bærer cirka 80 % af soens vægt. 

Yderklovene er både længere og bredere end inderklovene.  

 

Soens forben bærer en større vægt end bagben. Hvis der sker skade eller forvoksning på kloven/-e 

kan soen blive halt. Dermed ændres vægtfordelingen på klove/ben og dermed belastes de øvrige 

klove/ben yderligere. Der er udviklet en række værktøjer, der mere eller mindre automatisk kan 

udpege halte søer, men flere af metoderne skal udvikles yderligere, hvis de skal anvendes i 

besætninger.  

 

Meget få studier har undersøgt arvelighed for forskellige klovparametre. De højeste arveligheder er 

fundet på forbenenes benstilling (0,19-0,28), mens der blev fundet lavere arveligheder på udaddrejede 

forben, understillede og uens klove på bagben.  
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Langt de fleste klovskader ses på søernes bagben – primært på yderklovene. De typiske klovskader 

er revner i klovvæggen, revner/forvoksning af balle og revne i den hvide linje. Søer kan have 

klovskader uden at være halte. Det vurderes, at 4-5 % af søerne har klovinfektion/-bylder, men 

litteraturen er yderst sparsom.  

 

Ofte har søer mere end én klovskade, og flere af skaderne er korrelerede – fx hænger 

balleforvoksning sammen med uens klove og revner i klovvæggen; understillede bagben giver 

forvoksede klove og deraf en stiv bevægelse og halthed; udaddrejede bagben hænger sammen med 

unormalt klovslid og små inderklove på bagben var korreleret med forvoksede klove. 

 

De primære årsager til klovskader og -infektion er: 

• Uens klove  

• Sår, revner og afrevne biklove 

• Soens alder  

• Soens vægt  

• Tilsvinede gulve 

• Opstaldning spaltegulv  

• Løsdrift  

• Gruppering og regruppering af søer  
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