
TEMA: I stalden hos dyrene  KvægKongres 2017 
 

Hvordan og hvornår – forebyg klovlidelser i hornet 
Kurt Bach, Dyrlæge, PhD-studerende og Nynne Capion, Lektor, Institut for Klinisk 
Veterinærmedicin, Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet, Københavns Universitet 

 
Forebyggelse omkring kælvning 
Hornrelaterede klovlidelser som f.eks. såleblødninger, sålesår og hulvæg er alvorlige og 
langvarige lidelser, der give nedsat velfærd hos koen i form af smerte og halthed.  Udover tid og 
penge til behandling ses der store produktionstab i form af nedsat mælkeydelse, dårligere 
reproduktion og tidlig udsætning  
 
Langt de fleste hornrelaterede klovlidelser opstår inde i klovkapslen ved at klovbenet sænkes eller 
roterer, og derved er der risiko for, at knoglen kan trykke/knuse på læderhuden, der ligger mellem 
knoglen og sålehornet. Herved kan der opstå blødninger i læderhuden.  Da læderhuden desuden 
er fyldt med nervetråde giver det også en smertepåvirkning, og koen bliver derfor halt, når den 
prøver at undgå at tage støtte på den syge klov. I området, hvor blødningen/knusningen er 
lokaliseret, kan hornvæksten stoppe og i løbet af 1 – 2 måneder vil læderhuden blive blottet 
efterhånden, som hornet slides. Der er nu tale om et sålesår, som skal behandles. Er blødningen 
kun kortvarig, vil det ikke nødvendigvis medføre et ophør at hornvæksten, men blødning vil kunne 
ses som en rødfarvning af sålehornet, såleblødning.  
 
Hornrelaterede klovlidelser er multifaktorielle lidelser. Der er altså mange årsager til at de opstår. 
Én teori går på at de hormoner der i forbindelse med kælvning får bækkenet til at blive mere 
fleksibelt, så kalven kan passere igennem også påvirker bindevævet i klovens lameller. 
Lamellerne bliver derved mere elastiske, og klovbenet kan sænkes, når koens vægt hviler på 
kloven. 
 
For at eftervise denne teori fulgte vi 35 Holstein kvier i en stor dansk besætning i perioden 
omkring kælvning. Kvierne blev beskåret ca. en måned før kælvning. Ved hjælp at ultralyd kunne 
vi måle afstanden imellem sålehornet og klovbenet, det vil sige tykkelse af læderhud og fedtpuder. 
Kvierne blevet undersøgt to gange før og to gange efter kælvning med en uges mellemrum. 
Derved kunne vi vise om afstanden imellem klovbenet, og sålen blev mindre fra før kælvning til 
efter kælvning og om afstanden evt. vendte tilbage til udgangspunktet før kælvning.   
 
Vores resultater viste, at klovbenet på det typiske såleknusningssted i gennemsnit sank med lidt 
over 0,6 mm. Det lyder måske ikke af meget, men det er en reduktion af afstanden imellem 
klovbenet og sålen på ca. 15 %. Den største sænkning af klovbenet skete i de sidste 10 dage før 
kælvning og op til 5 dage efter kælvning. I den periode, hvor vi fulgte kvierne, var der ikke tegn på, 
at afstanden imellem klovben og sål vendte tilbage til den oprindelige afstand.  
 
Vi viste altså, at der sker meget inde i kloven i en kort periode omkring kælvning. Dette 
understøtter anbefalingerne om, at køer og kvier skal klovbeskæres før kælvning, så kloven er 
”klar” til de udfordringer og den øgede belastning, der ses i perioden omkring kælvning. Ved en 
korrekt regelret klovbeskæring aflastes sålen i det område, hvor der er størst risiko for at 
klovbenet kan trykke på læderhuden i sålehornet, og belastningen fra klovbenet føres ud til 
væggen af kloven.  Desuden sikrer klovbeskæringen, at tåvinklen er korrekt, således at 
vægtbelastningen fra koen fordeles til hele klovsålens længde og ikke kun langt tilbage i kloven, 
som der sker ved en lille tåvinkel, en lav dragt og en lang tå.  
 
Ud over klovbeskæring før kælvning kan vi ud fra vores undersøgelse også anbefale, at de 
nykælvede køer i minimum 3 uger efter kælvning går i et mindre hold på et blødt underlag. I de 
mindre hold skal det sikres den nykælvede ko bruger mindre ståtid ved foderbordet og på 
opsamlingspladsen før malkning. Den skal have let adgang til foder og let mulighed for at ligge. 
Disse tiltag skal reducere tiden, hvor koen står op og derved mindske belastningen på klovene og 
forebygge udviklingen af hornrelaterede klovlidelser.   
 



Forebyggelse ved kalve og ungdyr 
For at forebygge hornrelaterede klovlidelser hos kvier og køer er det vigtigt at starte allerede hos 
kalve og ungdyr. Opstaldning og især gulvbelægninger hos kalve og ungdyr kan have stor 
betydning for hvordan belastningen på klovene hos de voksne køer bliver. 
Afvigelser i benstillingen fører til asymmetriske klove, som udgør en betydelig risikofaktor for 
udvikling af såleblødning, sålesår og bylder i den hvide linje. Kohaset benstilling fører til 
asymmetriske klov og en meget stor belastning på yderklovens sål. Afvigelserne er allerede 
markante hos 18 måneder gamle kvier og allerede her ses halthed og klovlidelser der kan 
relateres til benstilling og klovform. Afvigelser i hasevinkel, fører ikke nødvendigvis til 
asymmetriske klove, men hos kroghasede køer ligger der stor belastning i den bagerste del af 
kloven, omkring det typiske såleknusningssted. Undersøgelser af arvbarhed af benstilling og 
klovform tilskriver 12-22 % relateret til genetik, hvilket gør miljøpåvirkningen betydelig. 
 
Der er ikke lavet mange undersøgelser af hvordan opstaldning af kalve og ungdyr påvirker deres 
benstilling, men vi havde en formodning om at gulve der understøtter et fornuftigt klovslid i højere 
grad påvirker benstillingen i en gunstig retning. 
I en nylig dansk undersøgelse med formål at indsamle viden om, hvorledes opstaldningsmetoden 
af kalve og ungdyr i vækst påvirker udviklingen af klovform og benstilling, som kunne danne 
grundlag for anbefalinger på området. Vi udvalgte 4 besætninger som tidligt (ca. 1-4 måneder) 
sikre kalve og ungdyr et fast underlag (beton ved foderbord eller sengebåse med spalter) og 5 
besætninger som sent (6-24 måneder) giver kvierne adgang til fast underlag.  

 
Alle ni besætninger er besøgt 4-5 gange med 3-4 måneders mellemrum, besætningerne blev fulgt 
over en periode på et år. 
Alle besætninger havde Dansk Holstein kvæg eller krydsninger heraf. Det gennemsnitlige ko-antal 
i besætningerne var 260. 
 
Til vurderingen af dyrenes benstilling er anvendt 
afkomstinspektørernes skala for hasestilling og 
hasevinkel, der begge er 9-punkts skalaer. Benstilling 
blev vurderet fra siden (hasevinkel) og bagfra 
(hasestilling). 
 
De fire besætninger der udgør gruppen ”hårdt underlag” 
har tilsammen 311 kvier med i projektet.  
De fem besætninger der udgør gruppen ”blødt underlag” 
har tilsammen 401 kalve med i projektet.  
Der er vurderet mellem 60 og 99 kvier pr. besætning. 
 
Der er således af to observatører lavet omkring 2.980 vurderinger fra siden og 2.980 vurderinger 
bagfra. 
 
Vi fandt at der var stor forskel på besætninger inden for begge grupper hhv. hårdt og blødt 
underlag. Der var en tendens til at kalve fra 0-6 måneder var mere kroghasede i besætninger med 
dybstrøelse i forhold til besætninger med fast gulv. Når kalvene blev ældre blev resultaterne 
meget afhængige af om gulvet var skridsikkert eller galt. I besætninger med glatte gulve var der 
flere kalve der fik en uhensigtsmæssig lille hasevinkel altså en kroghaset benstilling. 
 
Vores resultater viser at under 5 % af kalve og ungdyr i vores undersøgelse har en ”normal” 
hasestilling (score 7 og 8). Det betyder at uanset alder var 95 % af kalve og kvier kohasede, 
uanset underlag. Vi så en lille forværring i besætninger med glatte gulve. Men fordelingen var den 
samme i slutningen af undersøgelsen altså blandt de 12-16 måneder gamle kvier. 
 
Vi kan ud fra denne undersøgelse konkludere at der er en meget stor del af kalvene der bliver født 
med en uhensigtsmæssig benstilling. Derfor er udgangspunktet for forebyggelse ved opstaldning 
ringe, vi kunne i undersøgelsen se, at kalve/ungdyr der gik på faste skridsikre gulve havde det 
bedste udgangspunkt for at udvikle eller vedligeholde den benstilling de havde som 
udgangspunkt. 
 


