
STOP OP… når du skal klovbeskære

Hvad er det værste, 
der kan ske, når du 
skal klovbeskære?
• Du kan blive sparket af 

en ko 
• Du kan blive angrebet el-

ler klemt af en ko, når den 
hentes frem til boksen

• Du kan blive skåret
• Du kan brække noget, 

hvis du kommer i klemme 
eller bliver ramt af et 
spark fra et nervøst dyr.

Har jeg, hvad der er behov 
for?
• Er du korrekt oplært i at bruge 

vinkelsliber og klovbeskæringsbok-
sen og binde ben op og har du fået 
instruktion i håndtering af køerne?

• Er boks, låger osv. vedligeholdt og 
smurt, så det glider let.

• Er der tilstrækkeligt lys? 
• Er der de nødvendige værnemidler?
• Er der rækværk, drivvej de sidste 5-7 

meter hen til klovbeskæringsboksen, 
så køerne ikke kan dreje rundt og 
løbe væk.

Minimér risikoen og arbejd 
sikkert
• Lav klare aftaler med kollegaer og 

klovbeskærerens medarbejdere 
om hvordan I sikrest får køerne 
frem. 

• Bevæg dig roligt
• Undgå høje tilråb til køerne, brug 

af slag og strømdrivere
• Sørg for at alle ved hvor de skal 

være under klovbeskæring, så I 
ikke kommer til at skade hinanden.

• Følg instrukser for brug af boks, 
vinkelsliber og opbinding af ben.
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Kunne sikkerheden forbedres, hvis der kan opstilles sorte-
ringsområder eller lignende?

Er der mulighed for at komme væk i en fart, eller er du 
lukket inde, hvis noget går galt?

Er det første gang for alle eller er der nogen, der har hjul-
pet med klovbeskæring før?

Er der risiko for at et enkelt dyr bliver isoleret og dermed 
mere urolig? Prøv evt at have to – tre køer sammen hele 
tiden – tag f.eks. et par ekstra dyr med ind til den sidste. 
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ARBEJDTÆNKSTOP

LÆS MERE
Ulykker i landbruget  
På linket her/siden her har vi samlet en masse 
forskelligt om sikker håndtering af kvæg

Medarbejder skal hjælpe klovbeskæreren og er i gang med at drive en 
ko frem til klovbeskæring. Koen vender om og medarbejderen kommer 
i klemme mellem to låger. Medarbejderen forsøger at holde imod den 
ene låge, men trykkes bagover mod den anden låge og får derved et 
ordentlig tryk i ryggen. Lægeundersøgelse viser heldigvis, at der ikke er 
brud.

Ulykke i forbindelse med klovbeskæring

Hvordan får man nemmest mulig køerne ind i klovbeskæ-
ringsboksen? Kan der fx være flere køer i drivgangen lige 
før boksen, således at den næste i rækken kan se den ko 
som er i klovbloksen?


