
SOP - En sikker og vellykket dag 
med klovbeskæreren på besøg 

SOP – En sikker og vellykket dag med klovbeskæreren på besøg beskriver 
arbejdsrutiner, der er vigtige for at opnå en god klovsundhed. 

Blandt emnerne er: 
• Klargøring før klovbeskæring
• Hvordan drives køerne til under klovbeskæring
• En vellykket klovbeskæring

Tilpas SOP’en til din egen besætning, og få medarbejderne til at hjælpe med det. 
SOP’en skal være velkendt og naturlig for alle medarbejderne at følge. Find sammen de 
løsninger, der gør det muligt at arbejde både sikkert og effektivt. 

Når du skal tilrette og indkøre SOP på din bedrift, er det en fordel at inddrage en SOP-
certificeret kvægrådgiver, som du kan finde på www.leankvaeg.dk. Erfaringerne viser, 
at et indledende forløb med hjælp fra en sagkyndig er helt afgørende for udbyttet af 
SOP i det lange løb. 

I vedlagte guide ”Kom godt i gang med SOP” (for abonnenter) er der nogle tips, du kan 
overveje, inden du går i gang med at tilpasse SOP til dine arbejdsgange. 

God fornøjelse med din SOP.



Indhold

1. Før beskæring – Forberedelse
a.) Før beskæring – flytning af dyregrupper  
b.) Før beskæring – Opstilling 

2. Hvordan drives køerne til under klovbeskæring
a.) Brug af kropssprog - Placering og afstand (aflæs dyrene)
b.) Brug af redskaber 
c.) Stressfri håndtering (tidsbesparende + sikkerhed) 

3. En vellykket klovbeskæring
a.) Dit arbejde
b.) Klovbeskærerens arbejde 
c.) Opsummering efter endt klovbeskæring 



1. Før beskæring – forberedelser

Forberedelser:
Sørg for nok hjælp i stalden. 

Flyt dyrene, før klov-
beskæreren ankommer

Musik i stalden kan virke 
beroligende på dyr og 
mennesker.

 

Flytning af dyregrupper:

Kvier 

Fasthold grupper 

Flyt dyr i hold

Køer

Undgå, at køerne stresses 

Flyt dyr i hold

1a

Klargøring i stalden til når klovbeskæreren kommer: 
(skriv, hvordan I klargør hos jer) 

Båndstropper _______________________________________________________________________ 

Låger  ______________________________________________________________________________ 

Måtter _____________________________________________________________________________ 

Sand _______________________________________________________________________________ 



1. Før beskæring – forberedelser

Opstilling:

Dyr skal aldrig drives modsat 
rundt i stalden, end hvad de 
plejer

Dyr bør ikke drives forbi boksen 
– høje lyde og ny aktivitet

Anvendelse af opsamlingsplads 
og drivgang fra malkning 

Skridsikkert område, så dyr eller 
mennesker ikke kommer til 
skade

Dyrene skal helst kunne ligge 
ned samt have adgang til foder 
og vand under klovbeskæringen 
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2. Hvordan drives køerne til under klovbeskæring  

Brug af kropssprog - Placering 
og afstand (aflæs dyrene)

Undgå at råbe og skrige 

Undgå pludselige bevægelser 

Driv dyrene op i små flokke til 
et mindre opsamlingssted 

Lad ikke dyr slippe forbi dig, 
når du driver dem frem, men 
undgå først og fremmest at du 
selv kommer i fare. Vig til side 
for et dyr, der kommer løbende 
imod dig. 

Brug af redskaber 
Undgå brug af redskaber til 
at drive dyrene med – støder, 
skraber, værktøj

Anvend dit kropssprog, og lyde 
de er vant til at høre i stalden, 
når de drives med. 
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2. Hvordan drives køerne til under klovbeskæring  

Stressfri håndtering  
(tidsbesparende + sikkerhed) 

Led dyrene på vej – jag ikke! 
Dyrene skal helst gå og ikke 
løbe.

Aflæs dyrene: rejste øre, store 
øjne, prustene og pludselige 
bevægelser

Stop op, hvis dyrene øger  
farten, så de ikke risikerer  
at falde

Du kan både undgå farlige  
situationer, samt du sparer tid 
ved at have rolige dyr 
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3. En vellykket klovbeskæring 

Dit arbejde
Holde styr på dyrene, der  
skal beskæres

Bevar overblikket og undgå 
stress

Rolig håndtering af dyrene 

Holde afstand for klov- 
beskærernes arbejde rundt  
om boksen

Fortæl klovbeskæreren om 
halte dyr, før klovbeskæringen 
begynder

Klovbeskærerens arbejde 
Dyrene forholder sig roligt  
og beskæres under rolige  
omgivelser 

Dyrene får den optimale  
behandling i boksen uden stress

Dyrene opholder sig kun få 
minutter i fangefolden og i 
klovbeskæringsboksen 
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3. En vellykket klovbeskæring 

Opsummering efter endt  
klovbeskæring 
Vurdér til sidst, hvordan  
klovbeskæringen er gået  
denne gang:
 
Har opsætningen fungeret 
optimalt?

Kan dyrene håndteres stressfrit?

Nedgang i ydelse efter endt 
klovbeskæring eller ej?
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