
 

 

 

 

 

Klovsundhed – afheling efter 7-punktsplanen 
 

I kender alle til klovlidelser, og ved at koen ofte bliver 

voldsom smertepåvirket af klovlidelser. Men hvordan be-

handler man bedst? Og hvor længe skal man behandle?  

Jørgen har dokumenteret en række cases, som viser at 

læsioner kan heles, men det kræver behandling og tid.  

De vigtigste punkter i behandling er følgende: 

1. fiksering i klovboks. 

2. Grundig afvaskning med rindende vand, svamp og 

sæbe. Alt skidt skal væk! 

3. Aftørring med ren klud. 

4. Emulsion med salicylsyre påført såret. 

5. Vatplade med folie på bagside pålagt såret.  

6. Bandagering. 

7. Forbinding fjernes efter 8-13 dage.  

Hvis såret ved fjernelse af forbinding, ikke er fuldstændig 

afhelet, gentages punkterne indtil såret er helet og nyt 

hornvæv er vokset frem.  
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Det sker i praksis 
 

Vi har glædelige nyheder i praksis 😊"#$%  

Som nogen af jer måske har bemærket, så vokser Charlot-

tes mave, og vi kan nu glædeligt meddele at hun er venter 

hendes 3. barn 😊"#$%   

Dernæst er både Anne og Jeanina blevet fastansat, så 

dem vil I komme til at møde en del i fremtiden også.  

 

Medicinregnskab DMS 
 

Hver opmærksom på et udråbstegn, når I skal afstemme 

jeres medicinregnskab. Denne opstår, når vi dyrlæger ud-

leverer eller ordinerer medicin, men I afstemmer jeres 

regnskab inden dette er kommet ind i DMS. Vent derfor 

gerne med at afstemme indtil nogle dage efter udleve-

ring/ordinering af medicin.  

Er udråbstegnet kommet, så skal man ind og godkende. 

Tryk på udråbstegnet, og tryk godkend i bunden af feltet. 

Mere info kan findes på Seges vejledning til medicinregn-

skab:  

https://help.seges.dk/dms/dms-hvordan-laver-jeg-medi-

cinregnskab?from_search=91445417#top  

Krav om mekaniske kobørster hos økologer 
 

Vi er lige informeret om skærpede krav til kobørster hos 

økologerne. Her SKAL kobørsterne være mekanisk drevet 

– også hos goldkøerne!  

Følgende krav gør sig gældende for økologer:  

- 1 mekanisk kobørste pr. 50 dyr (både malkende 

køer, højdrægtige dyr og goldkøer) 

- Krav om stationær hudpleje i enkeltkælvnings-

bokse og sygebokse 

- Krav om stationær hudpleje hos alle ungdyr >6 

mdr. – 1 pr. hold 

- Kødkvæg: 1 stationær børste pr. 50 dyr 

 

Dernæst er der krav om, at køerne på græs også skal 

kunne udføre hudpleje. Der skal altså være adgang til klø-

pinde, træer, kobørster eller lignende på marken, med-

mindre køerne har fri adgang til stalden.  

Husk at underskrive tilbageholdelsessedlerne 
 

Især når vi udleverer eller ordinerer medicin til genbe-

handling, er det vigtig at I husker at underskrive tilbage-

holdelsessedlerne. Dette er et krav, så det kan dokumen-

teres at dyret er 

behandlet. Dernæst 

er det generelt altid  

en rigtig god ide at  

underskrive tilbage- 

holdelsessedlerne,  

også når der ikke 

skal genbehandles. 
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