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J. nr.: 2014-13-60-00057 Veterinær kontrolkampagne 04-11-2015 

 

Slutrapport for kampagnen 

Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger 

INDLEDNING  

Klov- og lemmelidelser forårsager nedsat produktion og øget dødelighed i danske 

besætninger med malkekvæg. Køer med sygdomme i klove og lemmer oplever betydelig 

smerte og lidelse. 

Køer med klov- og lemmelidelser skal håndteres i overensstemmelse med deres særlige 

behov.  

Det vil være nødvendigt med en målrettet indsats fra både besætningsejer og 

besætningsdyrlægen, hvis sygdommene optræder regelmæssigt eller i stort omfang. En 

tidligere kontrolkampagne med fokus på håndtering af syge og tilskadekomne kreaturer i 

50 malkekvægbesætninger som  Veterinærrejseholdet gennemførte i 2010 viste, at 

lovgivningen vedrørende dyrevelfærd ikke var overholdt i 34 % af besætningerne. Det 

væsentligste fund var, at køer med tydelige haltheder og ældre kroniske 

betændelsestilstande i lemmerne ikke blev tilfredsstillende behandlet og ikke opstaldet 

på blødt underlag. 

 

Formålet med kampagnen er: 

 At undersøge forekomsten af tydeligt halte køer i de udvalgte besætninger. 

 At kontrollere den besætningsansvarliges håndtering af tydeligt halte køer.  

 At kontrollere om besætningsdyrlægers rådgivning omfatter evt. forebyggelse 

af klov- lemmelidelser   

 At kontrollere om den besætningsansvarlige følger handlingsplanerne  på klov- 

og lemmeområdet.  

 At informere om nye regler om klovbeskæring mm., der træder i kraft i 2016. 

KONKLUSION  

Kampagnen viste, at der er mange tydeligt halte køer i danske besætninger med 

malkekvæg. 

Kontrollen omfattede 100 malkekvægbesætninger.  
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35 kontrollerede besætninger fik sanktioner.  

I 28 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyreværnslovgivningen 

indenfor fokusområdet: ”Håndtering af halte køer.”  

Den hyppigste overtrædelse var fund af tydeligt halte malkekøer blandt besætningens 

øvrige raske køer. Køerne havde skader af flere dages varighed, som enten ikke var 

håndteret,  eller var utilstrækkeligt håndteret i form af f.eks klovbeskæring, 

klovforbinding eller pålagt klovsko. Fælles for disse tydeligt halte køer var, at de ikke var 

isoleret i rum med med tør og bekvem strøelse. Manglende håndtering og behandling af 

malkekøer med haltheder og betændelsestilstande i lemmerne,  var også hyppigste 

sanktion i kontrolkampagnen i 2010. 

Halte køer har et særligt behov for blødt og skridsikkert underlag samt adskillelse fra 

raske dyr. Dette sikrer at de får aflastning, hvile og tilstrækkeligt med vand og foder 

uden konkurrence fra raske individer. Halthedsscreeningerne i de kontrollerede 

besætninger viste tydeligt, at halte køer har særligt svært ved at bevæge sig på glatte 

spalte- eller betongulve. 

Øvrige indskærpelser til besætningsejere fordelte sig på lovgivningsområderne; 

medicinanvendelse og egenkontrol.  

På baggrund af besætningskontrollerne blev 10 besætningsdyrlæger udvalgt til kontrol. 

Hos 4 dyrlæger blev der givet indskærpelser for forhold vedr. indhold i besøgsrapporter 

og audit af egenkontrol for dyrevelfærd.  

Fødevarestyrelsen vil med baggrund i kampagnen efterfølgende tage kontakt til Landbrug 

& Fødevarer, SEGES og Den Danske Dyrlægeforening for at fremlægge vores erfaringer 

fra kampagnen. Hensigten er,  at give branchen input og samtidig opfordre til at der 

fremadrettet gøres tiltag til at sikre en bedre klovsundhed i de danske 

malkekvægbesætninger:                                                            

 At sygebokse placeres hensigtsmæssigt med let adgang til malkefaciliteter, 

så motivationen for at flytte de halte køer væk fra malkekøerne øges. 

 At der udvikles eller i større grad implementeres værktøjer som understøtter 

den besætningsansvarliges vurdering af, hvornår en halthed er så svær, at 

den betinger, at koen skal flyttes til sygeboks. 

 At der skabes yderligere fokus på betydningen af besætningsdyrlægens 

rådgivning og opfølgning omkring besætningens problemer med halthed og 

klovsundhed.    

 

RESULTATER Omfang max 1 side 

Besætningsansvarliges overtrædelser af dyrevelfærdslovgivningen: 
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I de 100 kontrollerede malkekvægbesætninger er der foretaget halthedsvurdering af 

18.390 stk. malkekreaturer.  

Forekomsten af tydelig halte malkekøer i besætningerne varierede mellem 0 og 9.6 % 

55 besætninger havde tilsammen 236 stk. tydeligt halte kreaturer (grad 4 el. 5)* (Fig 1.) 

I 28 af besætningerne vurderede Fødevarestyrelsen, at dyrevelfærdslovgivningen 

vedrørende  håndtering og pasning af syge og tilskadekomne malkekøer med klov-

lemmelidelser ikke blev overholdt. De halte køer var ikke passende håndteret og om 

fornødent adskilt i rum med tør og bekvem strøelse. Dette blev sanktioneret med 

indskærpelse. (Fig. 2) Sanktionerne i de 28 besætninger omfattede 184 stk. tydeligt 

halte malkekøer.  

I de 27 besætninger hvor der ved halthedsundersøgelsen blev fundet tydelig halte køer 

uden at dette blev sanktioneret, vurderede Fødevarestyrelsen at halthederne enten var 

så akut opstået, så besætningsansvarlig endnu ikke havde haft mulighed for at erkende 

dem, eller at der var andre forhold uden relation til manglende håndtering og pasning af 

køerne, som eksempelvis nylig foretaget klovbeskæring med deraf følgende mange 

ømme lemmer. 

Én besætning fik udover indskærpelse tillige  påbud om aflivning af to køer, som begge 

blev aflivet i tilslutning til besøget, påbud om dyrlægetilsyn eller aflivning af én ko samt 

påbud om anbringelse af tre køer i sygeboks.  

Én besætning fik udover indskærpelse tillige påbud om anbringelse af tre køer  i 

sygeboks og evt. dyrlægetilsyn, hvis bedring ikke indtraf hurtigt.  

Èn besætning blev udover indskærpelse tillige politianmeldt for groft uforsvarlig 

behandling af én ko og én tyrekalv, som begge blev aflivet i tilslutning til besøget. Begge 

kreaturer var kronisk halte og smertepåvirkede og opstaldet på fugtig og 

gødningsforurenet dybstrøelse sammen med 55 andre kalve. 

I én besætning blev der givet en indskærpelse udenfor fokusområdet for manglende 

vedligeholdelse af inventar med deraf følgende risiko for, at køerne kunne komme til 

skade. 

 

Besætningsansvarliges overtrædelser af lovgivningen vedrørende veterinærmedicin og 

sundhedsrådgivning 

I 12 (12 %) af besætningerne viste kontrollen at lovgivningen vedrørende den 

besætningsansvarliges anvendelse af lægemidler ikke blev overholdt. 10 besætninger 

blev sanktioneret med indskærpelse og to besætninger med administrativt bødeforlæg. 

(Fig. 3) 

 

                                           
*) Se nærmere forklaring i afsnittet ”metode” 
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Vedrørende anvendelse af medicin var de hyppigste overtrædelser, at 

besætningsansvarlig ikke førte tilstrækkelig optegmelse over anvendt medicin eller ikke 

anvendte medicinen i overensstemmelse med dyrlægens anvisninger. 

Én administrativ bøde vedrørte brug af ulovlig medicin af hollandsk oprindelse, den 

anden vedrørte manglende elektronisk registrering af medicinske behandlinger i en 

besætning med tilvalgsmodul 2 og 9 måneders ordinationsperiode.  

I seks besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelser af både 

dyrevelfærdslovgivning og lovgivning vedrørende anvendelse af lægemidler. 

 

Besætningsdyrlægernes overtrædelser af lovgivningen om sundhedsrådgivning 

Kontrollen hos de 10 udvalgte besætningsdyrlæger gav anledning til sanktionering i form 

af indskærpelser hos fire dyrlæger. Sanktionerne omfattede manglende indberetning af 

egenkontrolprogram for dyrevelfærd, manglende udarbejdelse af auditplan, manglende 

indhold i rådgivningsrapporter samt for få aflagte rådgivningsbesøg i forhold til kravene.   

 

 

METODE  

Kontrollen: 

Kontrolkampagnen blev gennemført i perioden maj – oktober 2015 i 100 tilfældigt 

udvalgte malkekvægbesætninger med mellem 80 og 450 lakterende køer og en 

obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale. 

 

Endvidere blev 10  besætningsdyrlæger kontrolleret. Kontrolbesøgene var uanmeldte i 

besætningerne og varslede hos besætningsdyrlægerne. 

 

Ved besætningskontrollerne har Fødevarestyrelsen foretaget halthedsvurderingen af alle 

malkekøer i besætningerne samt vurderet besætningsansvarligs håndtering, behandling 

og medicinregistrering af køer med klov-/lemmelidelser.  

 

Halthedsvurderingen er foretaget med baggrund i en 5-trins halthedsscore hvor 

1=normal, 2=ujævn gang, 3=halt. 4=tydelig halt og 5= stærk halt. Det er kun køer med 

halthedsscore 4+5, der er medregnet i undersøgelsen som tydeligt halte malkekøer.   

 

Besætningernes egenkontrolprogram for dyrevelfærd i relation til klov-/lemmelidelser er 

kontrolleret, og såfremt der i egenkontrolprogrammet for dyrevelfærd er beskrevet et 

evt. klov-/lemmelidelsesproblem i besætningen, er det kontrolleret om der er beskrevet 

en handlingsplan for løsning af problemet, og om den besætningsansvarlige følger 

handlingsplanen.  
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Der er efterfølgende udført kontrol hos 10 udvalgte besætningsdyrlæger, hvor det blev 

vurderet, at handlingsplanerne eller medicinordinationerne ikke var i overensstemmelse 

med de konstaterede forhold i besætningerne på kontroldagen. 

 

Information om kontrolkampagnen: 

 

Fødevarestyrelsen har i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Den Danske 

Dyrlægeforening informeret om kontrolkampagnen i medierne og på Fødevarestyrelsens 

hjemmeside (www.fvst.dk). Der er tillige afholdt eller planlagt afholdt 9 møder om 

kontrolkampagnens indhold med information om reglerne for håndtering af køer med 

klov-/lemmelidelser, jf. nedenstående skema:   

 

Indlæg Sted Fora og ca. antal 

Erfagruppe, kvægdyrlæger Varde Praktiserende dyrlæger, 25 stk. 

SEGES, Forum for rådgivning Århus Kvægbrugskons., landmænd, 100 stk. 

FVST, Vet-nord Herning Praktiserende dyrlæger, 20 stk. 

FVST, Vet-nord Ålborg Praktiserende dyrlæger, 25 stk 

Lemvigegnens Landboforening Lemvig Kvægbrugskons., landmænd, 60 stk. 

Kvægfagdyrlægestud. Hovborg Dyrlæger, 25 stk. 

DDD, Sektion vedr. Kvæg Billund Dyrlæger, 100 stk. 

FVST, Vet-Syd Vejle Dyrlæger, 50 stk. 

NAER, KO-kontrollanter København Teknikere, dyrlæger, ca. 45 stk. 

 

 

 

  

http://www.fvst.dk/
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TABELLER OG FIGURER 

 

 

 
Fig. 1.  Antallet af tydelig halte køer pr. besætning. 

 

 
Fig. 2.  Fordeling af kontrolfund vedr. dyrevelfærd  
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Fig. 3.  Fordeling af kontrolfund vedr. medicin og sundhedsrådgivning 
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