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Rene klove har mindre digital dermatitis
Det er en generel accepteret sandhed, at digital dermatitis (DD) hænger sammen med dårlig hygiejne. 
Alligevel har vi ikke megen forskningsbaseret underbygning af dette. Såfremt dårlig hygiejne er en 
væsentlig risikofaktor for DD, er det også interessant at få udpeget faktorer, der påvirker køernes 
risiko for at blive beskidte for derigennem at kunne målrette en forebyggende indsats.

I SundKlov projektet, som samti-
dig var en del af et ph.d.-projekt 
udført af dyrlæge Bodil Højlund 
Nielsen, Aarhus Universitet, har vi 
fulgt fire besætninger gennem et 
år, hvor vi registrerede DD ved tre 
klovbeskæringer. I perioderne op til 
klovbeskæringerne lavede vi gen-
tagne gange hygiejnescoringer på 
i alt 1074 køer. Hygiejnen blev sco-
ret på nederste del af bagbenene 
ved hjælp af en fire trins skala hvor 
1 var ren og 4 var meget beskidt. 
Rene bagben har mindre risiko for 
DD. Analysen viste, at en 1-trins 
stigning i den gennemsnitlige hygi-
ejnescore var forbundet med en 20 
% højere risiko for fund af DD ved 
den efterfølgende klovbeskæring 
(Figur 1). I samme forsøg ændrede 

vi gulvskraberfrekvensen i perio-
derne inden hver klovbeskæring 
så besætningerne skiftede mellem 
6 og 12 daglige skrabninger af 
gulvet (tre perioder af fire måne-
ders varighed). Vi kunne ikke finde 
nogen effekt af skraberfrekvensen 
på hverken køernes hygiejnescore 
eller risikoen for DD. 

Risikofaktorer for dårlig 
benhygiejne
I et andet sideløbende studie i 
SundKlov projektet ved Institut for 
Husdyrvidenskab blev der, blandt 
andre ting, vurderet hygiejne på 
1315 køer fra 42 malkekvægsbe-
sætninger. Disse data blev brugt 
til at identificere risikofaktorer for 
dårlig benhygiejne. 
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Blandt otte besætningsfaktorer 
kunne adgang til græsning på 
undersøgelsestidspunktet for-
bindes med en mindre risiko for 
beskidte ben. På ko-niveau havde 
1. og 2. kalvs køer en større risiko 
for at være beskidte end ældre 
køer. Endvidere havde køer sent i 
laktationen (> 240 DEK) en mindre 
risiko for beskidte ben sammenlig-
net med tidligere laktationsstadier. 
Køernes chance for at have rene 
ben steg med en stigende gen-
nemsnitlig daglig liggetid.

Disse studier underbygger teorien 
om en sammenhæng mellem DD 
og dårlig hygiejne. En målrettet 
indsats for at holde køerne rene er 
derfor relevant. Desværre findes 
der ingen nemme løsninger i DD 
kontrollen og indsatsen vil være 
meget besætningsspecifik. Ruti-
nemæssige hygiejnescoringer af 
dyrene kan måske i nogle besæt-
ninger være gavnlig til at udpege 
grupper af dyr, der kræver en sær-
lig opmærksomhed og indsats.
Resultaterne omkring risikofakto-
rer er tidligere publiceret i Ani-
mal, august 2011, http://dx.doi.
org/10.1017/S1751731111000905



Figur 1. Risikoen for DD øges med stigende hygiejnescore (1=ren, 4=me-

get beskidt) i et studie af 1074 køer i fire danske, kommercielle malke-

kvægsbesætninger.
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