
Rygglinje og bevegelse (locomotion 

score) som metode for å vurdere 

klauvhelsa 
ÅSE M. SOGSTAD¹, TERJE FJELDAAS² OG OLAV ØSTERÅS²   

Helsetjenesten for storfe/TINE Rådgiving¹, Institutt for 

produksjonsdyrmedisin/Norges veterinærhøgskole² 

 

 

Introduksjon 

Prosjektet ”Løsdrift for storfe” hadde som mål å finne optimale løsninger for 

utforming av løsdriftfjøs. I forbindelse med vurdering av gangareal, ble kyrnes 

bevegelse, bedømt ved såkalt locomotion score (Sprecher et al., 1997), og 

forekomst av klauvlidelser vurdert i forhold til type gangareal. Vi ville også 

undersøke om locomotion score (LS) kan være en nyttig metode for å oppdage kyr 

med klauvlidelser.  

 

Materiale og metode 

Femten profesjonelle klauvskjærere bedømte LS og klauvskar 2569 kyr i 61 

besetninger. Fjorten av besetningene hadde heldekkende gummi i gangarealet, 17 

hadde heldekkende betong, 23 hadde betongspaltegolv og 7 hadde både gummi og 

betong, hovedsakelig heldekkende. Metoden som ble benyttet til å vurdere 

bevegelse, locomotion score, går ut på å bedømme rygglinja og gangen til dyret (se 

figur 1). Klauvskjærerne fikk opplæring i å utføre LS, men hadde ingen erfaring 

med metoden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Normal (score 1): Kua står og går 

normalt og med flat rygg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Illustrasjon av metoden locomotion score som ble benyttet for å vurdere 

bevegelse, (Kilde: Zinpro Perfomance Minerals og Buskap nr . 5 2010) 

 

 

Resultater og diskusjon 

Resultatene viste at LS utført av klauvskjærere kan være en nyttig metode for å 

oppdage kyr med klauvlidelser. Det var relativt godt samsvar mellom LS >1 og 

forfangenhetsrelaterte lidelser som såleknusning, løsning i den hvite linjen og 

dobbeltsåle. Også moderat til alvorlig hornforråtnelse ble avdekket ved hjelp av 

Moderat halthet (score 3): Kua 

står og går med krummet rygg. 

Hun går med korte skritt 

på ett eller flere bein. 

 

Mild halthet (score 2): Kua står 

med flat rygg, men går med lett 

krummet rygg. Kua går en 

anelse unormalt. 

 

Halt (score 4): Kua står og går 

med krummet rygg. Hun avlaster 

ett eller flere bein, men tar vekt 

på det/dem. 

 

Svært halt (score 5): Kua står og går  

med svært krum rygg. Hun unngår i 

stor grad å tråkke ned på ett eller 

flere bein og å bevege seg og har 

vanskelig for å reise seg. Pila viser 

at kua ikke bærer vekt på høyre 

frambein. 

 

 



metoden. Kyr har stor evne til å skjule smerte. Derfor blir ikke alle lidelser 

avdekket av LS og mange kyr ble registrert med LS>1, men ingen klauvlidelse. 

Dette viser at ikke bare klauvlidelser var årsak til avvikende stilling og bevegelse. 

Metoden var mest pålitelig da skillet ble satt ved LS≤3 og >3. 

 

 
Tabell 1. Antall kyr med locomotion score (LS) 1, 2, 3 og >3 uten (0) og med (1) 

hudbetennelse (D), hornforråtnelse (E), blødning i den hvite linjen og i sålen (H), 

såleknusning (SU), løsning i den hvite linje (WLF), dobbeltsåle (DS), separasjon 

(SEP=WLF+DS), tverrstriper i den hvite linjen (WLCF) og korketrekkerklauver (Cork) hos 

2569 kyr i 2008.  

 
Lidelse Klasse LS=1 LS=2 LS=3 LS>3 

  n % n % n % n % 

D 0 1863 78.8   336 14.2   122   5.2   44   1.9 

 1   125 61.3     61 29.9     16   7.8     2   1.0 

E 0 1651 78.5   315 15.0   105   5.0   32   1.5 

 1   337 72.3     82 17.6     33   7.1   14   3.0 

H 0 1773 77.9   350 15.4   116   5.1   38   1.7 

 1   215 73.6     47 16.1     22   7.5     8   2.7 

SU 0 1940 77.7   387 15.5   128   5.1   42   1.7 

 1     48 66.7     10 13.9     10 13.9     4   5.6 

WLF 0 1816 77.8   358 15.4   123   5.3   36   1.5 

 1   172 72.9     39 16.5     15   6.4   10   4.2 

DS 0 1944 77.9   387 15.5   125   5.0   41   1.6 

 1     44 61.1     10 13.9     13 18.1     5   6.9 

SEP 0 1781 78.3   350 15.4   113   5.0    32   1.4 

 1   207 70.7     47 16.0     25   8.5    14   4.8 

WLCF 0 1902 77.2   386 15.7   133   5.4   44   1.8 

 1     86 82.7     11 10.6       5   4.8     2   1.9 

Cork 0 1522 78.6   296 15.3     87   4.5   31   1.6 

 1   466 73.6   101 16.0     51   8.1   15   2.4 

 

 

Konklusjon 

Vi kan konkludere med at metoden kan være et nyttig hjelpemiddel når man skal 

evaluere klauvhelsa på enkeltindivider og på besetningsnivå. Den kan blant annet 

være nyttig for å plukke ut et representativt utvalg av kyr for nærmere 

undersøkelse i klauvboks i besetninger med spesielle problemer med klauvhelsa.  

Når testen blir utført av klauvskjærere og relativt utrenede personer, er metoden 

imidlertid ikke tilstrekkelig pålitelig til at alle klauvlidelser som skaper smerte kan 

avdekkes og det vil også være mange falske positive så lenge bare klauvhelsa er i 



fokus. Det er derfor viktig at systematisk evaluering av klauvhelsa i besetninger 

med problemer må inkludere beskjæring og undersøkelse av klauvene i klauvboks 

og registrering av funn i helsekort klauv. 
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