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Introduksjon 

De smittsomme klauvsjukdommene interdigital / digital dermatitt og hornforråtnelse øker hos 
storfe i Norge. Mye gjødsel og urin disponerer, og desinfiserende fotbad brukes for å 
behandle og forebygge sjukdommene. Flere av desinfeksjonsmidlene har imidlertid ugunstige 
helse- og miljømessige konsekvenser, og det er økt fokus på om vasking eller spyling med 
vann kan forebygge smittsomme klauvsjukdommer. Målet var i fire kontrollerte studier å 
undersøke effekten på klauvhelsa av fotbad med vann, fotbad med CuSO4, spyling med vann 
og spyling med vann og glutaraldehyd.   
 
Studien inngår i NFR-prosjektet «Fotråte hos sau og nærstående smittsomme 
klauvsjukdommer hos storfe i Norge», som er et samarbeid mellom NVH, VI og UMB.  
Animalia, TINE SA og DeLaval har gitt økonomisk støtte. 
 
Materiale og metoder 

Alle fire forsøkene ble gjennomført som kontrollerte kliniske forsøk på kunivå i en 
løsdriftbesetning med ca 45 NRF kyr i løpet av 2 oppstallingssesonger fra oktober 2010 til 
mai 2012. Besetningen hadde hatt klauvproblemer med dermatitt (D) og hornforråtnelse (HF) 
i flere år, og både Dichelobacter nodosus og Treponema spp. hadde tidligere vært påvist. 
Studiegruppene ble med utskillerport styrt gjennom fotbadet / spylesystemet, mens 
kontrollgruppene ble styrt utenom. Gruppeinndeling, forsøkenes varighet og gjennomførte 
tiltak for forsøkene er vist i Tabell 1. 
  
Tabell 1: Gruppeinndeling, forsøkenes varighet og gjennomførte tiltak i de fire forsøkene. 

Forsøk Studiegruppe Kontrollgruppe 

1 

Okt 19 2010 –      

Jan 27 2011 

 A (N=20) 

Fotbad med vann – Rengjort og fylt med rent vann før hver 

melking  

B (N=19) 

 

Ikke fotbading 

2  

Jan 27 2011 –     

Mai 5 2011 

A1 + B1 (N=22) 

Fotbad med 7 % CuSO4 hver 2. uke – Ny 

desinfeksjonsløsning hver 3. dag 

A2 + B2 (N=18) 

 

Ikke fotbading 

3  

Oct 25 2011 –     

Jan 30 2012 

C (N=22) 

Automatisk spyling med vann (0.8– 1.0 liter med 7 bars 

trykk) i Bovibooster klauvvasker 

D (N= 19) 

 

Ingen spyling med vann 

4  

Jan 30 2012 –     

Mai 2 2012 

C1 + D1(N=23) 

Spyling med vann etterfulgt av spyling med 5 ml 50 % 

Hoof Smart® Bath løsning (glutaraldehyd) per ku 

C2 + D2) (N=23) 

 

Ingen spyling med vann / 

ingen desinfeksjon 
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Før og etter hvert forsøk ble alle kyrne undersøkt mht halthet (LocS) og reinhet. I klauvboks 
ble klauvenes reinhet bedømt, og klauvkapselens hardhet ble målt med Shore durometer og 
visiteringstang. Forekomsten av klauvsjukdom på bakklauvene ble registrert som 
tilstedeværende eller ikke, mens D, som inkluderer interdigital og digital dermatitt, og HF ble 
registrert som 0 (ikke til stede), 1 (mild), 2 (moderat) eller 3 (alvorlig). Svaberprøver prøver 
mhp D. nodosus ble undersøkt ved VI i Oslo, og biopsier mht Treponema spp. ble undersøkt 
ved DTU–VI i Danmark. I løpet av Forsøk 1 ble kyrne observert etter to melkinger ved 
passasje gjennom vannbadet. Det ble tatt prøver av fotbadvannet etter passasjene for å måle 
sediment. I Forsøk 4 ble videoovervåkning gjennomført etter 22 påfølgende melkinger for å 
identifisere hvordan kyrne plasserte bakklauvene i spyleboksen. 
 
Resultater 

Tendens til hardere klauvhorn ble i Forsøk 2 påvist i studiegruppen etter passasje gjennom 
koppersulfat sammenlignet med kontrollgruppen. I Forsøk 1, 3 og 4 ble det ikke påvist 
forskjeller i klauvenes hardhet mellom gruppene. For alle forsøkene var det tendens til reinere 
klauver i studiegruppene etter 3 måneder sammenlignet med kontrollgruppene.  
Studiegruppen hadde tendens til lavere LocS enn kontrollgruppen ved avslutningen av alle 
forsøkene. Andelen friske klauver i Forsøk 2 med koppersulfat økte noe i begge gruppene, 
men økningen var tydeligst i studiegruppen.  

 
 

Figur1: Gjennomsnittsgraden av dermatitt (D) i studie- og kontrollgruppene før og etter alle forsøkene. 

 

Gjennomsnittsgraden av D før og etter alle forsøkene er vist i Figur 1. I Forsøk 1 ble D 
redusert i gruppen som gikk gjennom fotbad med vann sammenlignet med kontrollgruppen 
(P=0.0016). I Forsøk 2 med koppersulfat ble D redusert både i studie- og kontrollgruppen, 
men mest i studiegruppen. I Forsøk 3 med vannspyling var D uendret i studiegruppen, men 
ble redusert noe i kontrollgruppen. I Forsøk 4 ble D noe redusert i studiegruppen, men var 
tilnærmet uendret i kontrollgruppen. 
 
Gjennomsnittsgraden av HF før og etter alle forsøkene er vist i Figur 2. I Forsøk 1 økte HF 
noe i studiegruppen og var tilnærmet uendret i kontrollgruppen. I Forsøk 2 økte forekomsten 
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av HF i kontrollgruppen, men var tilnærmet uendret i studiegruppen. I Forsøk 3 og 4 økte HF 
både i studie- og kontrollgruppen.  

 
 

Figur 2: Gjennomsnittsgraden av hornforråtnelse (HF) i studie- og kontrollgruppene før og etter alle forsøkene. 

 

Dichelobacter nodosus ble påvist med tilnærmet samme prevalens og omfang i studie- og 
kontrollgruppene før og etter alle fire forsøkene. For Treponema spp. var det i følge 
foreløpige analyser heller ingen sikre forskjeller mellom studie- og kontrollgruppene før og 
etter de to første forsøkene.  
 
Ved observasjonen av de to passasjene gjennom fotbadet med vann (Forsøk 1) gjorde 
henholdsvis ingen og ei ku fra seg. Analysen av det omrørte vannbadet etter passasjen der 
ingen kyr hadde gjort fra seg viste 16,3 ml sediment per liter, mens 26,3 ml ble påvist per liter 
når ei ku hadde defekert.  
 
Videoovervåkningen av spyleboksen i Forsøk 4 vist at kyrne plasserte bakklauvene korrekt 
ved 69 % og med begge bakklauvene bak spyledysene ved 14 % av passasjene. Fire kyr 
forårsaket mer enn halvparten av feilplasseringene. 
    
Diskusjon 

Til tross for at forsøksbesetningen var relativt stor i norsk målestokk, så var antall kyr lavt for 
å kunne påvise sikre forskjeller. Foreløpig er bare effekten av vannbad på klauvhelsa 
analysert statistisk.   Studie- og kontrollgruppene oppholdt seg i samme areal og ble påvirket 
av samme miljø. Det har høyst sannsynlig bidratt til å redusere forskjellene mellom studie- og 
kontrollgruppene.  
 
Ingen forskjell i klauvhornets hardhet mellom studie- og kontrollgruppa i forsøkene der 
studiegruppen ble vasket eller spylt med vann står i motsetning til en studie av Borderas & al. 
(2004) som viste at klauvhornet raskt absorberer vann og at hardheten reduseres med økt 
vanninnhold. Ingen slik effekt i våre forsøk skyldes sannsynligvis kortvarig påvirkning. 
Tendens til hardere klauvhorn i Forsøk 2 der studiegruppen gikk gjennom koppersulfat kan 
delvis forklares ved at koppersulfat har en astringerende effekt (Greenough & Weaver, 1997). 
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Mindre D hos dyra som hadde gått gjennom vannbad i Forsøk 1 skyldes trolig at vannet hadde 
skylt bort gjødsel og urin og redusert påvirkningen av ammoniakk og bakterier. 
Observasjonene og sedimentanalysen viste at gjødsel tilsvarende 1 til 2 defekasjoner ble skylt 
bort. Forsøket indikerer at et skyllekar med vann før desinfeksjonskaret kan være nyttig, men 
studier av Cook & al. (2011) viste at slike kan føre til økt gjødselavgang og forurensning av 
desinfeksjonsbadet.  Det store forbruket av vann gjør metoden lite egnet. 
 
Studien indikerer at fotbad med koppersulfat (Forsøk 2) var det beste alternativet, og 
tendensen til positiv effekt på klauvenes hardhet, D og HF samsvarer med tidligere studier.  
Kopper brytes imidlertid ikke ned i jordsmonnet, og i EU er bruk av koppersulfat til fotbad 
forbudt.  
 
Ingen positiv effekt av spyling med vann på D eller HF i Forsøk 3 kan skyldes det lave 
volumet, at bare bakbeina ble spylt og at kun plantarsiden av klauva / ballehuden ble truffet av 
vannstrålen. At noen kyr i følge eier plasserte bakklauvene bak spyledysene også i dette 
forsøket var ugunstig. Forsøket indikerer at spyling med bare vann ikke har kurativ eller 
forebyggende effekt på D og samsvarer med en studie av Thomsen & al. (2012) som 
imidlertid fant positiv effekt på digital dermatitt av spyling med vann med 0,4 % såpe. 
 
Studien indikerer at spyling med vann med påfølgende desinfeksjon med glutaraldehyd kan 
ha positiv effekt på D. Vannforbruket og forbruket av desinfeksjonsmiddel var lavt. 
Plasseringen av klauvspyleboksen etter melkegrava forårsaket imidlertid forsinkelse i 
kutrafikken, og feil plassering av klauvene i forhold til spyledysene var en ulempe. Ved 
plassering av spylesystemet i melkeroboten unngås dette.  
 
Totalt sett indikerer forsøkene at fotbad med vann, fotbad med koppersulfat og delvis spyling 
med vann / glutaraldehyd kan forventes å redusere forekomsten av D, mens bare fotbad med 
koppersulfat kan forventes å redusere HF.  
 
Foreløpige bakteriologiske analyser indikerer at ingen av vaske- eller desinfeksjonsmetodene 
eliminerte verken D. nodosus eller Treponema spp.. Det tyder på at gjennomgangsfotbad eller 
spyling av klauvene kun kan forventes å ha effekt på det kliniske sykdomsbildet, og at slike 
tiltak er lite egnet for smitteforebygging. Effekten kunne trolig ha vært bedre hvis alle kyrne i 
besetningen hadde blitt behandlet. 
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