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Klövverkning av nötkreatur
— djurvänlig och säker hantering

Klövverkning utförs av utbildade 
och certifierade klövvårdare. På 
Biologiska yrkeshögskolan (BYS) 
i Skara finns Sveriges första och 
enda längre utbildning av klöv-
vårdare. Skyddsutrustning behövs 
för att klövvårdaren ska skydda 
sig från klövfräsen, flisor vid slip-
ning, hög ljudnivå osv.

Regelbunden klövverkning av nötkreatur är viktigt för besättningens 
klövhälsa och djurvälfärd. Men om djuren upplever detta obehagligt och 
stressande, ökar risken för klövvårdare och djurskötare att bli klämda 
eller sparkade. I detta häfte ges tips på hur man bör hantera djuren för 
att minimera deras obehag och för att undvika arbetsskador för klövvår-
dare och djurskötare. Här beskrivs också hur nötkreaturs beteenden och 
sinnen fungerar.

Det är alltid riskfyllt att han-
tera nötkreatur, eftersom de är 
stora djur med mer eller mindre 
starka flyktinstinkter och det 
inte alltid är möjligt att förutse 
deras beteende. Ett stort antal 
arbetsolycksfall sker varje år där 
nötkreatur har varit inblandade.  

Omkring 50 nötkreatursrelatera-
de arbetsolyckor anmäls årligen, 
men mörkertalet är stort. Man 
brukar uppskatta att endast cirka 
10 % av olycksfallen som sker 
inom lantbruket anmäls.

Varje år sker i genomsnitt en 
dödsolycka där nötkreatur har 
varit inblandade. Dödsolyckorna 
handlar framför allt om djur som 
har gått till attack. Främst är det 
tjurar av mjölkras och nykalvade 
kor av köttras som har varit 
inblandade i dessa olyckor. De 
olyckor som inte leder till döden 
är ofta allvarliga och leder till 
lång sjukfrånvaro.

Av alla anmälda arbetsolyckor 
med nötkreatur mellan 2010 och 
2016, var kor inblandade i mer än 

50 %. En förklaring till det är att 
majoriteten kor är av mjölkras, 
och de hanteras mer än övriga 
djurkategorier; man är ofta inne 
hos mjölkkor och vistas nära dem, 
vilket ökar risken. 

Tjurar var inblandade i 16 % av 
olyckorna. De innebär alltid en  
högre risk då de är mer oberäkne-
liga och kan gå till attack plötsligt 
utan att tidigare ha visat några 
aggressiva tendenser.
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Samverkan djur-människa-miljö
Säkerheten vid hantering av 
nötkreatur påverkas främst av 
tre faktorer: djuren, människan 
och miljön. Den enskilt viktigaste 
faktorn är kontakten mellan 
människa och djur. Det är viktigt 
att vi människor förstår djurens 
beteende och orsakerna till det 
för att kunna upprätta så säkra 
hanteringsmetoder och -system 
som möjligt. 

Djuren. Djurens tidigare erfaren-
heter av hantering påverkar 
riskerna, både hur ofta de blivit 
hanterade och på vilket sätt. 

Om djuren är vana och orädda att 
bli hanterade minskar riskerna. 
Erfarenhet av hårdhänt och hög-
ljudd hantering gör djuren rädda, 
och då ökar riskerna. Även dju-
rens kön, ålder, ras, temperament 
och hormon- och hälsostatus 
påverkar riskerna vid hantering.

Människan. Den som hanterar  
djuren har stor påverkan på hur 
säker hanteringen blir. Kunskap 
om djurens beteende och reak- 
tioner, och praktisk erfarenhet  
av god djurhantering minskar 
riskerna. Lugn och tålamod är bra 
egenskaper för en säker djur-
hantering. Att förlora tålamodet, 
stressa eller bli arg försvårar han-
teringen och ökar riskerna. Det är 

viktigt att  vara medveten om och 
undvika att utsätta sig för risker.  

Miljön. Den miljö där djuren 
hanteras har stor betydelse för 
säkerheten. Hanteringssystem 
som är utformade utifrån grund-
läggande principer om djurens 
beteende gör att det blir ett 
bättre djurflöde och det krävs 
mindre påverkan från djursköta-
ren under drivning. 

Djurskötaren ska se till att alltid 
kunna komma undan om ett djur 
skulle attackera. 

Faciliteter ska vara i gott skick 
och väl underhållna.

          steg till en säker  
djurhantering:
1. Ändamålsenliga faciliteter  

och hanteringssystem

2. Tydliga genomtänkta arbets-
rutiner

3. En god relation mellan djur 
och djurskötare

4. Avel för bra temperament 
– selektera för lugna och 
lätthanterade djur

4

I Arbetsmiljöverkets författ-
ningssamling finns särskilda 
föreskrifter som gäller vid ar-
bete med djur (AFS 2008:17). 
Arbetsgivare inom lantbru-
ket ska känna till vad dessa 
föreskrifter innebär. Enligt 
föreskrifterna ska arbetsgiva-
ren bland annat säkerställa att 
den som arbetar med djur ska 
ha tillräckliga kunskaper om 
djurets egenskaper, beteende-
mönster och reaktioner i olika 
situationer.

Arbetsgivarens ansvar

Människan

Djuren Miljön
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Djurens beteende och sinnen
Visuella signaler är en viktig del 
av nötkreaturs kommunikation, 
och det är dessa signaler vi främst 
använder för att kommunicera 
med djuren.  Därför är det viktigt 
att förstå hur nötkreaturens syn 
fungerar. 

Placeringen av ögonen hos 
nötkreatur gör att de att de ser 
nästan 360 grader runt omkring 
sig, bortsett från ett blint område 
precis bakom dem. När något 
befinner sig bakom dem som de 
inte ser, kan de känna sig hotade 
och reaktionen bli att de sparkar. 
Dessutom har de ett begränsat 
synfält i höjdled, vilket gör att 
de ser som bäst i midjehöjd och 
lägre. 

De har även svårt att fokusera på 
objekt som befinner sig nära och 
att bedöma avstånd. En marke-
rad skugga på marken kan därför 
uppfattas som ett djupt hål, vilket 
gör att de kan väja för skuggor 
som om det var fysiska hinder. 
Därför bör man ge nötkreatur 
tid att undersöka marken om det 
är något, till exempel en skugga, 

vattenpöl eller förändring av 
underlaget, som gör att de tvekar 
att gå. 

Akustiska signaler är en annan 
viktig del av nötkreaturens kom-
munikation. De har en mycket väl 
utvecklad hörsel och är känsliga 
för högfrekventa ljud. De kan 
höra och reagera på ljud som vi 
människor inte kan uppfatta. 
Skarpa ljud, som det metalliska 
ljudet av en kedja som slår mot 
en grind eller ljudet från en 
tryckluftsventil, kan därför skapa 
stress och rädsla. 

Ett plötsligt högt ljud kan göra 
att djuret flyr. Studier har visat 
att nötkreatur reagerar med 
liknande beteende när de har ut-
satts för höga rop som när de har 
utsatts för elpåfösare. Vid hante-
ring bör man alltså undvika höga 
rop och skrik då det ökar djurens 
stressnivå. 

Nötkreatur är flockdjur, vilket 
innebär att de kan bli stressade 
och känna sig hotade om de blir 
isolerade från flocken. Därför bör 

man undvika att skilja ut ett djur, 
då det kan göra att djuret reage-
rar genom att fly eller attackera 
för att ta sig tillbaka till flocken. 
Nötkreatur vill också följa var-
andra och strävar efter att hela 
tiden ha visuell kontakt med 
flocken, vilket man kan utnyttja 
för att få ett bra djurflöde vid 
drivning. Dessutom är nötkreatur 
bytesdjur, vilket innebär att de 
har en stark flyktinstinkt som gör 
att de kan bli mycket farliga att 
hantera om de blir uppskrämda.

Nötkreatur känner sig trygga 
med samma rutiner och samma 
miljö. Avvikelser från invanda 
rutiner eller förändringar i miljön 
kan skapa stress och rädsla. 

De har en tendens att vilja gå 
tillbaka till den plats de kom ifrån, 
och detta kan man utnyttja vid 
utformning av hanteringssystem 
för att få ett bättre djurflöde. De 
vill också röra sig i en cirkel runt 
den som driver dem, vilket inne-
bär att man genom att placera sig 
rätt kan få djuren att själva välja 
att röra sig i den riktning man vill.

Eftersom nötkreatur är flockdjur kan de bli stressade om de isoleras från flocken. Man bör därför 
sträva efter hantera djuren i grupp och undvika att skilja ut enstaka djur.
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Tecken på stress

Om djuren blir nervösa är ett av 
de första tecknen att de riktar 
uppmärksamheten mot det som 
de ser som en potentiell fara. Det 
visar sig genom att de avbryter 
det de gör, reser sig om de ligger 
ned, håller huvudet lyft, riktar 

Den här kon har blivit rejält stressad av hanteringen på väg till verkstolen – 
det ser man på hennes rikliga salivproduktion. Ett annat tecken på stress  
hos kor är att de visar mer ögonvita än vanligt. Foto: Anette Örtenberg

Uppmätt hjärtfrekvens hos en ko som drivits till verkstolen och verkats.
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blicken mot det den förmodade 
faran och har öronen riktade 
framåt. De kan också bli mer 
oroliga, trampa på stället eller gå 
fram och tillbaka, gödsla mer än 
normalt och råma.

 Andra tecken på att ett djur 
upplever akut stress är en förhöjd 
hjärt- och andningsfrekvens och 
att det visar mer ögonvita än van-
ligt. Akut stress kan också leda till 
en ökad salivproduktion. 

Om stressade djur känner sig 
pressade eller trängda kan de 
försöka fly och finns det inred-
ning eller grindar i vägen kan de 
försöka hoppa över eller forcera 
dessa. De kan vid sådana tillfällen 
också springa rakt på eller över 
en person, om personen block-
erar flyktvägen. Risken är att ett 
djur som försöker fly även ska-
dar sig självt på grund av att det 
halkar eller fastnar i inredning. 
Ett trängt, stressat djur som inte 
kommer undan kan också reagera 
genom att gå till attack.

Stressade eller rädda djur är 
svårare att hantera och skaderis-
ken för både djur och människor 
ökar. Djurens beteende speglar 
djurskötarens beteende, vilket 
innebär att om djurskötaren är 
stressad under hanteringen kan 
det lätt sprida sig till djuren. Om 
en individ blir stressad kan det 
också snabbt sprida sig till hela 
flocken. När djuren väl har blivit 
uppstressade kan det ta 20-30 
minuter innan de lugnar ner sig. 

Om man hamnar i en situation 
där djuren blir väldigt uppstres-
sade kan det vara bra att lämna 
dem ifred en halvtimme och låta 
dem lugna ned sig innan man 
försöker igen.

        Därför stressar   
        klövverkning djuren:

• Avvikelse från daglig rutin

• Okända miljöer  
och människor

• Separering från flocken

• Hög ljudnivå

• Fixering i verkstolen

• Klövverkning är ibland 
smärtsamt
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Stressfri djurhantering
Varje gång vi måste interagera 
med djuren är ett tillfälle att träna 
både djuren och de egna färdig-
heterna som djurskötare. Genom 
en lugn och skicklig hantering kan 
djuren tränas att bli mer lätthan-
terade, men de kan också bli mer 
svårhanterade genom en felaktig 
eller hårdhänt hantering.

Var observant på djurens bete-
ende för att förstå vad som är 
normalt och när beteendet av-
viker. Genom att vara observant 
och reflektera över varför djuren 
beter sig på ett visst sätt kan vi bli 
mer lyhörda för deras signaler och 
också bättre på att förutse hur de 
kommer att reagera i olika situa-
tioner.

Det finns två principer som är 
viktiga att förstå för att kunna 
förutsäga hur djuren beter sig vid 
drivning och hantering: flyktzon 
och balanspunkt.

När en människa närmar sig ett 
djur, reagerar djuret vanligtvis 
med att gå undan eller fly. Det 
brukar beskrivas som att djuret 
har en flyktzon, och hur stort 
flyktavståndet är mellan djur och 
människa hänger ihop med om 
djuren är vana att bli hanterade.

Flyktavståndet kan vara nästan 
obefintligt  om djuren är tama, 
medan förvildade djur kan ha ett 
flyktavstånd på 100 meter. Flykt-
avståndet blir också större om ett 
djur är stressat eller uppskrämt. 
Flyktzonen kan metodiskt använ-
das för att driva djuren, genom 
att djurskötaren rör sig in och ut 
ur flyktzonen (se djurskötarens 
placering A-B i illustrationen).

En annan viktig faktor är var 
djurskötaren är placerad i förhål-
lande till djuret eller flocken vid 
drivning. Djurets s.k. balanspunkt 

Djurets flyktzon och balanspunkt

kan variera beroende på individ, 
men är ungefär i höjd med bogen. 
För att få djuret att gå framåt 
måste man vara placerad bakom 
balanspunkten när man går in i 
flyktzonen. Om djurskötaren rör 
sig i samma riktning som flocken 
och närmar sig balanspunkten 
kommer djuren att sakta ner 
tempot och när djurskötaren 
passerar balanspunkten stannar 
djuren. Om djurskötaren rör sig 
i motsatt riktning mot flocken 
kommer djuren att börja röra sig 
framåt när djurskötaren passerar 

balanspunkten. Dessa principer 
är mycket användbara för att 
kontrollera och styra flocken.

Djurskötaren bör alltid driva dju-
ren från sidan så att de hela tiden 
kan se den som driver dem. Ett 
djur stannar om något är i dess 
blinda vinkel och det kan känna 
sig hotat om det inte vet var vi 
är. Om man närmar sig ett djur 
bakifrån kan det bli skrämt och 
reagera genom att sparka eller 
försöka fly.

Om man förstår djurens beteende och  
anpassar hanteringen därefter kan man:

• Minska stressen under hanteringen

• Förbättra produktiviteten

• Förbättra säkerheten för både djur  
och människa

• Förbättra djurvälfärden

Bättre förståelse ger mindre stress

Flyktzon
Blind vinkel

Djurskötarens 
placering

Balanspunkt

B
A

Illustrationen bygger på en bild från www.grandin.com
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Klövverkning och säkerhet
En korrekt utförd och regelbun-
den klövvård är av stor betydelse 
för besättningens klövhälsa och 
djurvälfärd. Klövverkningen kan 
dock upplevas som obehaglig och 
stressande för korna och därför 
är det viktigt att hanteringen sker 
på ett lugnt och skonsamt sätt så 
att djuren får en så positiv upple-
velse som möjligt. 

Nötkreatur har bra minne och 
kommer ihåg smärtsamma  
eller obehagliga upplevelser och 
kommer därför vara mer ovilliga 
och svårhanterade när de känner 
igen en sådan situation vid nästa 
tillfälle. 

En god hantering vid klövverk-
ning är därför en investering som 
bidrar till att skapa en effektivare 
och säkrare hantering av djuren 
vid framtida klövverkningar. Om 
korna hanteras lugnt före verk-
ningen, är det också troligare att 
de håller sig lugna under själva 
verkningen.

Mjölkkors klövar verkas van-
ligtvis 2-3 gånger per år. I större 
besättningar kan det vara en god 
idé att ha tätare klövverknings-
intervaller, så att djuren blir mer 
vana och därmed mindre stres-
sade och det blir lättare att tidigt 
upptäcka djur med särskilda 
behov, till exempel vid hälta.

Klövvårdaren ska gå igenom 
säkerhetsrutinerna tillsam-
mans med lantbrukare och 
personal på gården före 
klövverkningens start och ha 
koll på att rutinerna följs. 

Rutiner före start

Planera tiden så att det inte blir 
stressigt. För långa arbetspass 
påverkar säkerheten; det är 
därför viktigt att lägga in regel-
bundna pauser. Om det är svårt 
att hinna med alla kor på en dag, 
är det bättre att dela upp verk-
ningen på två dagar och ta lite 
kortare arbetsdagar. 

Se till att det alltid finns en 
reträttväg för dem som hanterar 
djuren. Med en smal öppning i en 
samlingsfålla eller drivgång, som 
en människa men inte en ko kan 
ta sig igenom, kan man snabbt 
smita ut utan att behöva öppna 
eller klättra upp på en grind.

Ju bättre upplevelse verkningen blir för 
korna, ju lättare kommer klövverkning-
en att gå i framtiden. Nötkreatur har 
bra minne och kommer ihåg obehagliga 
upplevelser.



9

Lantbrukaren bör i förväg fun-
dera ut var verkstolen bäst ska 
placeras, hur djurflödet ska se ut 
och hur verkade och overkade 
kor ska hållas åtskilda. Helst ska 
det finnas en plan för detta redan 
vid ritningsstadiet innan ladugår-
den är byggd, men det är ovan-
ligt och oftast får man hitta en 
fungerande lösning i den färdiga 
ladugården.

Tips inför verkningen:
• Fråga klövvårdaren var och 

hur hen vill arbeta.

• Överväg alternativ för place-
ring av verkstolen utifrån as-
pekter som inne/ute, tillgång 
till strömuttag och vatten, 
arbetsutrymme, ljusförhål-
landen och underlag.

• Se till att korna kan röra sig 
smidigt, effektivt och säkert  
till och från verkstolen.

• Se till att grupper av kor inte 
blir stående utan foder och 

vatten under för långa perio-
der under verkningen. För 
mjölkkor är detta extra viktigt 
för att minimera kostnaderna 
för förlorad produktion.

• Om du planerar att bygga en 
ny ladugård, fråga din klöv-

Utrymme. Se till att det finns till-
räckligt med utrymme runt verk-
stolen för att klövvårdaren och 
assistenten ska kunna arbeta och 
röra sig obehindrat.

Golv. Ett “halkfritt” underlag med 
bra struktur är viktigt för säkerhe-
ten. Se till att golvet är plant och 
fast, rent från gödsel och fritt från 
kablar, utrustning och verktyg, för 
att minska risken för fall- och halk-
skador. Gummimattor kan använ-
das för att minska halkrisken och 
ge klövvårdaren ett behagligare 
underlag att stå på.

Eluttag. Se till att det finns tillgång 
till eluttag inom rimligt avstånd 
från verkstolen. För både kor-
nas och verkarens säkerhet ska 
strömtillförseln vara försedd med 

jordfelsbrytare. Den ska även 
vara placerad på ett sådant sätt 
att den inte ligger på golvet eller 
kommer i kontakt med vatten.

Vatten. Klövvårdaren kan behöva 
tillgång till vatten för rengöring 
av klövar och för korrekt un-
dersökning och behandling. Bra 
med en vattenslang om golvet är 
väldränerat, annars duger också 
en hink med vatten.

Gödsel. Ta regelbundet bort göd-
sel i drivgångar och runt verksto-
len under verkningen. Strö gärna 
golvet med till exempel hackad 
halm eller spån för att öka fästet 
och minska halkrisken.

Ventilation. Se till att utrymmet 
där verkstolen placeras har god 
ventilation.

Belysning. Verkstolen ska pla-
ceras där det är bra ljus. God 
belysning är viktigt för att klöv-
vårdaren ska kunna göra ett bra 
arbete. En stark ljuskälla bakom 
klövvårdarens rygg riskerar att 
skugga klöven och bör undvikas, 
liksom skarpt solljus direkt i klöv-
vårdarens ansikte.

Väderskydd. Om verkstolen pla-
ceras utomhus kan det behövas 
sol-, vind- och regnskydd. 

Under arbetet. Se till att ingen 
ko kan springa förbi verkstolen 
vid drivning in i verkstolen eller 
under pågående verkning. Inga 
kor ska vistas inom klövvårdarens 
arbetsyta.

Lämplig placering av verkstolen

Miljön runt verkstolen

vårdare om synpunkter på 
den tänkta planlösningen och 
olika alternativ för hur klöv-
verkningen kan organiseras. 
Det kan spara mycket tid och 
resurser i framtiden.

Om verkstolen placeras utomhus får man god ventilation, men det 
kan behövas sol-, vind- eller regnskydd.
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• Planera gärna i förväg i vilken 
ordning djuren i flocken bör 
verkas. Vid lösdrift är det bra 
att ta dominanta och mer 
stressade kor först, för att 
undvika att dessa individer 
stressar upp hela flocken. Om 
en individ är väldigt lättstres-
sad, så kan det vara bra att 
låta det djuret gå direkt in i 
verkstolen utan att behöva 
vänta i drivgången. Det kan 
ha en lugnande effekt på 
flocken att låta de lugnaste 
och äldre djuren vara kvar till 
sist.

• Om korna behöver sorteras 
i olika grupper, se till att ha 
det gjort innan klövvårdaren 
kommer.

• Informera alla inblandade om 
det finns kor som är besvär-
liga att hantera eller som blir 
extra nervösa vid hantering. 
Ett bra sätt är att markera 
dessa individer, så att de inte 
går att missa. 

Att tänka på vid klövverkning

• Sträva efter att hantera 
djuren i grupp. Undvik att 
separera ett ensamt djur från 
flocken, då det innebär en 
ökad stress för djuret. 

• Personer som ska hantera 
och driva kor ska ha goda 
kunskaper om nötkreaturs 
beteende och reaktioner. En 
okunnig person är en säker-
hetsrisk.

• Stå aldrig direkt framför eller 
direkt bakom verkstolen när 
kor är på väg in i eller ut.

• Det måste finnas tillräckligt 
många personer för att sor-
tera och driva djuren till och 
från verkstolen och även vid 
behov assistera klövvårdaren 
(till exempel fixera ben, hålla 
rent från gödsel).

• Se till att alla som är inblanda-
de i klövverkningen är lugna 
och avspända. Att stressa, 
skrika eller vara hårdhänt 
mot korna är inte acceptabelt.

• Om det finns en tjur i besätt-
ningen krävs extra säkerhets-
åtgärder vid hanteringen. 
En tjur kan innebära att det 
måste ställas högre krav på 
grindar och hanteringssyste-
mets utformning och stabi-
litet. Man bör också kunna 
driva tjuren utan att behöva 
gå in till den.

• Ett underlag med bra struk-
tur är viktigt för säkerheten, 
då ett halt golv ökar risken 
för att kon bli stressad och 
sparkar eller faller. Underla-
get måste ge tillräckligt fäste 
för kornas klövar under hela 
vägen till och från verkstolen. 
Strö gärna golvet med hackad 
halm eller spån för att öka 
fästet. I uppbundna ladugår-
dar med hala gångar kan det 
vara effektivt att sanda golvet 
för att minska halkrisken.

Drivgången fram till verkstolen ska vara så smal att djuren inte kan passera 
varandra, eller vända sig om.
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Leda djur till verkstolen

• Försök inte dra fram en ko i 
halsremmen. Sätt grimma och 
grimskaft på kon om du behö-
ver leda henne. Använd gärna 
långt rep om du ska fästa det i 
verkstolens vinsch.

• Undvik att böja dig fram över 
djuret när grimman sätts 
på, så är det mindre risk att 
bli träffad i ansiktet om kon 
kastar med huvudet. 

• Använd handskar för att 
skydda händerna och få 
bättre grepp.

• Om man vet att man kom-
mer att leda korna i grimma 
vid hantering, kan det vara 
en god idé att lägga lite tid på 
att träna djuren redan när de 
är kalvar. Det kan räcka med 
några korta träningspass för 
att få dem att förstå och ac-
ceptera att bli ledda.

• Vira aldrig repet du leder dju-
ret med runt handen. Om kon 
drar iväg är det risk att repet 
dras åt runt handen, vilket  
kan leda till allvarliga skador.

• Om kon stannar upp vid en 
gödselränna eller annan 
förändring i underlaget, släpp 
efter på repet och låt henne 
undersöka underlaget så att 
hon ser att det är säkert att  
gå över.

• I uppbundna system med 
öppen gödselränna rekom-
menderas att man lägger en 
brygga över rännan och  
strör med strömedel på  
bryggan. Det är bra om det  
ligger kvar gödsel i rännan 
eftersom djuren annars kan 
tveka att gå över då de har 
svårt att bedöma hur djupt  
det är.

 Då stannar djuren upp
 Tvära vinklar i drivgång – 
 kan  upplevas som åter-  
 vändsgränder

 Skarpa kontraster av  
 skuggor/ljus eller färger

 Stående vatten och annat  
 som skapar reflexer

 Bländande ljus

 Förändringar i underlaget –   
 olika golvtyper, nivåskillnader,  
 golvbrunnar

 Hängande kläder, kedjor 
 eller annat okänt föremål

 Höga eller skarpa ljud,    
 som slamrande kedjor

 Plötsliga rörelser

 Hala golv – gör djuren   
 osäkra och kan skapa stress

 Då vill djuren gå framåt
 När de rör sig i grupp  
 och kan följa varandra

 När de får gå tillbaka  
 varifrån de kom

 När de rör sig från ett mörk- 
 are område mot ett ljusare

 När de ser vart de är på väg

Det säkraste sättet att förflytta djuren till verkstolen är att driva dem 
lösgående i grupp. Men om lösgående nötkreatur är lättstressade 
eller vägrar att gå framåt, så kan det vara bättre att leda dem med rep 
i halsrem eller grimma. Har man uppbundna djur kan det också vara 
nödvändigt att leda dem individuellt till verkstolen. Nedan följer några 
saker att tänka på när djuren ska ledas.

• När man leder djur i grimma 
är det viktigt att eventuella 
grindar kan öppnas med en 
hand.

• Om kon vägrar att gå in i 
verkstolen kan man som sista 
utväg använda verkstolens 
vinsch. Vinschen ska använ-
das med försiktighet, så att 
inte djur eller människa ska-
das. Håll aldrig händerna nära 
trumman när vinschen är 
igång och se till att inte kläder 
eller hår fastnar i vinschens 
rörliga delar. Klövvårdaren 
bör ha ansvaret för denna 
åtgärd.
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Utformning av hanteringssystem

Ett hanteringssystem vid klöv-
verkning består vanligtvis av en 
samlingsfålla och en drivgång 
som leder fram till verkstolen. En 
mindre grupp djur drivs in i sam-
lingsfållan och från samlingsfål-
lan går de vidare in i en drivgång 
där djuren står på led framför 
verkstolen. Från drivgången drivs 
de sedan en i sänder in i verk-
stolen. En del gårdar har valt att 
utforma systemet med endast en 
drivgång, utan samlingsfålla, där 
bredden på ingången till driv-
gången kan justeras.

Det vanligaste vid klövverkning 
i mjölkkobesättningar är att 
man placerar verkstolen i eller 
i anslutning till lösdriften eller 
precis utanför ladugården och 
bygger upp ett tillfälligt hante-
ringssystem med hjälp av mo-
bila grindar. Om man utgår från 
djurens grundläggande beteende 
och tänker igenom drivningen 
ordentligt går det oftast att få till 
bra fungerande lösningar.

Det finns ladugårdar med statio-
nära hanteringssystem som har 
placerats i anslutning till lösdrif-
ten för att underlätta vid olika 
behandlingar. Om man ska bygga 
en ny ladugård kan det vara väl 
värt investeringen att satsa på ett 
rationellt och säkert stationärt 
hanteringssystem. På ritnings-
stadiet finns stora möjligheter att 
utforma systemet på ett optimalt 
sätt utifrån både djurens och 
människans förutsättningar, krav 
och behov. En del mjölkgårdar 
använder stationära drivgångar 
i anslutning till mjölkgropen 
(till exempel en returgång) som 
drivgång vid klövverkning. För-
delen är att det är en miljö korna 
är vana vid. Nackdelen är att 
det ofta är svårt att få till en bra 
utformning och att korna kan bli 
ovilliga att gå till mjölkning ef-

– stationära och tillfälliga 

teråt, men erfarenheterna säger 
att det sistnämnda inte är ett 
stort problem.

Utformningen av hanterings-
systemet är avgörande för hur 
villigt djuren kommer att röra sig 
i systemet, hur lätt eller svår driv-
ningen blir och hur säkerheten 
blir för både människa och djur.

Grindarna
Mobila och fasta grindar och an-
nan inredning ska vara tillräckligt 
hållfasta, tillräckligt höga och 
anpassade för de djur som ska 
drivas (ras, storlek, vana att bli 
hanterade osv.). Mobila grindar 
bör vara minst 1,7 meter höga. En 
grindlängd på 3 meter är lämp-
ligt i drivgången, då nötkreatur 
behöver cirka tre meter för ett 
eget bås. Använd inte trasiga eller 
skadade grindar. Grindar med 
liggande rör gör det möjligt att 
klättra upp på dem om det skulle 
behövas.

Grindsystemet måste också vara 
stabilt. Nötkreatur är kraftfulla 
och kan lätt flytta på grindar om 
de inte är tillräckligt förankrade. 
Skaderisken för både människa 
och djur ökar väsentligt om inte 
grindarna är fast förankrade. Det 
är därför bra att ha fast inredning 
eller något fast objekt att för-
ankra mobila grindar i för att få 
till en tillräckligt stark konstruk-
tion som står emot djurens tryck. 
Använd spännband vid behov. 
Det är inte lämpligt att ha hjul på 
grindarna, då detta gör systemet 
vingligt och instabilt.

Mobila grindar ska byggas ihop 
så att hållfastheten mellan 
grindarna blir tillräcklig vid ett 
eventuellt tryck från djuren, så 
att det inte uppstår glipor mellan 
grindar eller att låskedjor riskerar 
att lossna.

Svängande grindar ska svänga 
åt rätt håll, vara lätta att stänga 
och öppna (inte kärva) och ska gå 
att öppna helt. Om en svängande 
grind får en spark eller ett slag 
från ett djur kan den slås upp med 
en väldig kraft. När man stänger 
eller öppnar grindar där djur finns 
i närheten bör man vara medve-
ten om var man placerar sig så att 
man inte står i vägen om grinden 
skulle fara upp.

Samlingsfållan
Samlingsfållan ska vara anpassad 
för det antal djur man planerar 
att driva in åt gången. Studier 
har visat att arbete i samlingsfål-
lan innebär höga skaderisker för 
djurskötaren, då djurskötaren 
vanligtvis står inne bland djuren 
i samlingsfållan för att få in dem i 
drivgången. Om djuren är stres-
sade och om man har för många 
djur i samlingsfållan är det stor 
risk att bli klämd, sparkad eller 
påsprungen. En samlingsfålla ska 
bara fyllas med djur till max 50 % 
av ytan, så att det finns utrymme 
för djuren att röra sig. Undvik 
en situation där en ko måste 
separeras från gruppen inne i 
samlingsfållan och drivas in i 
drivgången, då det skapar onödig 
stress och skaderisker för män-
niska och djur. Drivgångens längd 
bör därför vara anpassad så att 
alla djur i samlingsfållan får plats i 
drivgången. Då kan man utnyttja 
djurens vilja att följa varandra 
och få ett bra djurflöde.

För att minska risken måste djur-  
skötaren veta var hen bäst bör 
placera sig i samlingsfållan för att 
få djuren in i drivgången på säk-
raste och mest effektiva sättet. 
Det är också bra om drivgångens 
ingång är placerad på ett sätt som 
utnyttjar att djuren vill gå tillbaka 
till den plats de kom ifrån.
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(som i en skrapgång i lösdriften). 
En rundad gång ska ha tillräckligt 
stor radie så att djuren ser var de 
är på väg. 

Grindar, till exempel i form av 
skjutgrind, kan användas i driv-
gångar för att hindra djuren från 
att backa. Det är bra om djuren 
kan se genom dessa grindar då 
det gör att de blir mer villiga att 
gå framåtw.

Drivgångens frontgrind, som är 
närmast verkstolen, kan med för-
del vara tät för att skydda den ko 
som väntar i drivgången från de 
klövflisor som bildas när klövvår-
daren använder klövfräsen.

Drivgången kan göras mer stabil 
genom att den fixeras bakåt med 
spännband. Detta förhindrar att 
djuren inte trycker hela systemet 
framåt och därmed riskerar att 
klämma klövvårdaren mellan 

Drivgången
Drivgången ska ha en bredd 
så att djuren inte kan passera 
varandra och inte kan vända 
sig om, och bör vara minst sex 
meter lång. Den bör vara fri från 
distraktioner som kan få djuren 
att stanna upp och den kan ha 
täta eller öppna sidor. Täta sidor 
kan vara lämpliga om det finns 
mycket distraktioner utanför 
drivgången som gör att djuren 
stannar upp eller om djuren är 
ovana vid hantering. Öppna sidor 
har fördelen att det blir lättare 
att överblicka djuren, och djuren 
ser då samtidigt den som han-
terar dem vilket kan underlätta 
drivningen.

Drivgången kan vara rak eller lätt 
rundad. En rundad gång kan göra 
att djuren rör sig mer villigt fram-
åt men kan vara svår att få plats 
med om utrymmet är begränsat 

verkstol och drivgång. Säkrast för 
att få en stabil drivgång är att fix-
era den både i sidled och bakåt.

Vid verkstolen
Kor ska inte kunna springa förbi 
verkstolen, därför ska det inte 
finnas glipor mellan samlingsfålla 
och drivgång eller vid övergången 
mellan drivgång och verkstol.

Korna bör gå mot ett ljusare om-
råde vid verkstolen för att under-
lätta drivningen, men solljus eller 
annan skarp ljuskälla som bländar 
kor som ska gå in i verkstolen kan 
skapa stopp. 

Se till att korna har en öppen 
passage efter verkstolen så att 
de blir mer villiga att både gå in i 
verkstolen och ut ur verkstolen 
efter verkningen.

Det vanligaste vid klövverkning i mjölkkobesättningar är att man placerar verkstolen i eller i anslutning till 
lösdriften eller precis utanför ladugården, och bygger upp ett tillfälligt hanteringssystem av mobila grindar.
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Exempel på hanteringssystem

I USA har man utvecklat ett 
enkelt system för drivning av 
nötkreatur som kallas Bud Box 
(framtaget av Bud Williams, en 
expert på djurhantering i USA). 
Systemet är ett exempel på en 
design som skulle kunna passa att 
bygga upp provisoriskt i lösdrift 
(med hjälp av fast inredning och 
mobila grindar) på en mjölkgård 
vid klövverkning eller annan 
behandling av kor. 

Bilden visar hur Bud box fungerar 
steg-för-steg. Korna drivs in i en 
samlingsfålla (1), som fungerar 
som en återvändsgränd. På så 
vis utnyttjar man kornas vilja att 
vända och gå tillbaka i samma 
riktning de kom in. Djurskötaren 
stänger grinden bakom djuren 
med en tät grind som djuren inte 
kan se igenom (2). När korna vän-
der tillbaka är den väg de kom in 

Bud box – ett yteffektivt system

Drivgång till 
behandlingsbox 

1 2 

3 4 

Bud box hanteringssystem steg-för-steg. Djurskötarens position symboliseras  
av en glad gubbe. 

Bilden visar ett exempel på hur man kan bygga upp ett Bud box-system inne i en lösdrift.

blockerad (3) och de kommer att 
leta efter en öppning. Den enda 
öppna vägen är då drivgången 
som leder fram till verkstolen 
(eller annan behandlingsbox). 
Djurskötaren rör sig längs med 
samlingsfållans ena långsida och 

kommer att få djuren att vilja  
röra sig framåt då balanspunkten 
passeras. Kon kan hela tiden se 
den som driver och har möjlighet 
att gå runt personen och kom-
mer att vilja ta den enda möjliga 
vägen ut (4). 



15

Bilden visar ett exempel på hur 
man kan utforma ett stationärt 
hanteringssystem relativt ytef-
fektivt i anslutning till lösdriften. 
Även här bygger principerna 
på Bud box-systemet, och man 
utnyttjar kons vilja att gå tillbaka 
dit hon kom ifrån och att korna 
vill följa varandra. En eller flera 
grindar kan placeras i drivgången 
för att förhindra att djuren back-
ar. När korna väl är i drivgången 
sker all drivning av djuren från si-
dan, vilket gör att djurskötaren är 
väldigt säker under hanteringen. Principskiss av ett stationärt system i lösdrift.

Bilden nedan visar ett exempel 
på en så kallad corral, en rundad 
fålla som kan vara lämplig att 
bygga upp i en hage eller på en 
gårdsplan där det finns lite mer 
yta. Djuren drivs i mindre grup-
per in i den rundade samlingsfål-
lan. Genom den rundade formen 
undviks hörn som kan få djuren 
att stanna upp och djuren får ock-
så en känsla av att vända tillbaka 
dit de kom. En pådrivningsgrind 
bakom djuren gör att storleken 
på samlingsfållan kan anpassas 
till antalet djur och djurskötaren 
är säker under drivningen. Man 

utnyttjar djurens vilja att följa 
varandra in i drivgången och en 
eller flera skjutgrindar i drivgång-
en hindrar djuren i drivgången 
att börja backa. Det är viktigt att 

Till vänster en skiss av en 
rundad fålla, s k Corral, ett 
effektivt hanteringssystem 
utomhus.

De tecknade korna på sid 7, 14 
och 15 är hämtade från Jason 
C. Fisher, Integration and App-
lication Network, University of 
Maryland Center for Environ-
mental Science (ian.umces.edu/
imagelibrary/).

Stationärt hanteringssystem i lösdrift

Hanteringssystem utomhus

Verkstol 

Samlingsfålla 

Drivgång 

hanteringssystemet förankras, så 
att djuren inte kan flytta på det. 
Detta kan exempelvis ske genom 
att man slår ned några stolpar 
som systemet kan förankras i.

Exempel på en 
stationär drivgång. 
När korna har kom-
mit in i drivgången, 
sker all drivning av 
djuren från utsidan.

Verkstol 

2 1 

3 

Port 

Liggbås Liggbås 

Skrapgång Skrapgång 

Foder-
bord 

Stationär drivgång 

Drivgång till → 
mjölkning 
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