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Abstract 

Moving beef cattle to hoof trimming – Facility design, human-animal 

interactions and safety 

The aim was to contribute to more extensive knowledge and understanding of the specific 

risks related to beef cattle handling when moving cattle to hoof trimming. Results 

obtained can be used to identify measures to increase safety and decrease injuries when 

handling beef cattle in potentially stressful situations.  

The moving of cattle to hoof trimming were studied on eight Swedish farms with beef 

production. Behavioural observations of handlers and animals were conducted, and the 

data was used to identify the type of interactions used to move the animals, the behaviour 

of the animals, interruptions in animal flow and any potential injury risks to handlers or 

animals. The animal handling to hoof trimming were studied from three perspectives: 

the handler, the animals and the handling facilities. The design of the handling facilities 

was reviewed on e.g. adequacy and safety using a checklist. Interviews were conducted 

with the farmers and included questions about perceived risks when moving the animals 

to hoof trimming, factors that impact risks and safety, how the handling facility 

functioned and possible improvements to ease handling or decrease risks. 

The farms had similar handling system designs during hoof trimming, with the trimming 

chute placed in a feed alley in the free-stall and waiting pen and transfer alley built of 

gates. No system was optimally designed based on basic principles of cattle behaviour, 

e.g. that cattle want to follow each other and go with the herd, that they want to return 

the way they came and want to see the person who handles them. Shortcomings in the 

handling systems, observed on several farms, where that transfer alleys and gates were 

not properly secured, inadequate width of single-filed transfer alleys and that the width 

of the alleys was not fixed (thus eventually became too wide), and lack of well-functioning 

solutions to prevent animals from backing out of the single-filed alley. A common 

problem was also slippery floors, causing animals to frequently slip and even fall during 

handling. 

The results show that the moving of beef cattle to hoof trimming can involve significant 

risks of the handler being run over, crushed or kicked. The magnitude of the injury risk 

associated with the handling depends on the behaviour of the handler and animals as 

well as the design of the handling system. Calm handling, avoiding putting stress on the 

animals, is fundamental. By designing the handling facility based on basic principles of 

cattle behaviour, interruptions in animal flow can be reduced and ease of handling can 

thereby be promoted. Several of the hazards observed on the farms were possible to 

prevent with limited efforts, for example by properly securing gates and transfer alleys 

and reducing the risk of slipping by keeping the floors clean from manure and cover the 

concrete floors with bedding material (e.g. wood shavings or straw). Many hazardous 

situations occurred when the animals were moved from the waiting pen to the transfer 

alley, and solutions to improve the facility design are needed to increase safety. 

Furthermore, there is a need to increase the farmers’ knowledge on how to attain a safe 

handling during hoof trimming.  

Key words: Agriculture, animal handling, claw trimming, working environment 
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Förord 
Ett varmt tack till de klövvårdare och lantbrukare som deltagit i studien och som så 

generöst bjudit på sina tankar och erfarenheter. 

Projektet finansierades av Stiftelsen Svenska Lantbrukarnes Olycksfallsförsäkringsfond 

(SLO-fonden) som förvaltas av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. 
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Sammanfattning 
Målet med denna studie var att bidra till en fördjupad kunskap och förståelse för de 

specifika risker och brister i hantering och hanteringssystem som är kopplat till drivning 

av köttdjur till klövverkning och andra moment som kräver fixering av djuren. 

Framkomna resultat kan användas för att, utifrån identifierade risker och brister, föreslå 

åtgärder för att förebygga olycksfall vid hantering av nötkreatur i köttproduktionen. 

Klövverkningen på åtta gårdar med dikor följdes under en dag och observationer gjordes 

av interaktioner mellan människa och djur genom beteendestudier. Detta för att 

identifiera hur mycket och vilken typ av interaktioner som användes för att driva djuren, 

djurens beteende, var eventuella stopp i djurflödet uppstod och vilka eventuella 

skaderisker som förelåg för djur och människa. Hanteringen vid drivningen till 

klövverkning observerades utifrån tre perspektiv; människan, djuren och miljön 

(hanteringssystemet). Hanteringssystemets utformning gicks igenom utifrån en 

checklista och risker i miljön bedömdes. Intervjuer gjordes med lantbrukarna och 

inkluderade frågor kring upplevda risker vid drivning av djuren till klövverkning, vad 

som påverkar säkerheten, hur hanteringssystemet de använde vid klövverkning vid 

besöket fungerar och vad som skulle kunna förbättras. 

Gårdarna hade liknande hanteringssystem vid klövverkning, med verkstolen placerad i 

en fodergång i lösdriften och en samlingsfålla och drivgång uppbyggd av lösa grindar. 

Inget system var optimalt utformat utifrån djurens grundläggande beteenden, som att 

nötkreatur vill vara med och följa sin flock, att de vill gå tillbaka den väg de kom ifrån 

och att de vill kunna se personen som driver dem. Brister i hanteringssystemens miljö, 

som noterades på flera gårdar, var att drivgångar och grindar inte var ordentligt 

förankrade, olämplig bredd på drivgångar och att drivgångarnas bredd inte var fixerad 

så att de efter ett tag blev för breda, samt avsaknad av bra lösningar för att hindra djur 

från att backa ut ur drivgången (t.ex. för klena eller korta trästolpar). Det var också 

vanligt att djur halkade under drivningen. 

Resultaten visar att drivningen av köttdjur till klövverkning kan innebära betydande 

risker att bli påsprungen, klämd eller sparkad. Hur stora olycksrisker hanteringen är 

förenad med beror på människans och djurens beteende samt hanteringssystemets 

utformning. En lugn hantering där man undviker att stressa upp djuren är fundamental. 

Genom att utforma hanteringssystemet utifrån djurens beteende minskar risken att det 

blir stopp i djurflödet och det gör att hanteringen blir enklare och mindre riskfylld. Flera 

av de risker som noterades på gårdarna är möjliga att förebygga med mindre insatser, 

exempelvis genom att förankra grindar och drivgång ordentligt och minska halkrisken 

genom att ströa golvytan och hålla rent från gödsel. Många farliga situationer uppstod 

när djuren skulle motas från samlingsfållan till drivgången, och här behövs lösningar för 

att förbättra säkerheten. Kunskapen om hur man kan skapa en säker drivning vid 

klövverkning eller liknande situationer behöver ökas hos lantbrukarna.  
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1 Bakgrund 
Djurrelaterade olycksfall är en av de vanligaste arbetsskadorna i jordbruket (Pinzke & 

Lundquist, 2007; Geng & Lindahl, 2015) och arbete med djur är det arbete som 

lantbrukarna själva ser som det mest riskabla arbetsmomentet (Kallioniemi et al., 2011). 

I en avhandling, som studerade riskfaktorer vid hantering av nötkreatur i 

mjölkproduktionen, framkom att just drivningen till klövverkning innebar en hög 

riskexponering för djurskötaren på majoriteten av gårdarna som ingick i studien 

(Lindahl, 2014). Eftersom klövverkningen kan upplevas som obehaglig och stressande 

för korna, blir de mer oberäkneliga och svårhanterade vid denna typ av situation, vilket 

ökar behovet av säkra hanteringssystem. Vid klövverkning byggs ofta provisoriska 

samlingsfållor och drivgångar upp i lösdriften och hur dessa system utformas har stor 

betydelse för vilka risker som uppstår i hanteringen. Även hanteringstekniken är en 

viktig faktor för säkerheten. 

Ett par studier, finansierade av SLO-fonden, med fokus på hantering av nötkreatur vid 

klövverkning i mjölkproduktionen har genomförts under senare år (Lindahl, 2014; 

Lindahl et al., 2016a). I samband med dessa studier fördes diskussioner med 

klövvårdarna, som är ute och ser många typer av gårdar och system för hanteringen av 

djuren till verkstolen. Flera klövvårdare har då lyft att de upplever att riskerna är mycket 

högre på gårdar med köttdjur jämfört med gårdar med mjölkkor. Köttdjur är ofta mindre 

vana vid att bli hanterade och är betydligt större och kraftfullare än mjölkkor. En del 

raser har också rejäla horn, så som Highland cattle, vilket skapar ytterligare risker. 

Miljön skiljer sig också från mjölkgårdarna, då stallsystemen ser olika ut för mjölk- och 

köttdjur. Detta sammantaget, innebär helt andra förutsättningar för hanterings-

systemens utformning och vad man bör beakta när man bygger upp systemen. 

Det finns en del kunskap kring hur hanteringssystem bör utformas för att skapa en 

effektiv och säker hantering, även om en stor del av rekommendationerna är anpassade 

för stora ranchdrifter (Grandin & Deesing, 2008) och inte alltid är applicerbara på våra 

förhållandevis små svenska gårdar. Hanteringssystemen bygger på principer om att 

nötkreatur vill gå i grupp och följa varandra, att de vill cirkulera runt den som driver dem 

(för att hela tiden kunna se personen) och att de vill gå tillbaka dit de kom ifrån (Grandin, 

1998). De tar även hänsyn till djurens syn och hörsel, så att inte bländande ljus, skuggor, 

skarpa kontraster eller höga ljud eller andra distraktioner orsakar att djur stannar eller 

börjar backa (Grandin, 1998). Kunskapen om denna typ av systemprinciper är troligtvis 

inte utbredd hos svenska lantbrukare. 

Tidigare studier och även klövvårdarnas egna erfarenheter pekar på stora brister i hur 

hanteringssystemen utformas och fungerar. Denna studie är avsedd att komplettera 

tidigare studier som fokuserat på mjölkproduktionen, och ge specifik kunskap kring de 

problem och behov som finns inom köttproduktionen vid drivning under klövverkning. 

Studien ska öka kunskapen om hur drivningen fungerar på gårdarna, vilka kunskaper 

lantbrukarna och djurskötarna besitter och saknar kring drivningssystem och säkerhet 

samt identifiera utvecklingsbehov kring design av hanteringssystem, grindar och 

hanteringstekniker. 



8 

 

© RISE Research Institutes of Sweden 

2 Syfte och mål 
Det övergripande syftet var att förbättra säkerheten i djurhanteringen på svenska gårdar 

och därmed minska antalet djurrelaterade olycksfall vid hantering av nötkreatur. 

Målet med denna studie var att bidra till en fördjupad kunskap och förståelse för de 

specifika risker och brister i hantering och hanteringssystem som är kopplat till drivning 

av köttdjur till klövverkning och andra moment som kräver fixering som exempelvis 

dräktighetsundersökning. Framkomna resultat kan användas för att, utifrån 

identifierade risker och brister, föreslå åtgärder för att förebygga olycksfall vid hantering 

av nötkreatur i köttproduktionen. 

3 Material och metod 
Klövverkningen på gårdar med dikor följdes under en dag och observationer gjordes av 

interaktioner mellan människa och djur genom beteendestudier. Detta för att identifiera 

hur mycket och vilken typ av interaktioner som användes för att driva djuren, djurens 

beteende, var eventuella stopp i djurflödet uppstod och vilka eventuella skaderisker som 

förelåg för djur och människa. Hanteringen vid drivningen till klövverkning 

observerades utifrån tre perspektiv; människan, djuren och miljön (hanterings-

systemet). 

3.1 Gårdar 

Totalt åtta gårdar med nötköttsproduktion besöktes under en klövverkning (tabell 1). 

Gårdarna valdes ut i samråd med klövvårdare och ambitionen var att täcka in olika 

storlekar på gårdar. Gårdarna besöktes under oktober och november 2018. 

Gård B och C hjälptes åt med klövverkningen, varför det var delvis samma personer som 

arbetade med djuren vid klövverkningen. Gård B, C och D använde en och samma 

klövvårdare, gård F, G och H använde en annan klövvårdare och gård A och E använde 

en tredje klövvårdare. Detta påverkade delvis hanteringssystemet då klövvårdarna hade 

med sig en del egna grindar till gården. 

3.2 Hanteringssystem 

Hanteringssystemets utformning gicks igenom utifrån en checklista. Checklistan täckte 

in frågor kring underlag (typ av golv, nivåskillnader, lutning), ljusförhållanden, faktorer 

som kan skapa stopp i kotrafiken och drivgångens utformning utifrån nötkreaturens 

grundläggande beteenden. Även risker i miljön bedömdes, så som bristfällig förankring 

av grindar, hala golv och brist på reträttvägar. En enklare skiss gjordes över 

hanteringssystemet och viktiga mått noterades, som exempelvis längd och bredd på 

drivgång samt höjd på grindar. 
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Tabell 1 Gårdar som ingick i studien, när de besöktes, hur många djur som verkades och vilka 
som hanterade djuren vid besöket. 

Gård Datum 
Antal verkade 
djur 

De personer som hanterade djuren 
vid besöket1 Redskap vid hantering 

A 2018-10-29 77 Lantbrukaren, en anställd Plaströr 

B 2018-11-06 36 Lantbrukaren, en grannlantbrukare Grindstolpar av trä 

C 2018-11-06 25 Två grannlantbrukare Grindstolpar av trä 

D 2018-11-14 36 En anställd, en inhyrd Paddel med “skallra” 

E 2018-11-15 38 Ett lantbrukarpar Inget 

F 2018-11-19 16 
Lantbrukaren, en medhjälpare 
hjälper till med grindar 

Paddel 

G 2018-11-19 20 Lantbrukaren, f.d. lantbrukare Inget 

H 2018-11-29 23 Ett lantbrukarpar Inget 

1 I rapporten används ”lantbrukare” som ett samlingsord för de som hanterade djuren. 

3.3 Beteendestudier 

Direktobservationer av kor och lantbrukare gjordes under drivningen. Beteende-

studierna utfördes av två personer från RISE, en som fokuserade på människan och en 

som fokuserade på djuren. Beteenderegistreringarna påbörjades när lantbrukaren gick 

in till djuren för att påbörja drivning och avslutades då samtliga djur i gruppen gått in i 

verkstolen. Kontinuerliga observationer gjordes, vilket ger ett mått på med vilken 

frekvens ett visst beteende förekommer. Observationer noterades i enminutersintervall 

med hjälp av en timer med intervallfunktion. Data visar därmed antalet interaktioner 

och djurbeteenden inom respektive minut under drivningen. 

3.3.1 Lantbrukarens beteende 

Drivningen av korna sköttes vanligtvis av två personer (se tabell 1), med lite olika roller 

och funktion under drivningen. Det hände att någon ytterligare person, t.ex. 

klövvårdaren, hjälpte till om kon var svår att få in i verkstolen. Samtliga interaktioner 

registrerades oavsett vem som utförde dem. Observationerna gjordes av en och samma 

person vid samtliga tillfällen. 

De beteenden som observerades samt definitioner framgår i tabell 2. De flesta beteenden 

delades upp i underkategorier (a-c) beroende på den kraft som användes vid 

interaktionen. Typ a representerar minst kraft och typ c mest kraft. En ny notering 

gjordes för varje påbörjade 5 sekunder som beteendet varade. 

Andelen akustiska (pratar mjukt, pratar, ljud), taktila (smeker, kontakt med 

hand/kropp eller redskap, vrider svans) och visuella (viftar/föser, springer) 

interaktioner av totala antalet registrerade beteenden beräknades. 

En summering gjordes också av andelen mjuka, måttliga och starka interaktioner av 

totala antalet registrerade interaktioner som användes under drivningen för varje gård. 

De beteenden som räknades som mjuka var pratar mjukt och smeker. De som räknades 

som måttliga var pratar i normal samtalston eller lägre, ljud, viftar/föser, kontakt med 

hand/kropp eller redskap med lite använd kraft. De som räknades som starka var 

springer, vrider svans samt typ b) och c) av beteende pratar, kontakt med hand/kropp 

och kontakt med redskap. 
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Tabell 2 Lantbrukarens beteenden och definitioner. 

Beteende Definition 

Pratar mjukt Pratar mjukt till synes för att lugna eller berömma djuret, dvs utan att 
begära något av kon. 

Pratar Prat riktat till korna 

a) normal samtalston eller tystare, även vissling som inte är 
busvissling. 

b) hög röst, inkluderar även busvissling. 
c) skrik/rop, upprört/irriterat/argt tonfall. 

Ljud Slår ihop handflatorna, slår redskap mot någonting eller liknande så ljud 
skapas. 

Viftar/föser Föser ko genom att hålla redskap eller armar nära djuret (utan kontakt) 
och följa dess rörelser. Viftar i luften med armar eller redskap (<45° från 
kroppen). 

Springer Springer för att stoppa eller jaga på ko. 

Smeker Mjuk kontakt eller smekning till synes för kontaktens skull, dvs utan att 
begära något av kon. 

Kontakt med 
hand/kropp 

Klappar/slår/trycker på en ko med hand eller annan kroppsdel för att få 
kon att flytta sig 

a) kontakt med lite använd kraft. Klapp ger inget eller svagt ljud. 
b) kontakt med kraft. Klapp ger distinkt ljud. 
c) slår/sparkar ko med uppenbart mycket kraft. 

Kontakt med 
redskap 

Petar/slår/trycker på ko med redskap eller grind för att få kon att flytta sig 

a) kontakt med lite använd kraft. 
b) slår till eller trycker till ko med kraft. Slag ger distinkt ljud. 
c) slår till ko med uppenbart mycket kraft. 

Vrider svans Tar tag och böjer/vrider svansen på en ko.  

Tappar 
balansen/faller 

Halkar, snubblar eller på annat sätt tappar balansen. 

 

3.3.2 Kornas beteende 

Observationer av kornas beteende gjordes parallellt med studier av människans 

beteende. De kor som befann sig inom en radie på två meter från personerna som 

hanterade djuren observerades. Beteendestudierna utfördes av en och samma person på 

gård B-H, men av en annan person på gård A. 

De beteenden som registrerades samt definitioner framgår i tabell 3. De flesta beteenden 

delades upp i underkategorier (a-c) beroende på beteendets intensitet eller uttryck. Typ 

a representerar det mildaste uttrycket av beteendet och c det starkaste uttrycket. En ny 

notering gjordes för varje påbörjade 5 sekunder som beteendet varade. 

”Negativa beteenden” definierades som de beteenden som kan kopplas till att korna 

känner stress eller rädsla inför situationen och som kan innebära en ökad risk för skada 

för personen som hanterar djuren. Antalet negativa beteenden under drivningen per ko 

räknades ut genom att summera följande beteenden enligt tabell 3: fryser c), backar c), 

springer b), halkar b) och c), motstånd b) och c), sparkar a) och b), stångar a) och b), 

trampar, forcerar och tillbud. 
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Tabell 3 Etogram över kornas beteenden. 

Beteende Definition 

Vänder Ko vänder på begäran av lantbrukaren 

Stannar Ko stannar upp i rörelsen, avspänd, inga tecken på oro 

a) börjar röra sig utan kontakt med lantbrukaren 
b) börjar röra sig direkt efter direktkontakt/pådrivning av lantbrukaren 
c) börjar inte röra sig omedelbart efter kontakt/pådrivning 

Fryser Ko stannar upp, spänd, öron framåt, uppmärksamhet riktad mot objekt i fokus 

a) börjar röra sig igen utan kontakt med lantbrukaren 
b) börjar röra sig direkt efter direktkontakt/pådrivning av lantbrukaren 
c) börjar inte röra sig omedelbart efter kontakt/pådrivning, upprepad 

kontakt krävs 

Backar Ko backar 

a) på begäran av lantbrukaren 
b) slutar backa självmant eller pga att inredning eller andra kor hindrar 
c) backar tills lantbrukaren interagerar och avbryter beteendet 

Springer Ko springer 

a) travar några enstaka steg 
b) uppvisar flyktbeteende, kastar sig framåt, galopperar eller travar 

längre sträcka 

Halkar Ko halkar på underlaget 

a) en eller flera klövar glider på underlaget, men står fortfarande på alla 
fyra klövar 

b) går ner på knä eller hasor 
c) halkar omkull, mage eller sida i kontakt med underlag 

Motstånd Ko försöker vända, vill ej gå i den riktning lantbrukaren vill 

a) försöker vända och tränga sig förbi lantbrukaren, men avbryter 
b) tränger sig förbi lantbrukaren utan kontakt 
c) tränger sig förbi lantbrukaren med kontakt, dvs person blir 

påsprungen, knuffad eller klämd 

Sparkar Ko sparkar mot lantbrukare 

a) spark utan att träffa 
b) spark som träffar lantbrukaren 

Stångar Ko stångar mot lantbrukare 

a) stångar utan att träffa 
b) stångar lantbrukare med kontakt 

Trampar Ko trampar på lantbrukare 

Forcerar Ko försöker komma undan genom att ta sig genom grind eller annan inredning 

Tillbud Annan fysisk kontakt mellan ko och lantbrukare som kunde lett till skada, t.ex. 
lantbrukare klämd, påbackad, knuffad 

 

3.3.3 Incidenter 

”Incidenter” definierades som fysisk kontakt mellan lantbrukare och ko (eller inredning) 

som kunde lett till skada. Det är alltså en summering av beteende motstånd c), sparkar 

b), stångar b), trampar och tillbud enligt tabell 3 samt tappar balansen/faller enligt 

tabell 2. 

3.4 Intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med lantbrukaren utifrån en intervjuguide. 

Intervjuerna inkluderade frågor kring upplevda risker vid drivning av djuren till 

klövverkning, vad som påverkar säkerheten, hur hanteringssystemet de använde vid 

klövverkning vid besöket fungerar och vad som skulle kunna förbättras. 



12 

 

© RISE Research Institutes of Sweden 

4 Resultat 

4.1 Hanteringssystem 

Sju gårdar hade valt att placera verkstolen i lösdriftens fodergång i, medan gård A hade 

ett utrymme centralt i ladugården där de kunde placera verkstolen. Gårdarna hade valt 

lite olika lösningar för utformningen av grindsystemet, men de flesta hade en mindre 

samlingsfålla och en drivgång från samlingsfållan fram till verkstolen. 

Alla använde flyttbara grindar i kombination med fast inredning för uppbyggnad av 

hanteringssystemet. Höjden på grindarna låg mellan 158 och 190 cm. Grindarna som 

användes var av liknande typ på alla gårdar, grindar av stål med liggande rör. Grindarna 

kopplades samman med kedjor, som ibland förstärktes med kohalsband eller liknande. 

Gård H hade ett system där de även använde böjda grindar.  

Figur 1-4 visar enkla skisser med exempel på hur drivningssystemen var utformade. Gård 

B (figur 1) hade ett system som liknade det som även gård C, E och F hade, med mindre 

skillnader i placering av grindar och samlingsfålla. Djuren går från en del av byggnaden, 

genom verkstolen och ut i den andra änden av byggnaden. De gick mot en öppen port på 

byggnadens kortsida. Så beroende på väder kom det in bra med ljus på kortsidan. På alla 

gårdar hämtades flera djur i taget till samlingsfållan, men sedan kunde de ta in ett eller 

flera djur i drivgången beroende på drivgångens längd. Gård D (figur 2) hade foderbordet 

i mitten av byggnaden och djuren drevs från ena sidan av foderbordet till en samlingsfålla 

och därefter till andra sidan av foderbordet där drivgång och verkstol var placerade. De 

hade plats för fyra väntande djur i drivgången, men de saknade något som hindrade 

djuren att backa ut ur drivgången igen. Gård G (figur 3) hade ingen samlingsfålla, utan 

de hämtade ett till två djur i taget och drev in dem direkt i drivgången. Drivgången gick i 

en mjuk böj från ströbädden ner till fodergången. Djuren behövde kliva ner för en kant 

från ströbädden till fodergången. Gård H (figur 4) hade en samlingsfålla med rundade 

grindar (s.k. karusell eller corral). Storleken på fållan kunde anpassas till antalet kor 

genom en påfösargrind. Djuren hanterades till stor del från utsidan av 

hanteringssystemet, så att lantbrukaren stod skyddad. 

På samtliga gårdar var verkstolen placerad på ett betonggolv med struktur. På gård A 

strödde man golvet med främst spån, men även lite halm. Övriga gårdar hade inget strö, 

utan bara en betongyta med ett tunt lager gödsel på. På gård G och H behövde korna 

kliva ner för en ca 30 cm hög kant när de gick från ströbädden och ner på fodergången. 

På gård D passerade djuren infarten till foderbordet under drivningen och där var 

betonggolvet slätare och med lätt lutning, vilket innebar en ökad halkrisk.  
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Figur 1 Skiss av hanteringssystemet på gård B. En grupp djur hämtades från ströbädden till 
samlingsfållan. Två till tre djur kunde vänta i drivgången. Trästolpar och tampar användes för att 
hindra djuren att backa ut. Tillfälliga grindar är markerade med svart färg och fast inredning med 
blå. 

 

 

 

 

Figur 2 Skiss av hanteringssystemet på gård D. En grupp djur hämtades från fodergången till 
samlingsfållan. Flera djur kunde stå och vänta i drivgången, men det fanns inget som hindrade 
djuren från att backa ut när de stod bakom skjutgrindarna. 
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Figur 3 Skiss av hanteringssystemet på gård G. Ingen samlingsfålla användes. Ett till två djur i 
taget hämtades från ströbädden in i drivgången. Tillfälliga grindar är markerade med svart färg och 
fast inredning med blå. Streckad blå linje markerar nivåskillnad mellan ströbädd och fodergång. 

 

 

 

Figur 4 Skiss av hanteringssystemet på gård H. Två till tre djur i taget hämtades från 
ströbädden till samlingsfållan. Från samlingsfållan gick ett djur i taget in i drivgången. Tillfälliga 
grindar är markerade med svart färg och fast inredning med blå. Streckad blå linje markerar 
nivåskillnad mellan ströbädd och fodergång. 
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Drivgångens längd var mellan 3 och 12 meter, där gård D hade längst drivgång. 

Drivgångens bredd låg mellan 70 och 110 cm. På flera gårdar varierade bredden på 

drivgången under tiden djuren drevs, då det inte fanns något som höll ihop grindarna till 

en fast bredd. När djuren började trycka till grindarna, breddades drivgången och när 

drivgången blev för bred kunde djur vända så att de stod med rumpan mot verkstolen. 

De gårdar som hade skjutgrindar för att separera kor i drivgången hade fast bredd mellan 

skjutgrindarna, eftersom drivgångens grindar då fästes i skjutgrindarnas ram (figur 5). 

Gård H använde också en grind med ramöppning, se figur 5. På flera av gårdarna hade 

man förankrat drivgången i fast inredning med hjälp av spännband, för att förhindra att 

djuren flyttar på hela drivgången framåt eller i sidled. Tre gårdar (E, F och G) använde 

trästolpar eller plankor för att separera djur i drivgången och hindra dem från att backa. 

Gård B, C, D och H hade skjutgrindar, men gård B och C använde också tampar som 

sträcktes över drivgången och fästes med hjälp av trästolpar eller ibland enbart 

trästolparna. 

  

Figur 5 Grindarna i drivgången var förankrade i ramen på en skjutgrind (t.v.). En grind med 
ramöppning användes där drivgången leder ut från samlingsfållan (t.h.) (gård H). 

Reträttvägar fanns på samtliga gårdar, genom att kunna ställa sig bakom grindar och att 

klättra upp på grindar eller upp på foderbord. Att klättra upp på grindar för att 

undkomma att bli klämd förekom i de fall den person som drev djuren stod inne i 

drivgång eller samlingsfålla och motade djuren. Dock fanns det ofta någonstans under 

hanteringen då lantbrukaren hamnade långt ifrån någon reträttväg, särskilt då nya djur 

drevs in i samlingsfållan och risken att bli påsprungen var stor. 

4.2 Lantbrukarens beteende 

De i genomsnitt mest frekvent registrerade beteendena var pratar a) (5,61 per djur), 

kontakt med hand/kropp a) (4,56 per djur) och med redskap a) (4,36 per djur). Mjuk 

kontakt eller smekning till synes för kontaktens skull var också relativt frekvent med i 

genomsnitt 3,04 registreringar per djur. Gård D hade många interaktioner per djur totalt 

sett (54,9 per djur) och hade högst frekvens av registrerade beteenden för pratar a) och 
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c), ljud, viftar/föser, kontakt med hand/kropp b) och c), kontakt med redskap a) och b) 

samt vrider svans. Gård C hade lägst antal interaktioner totalt per djur (4,0 per djur). 

Figur 6 visar andelen akustiska (ljud), taktila (kontakt) och visuella (rörelse) 

interaktioner av totala antalet registrerade beteenden för respektive gård. Gård B, E, F 

och H var relativt lika vad gäller fördelningen mellan de olika kategorierna av 

interaktioner, där andelen akustiska och taktila interaktioner var ungefär lika stora. Även 

gård A, D och G var relativt lika, där en klar majoritet av interaktionerna var taktila. Gård 

C hade en större andel visuella kontakter än någon av de andra gårdarna. 

 

 

Figur 6 Andelen akustiska, taktila och visuella interaktioner av totala antalet registrerade 
interaktioner för respektive gård (A-H). 

Andelen mjuka, måttliga och starka interaktioner av totala antalet interaktioner för 

respektive gård visas i figur 7. Måttliga interaktioner hade störst andel, mellan 0,67 och 

0,85, på alla gårdar utom gård G, där mjuka interaktioner hade den största andelen 

(0,60). Andelen starka interaktioner låg mellan 0,03 och 0,31 (genomsnitt 0,14), där 

gård G låg lägst och gård A och D låg högst (0,31 respektive 0,21). Av de starka 

interaktionerna var svansvridning mest frekvent med ett genomsnitt på 1,73 per djur. 

Antal mjuka, måttliga och starka interaktioner per djur visas i tabell 4. 
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Figur 7 Andelen mjuka, måttliga och starka interaktioner av totala antalet registrerade 
interaktioner för respektive gård (A-H). 

Tabell 4 Antal mjuka, måttliga och starka interaktioner per djur för respektive gård. 

Gård 
Mjuka 
interaktioner 

Måttliga 
interaktioner 

Starka 
interaktioner 

A 0,3 11,7 5,4 

B 0,3 8,8 1,2 

C 0,1 3,3 0,5 

D 1,6 41,6 11,6 

E 1,7 18,4 2,7 

F 2,0 19,6 2,5 

G 19,9 12,4 1,0 

H 1,6 13,0 2,3 

 

4.3 Kornas beteende 

De i genomsnitt mest frekvent registrerade beteendena under drivningen till verkstolen 

var vänder (2,53 per djur), fryser c) (1,75 per djur), stannar b) (1,43 per djur) och 

stannar c) (1,39 per djur). 

Antalet negativa beteenden var i genomsnitt 3,47 per djur, men som ses i figur 8 var det 

en gård (D) som låg mycket högre än övriga gårdar (15,1 per djur). Även gård A låg något 

högre än övriga med 4,35 negativa beteenden per djur. Övriga gårdar låg på mellan 0,48 

och 2,17 registrerade negativa beteenden per ko. De mest frekventa negativa beteendena 

var fryser c) och backar c), med ett genomsnitt på 1,75 och 0,80 per djur. Gård D hade 

högst frekvens av alla beteenden som räknades som negativa, förutom forcerar grind 

eller inredning där gård B låg högre. Särskilt fryser c) hade en hög frekvens på gård D 
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med 9,42 registrerade förekomster per djur. Djuren halkade ner på knä med en frekvens 

på 0,36 per djur och halkade helt omkull på sida eller mage 0,22 gånger per ko på gård 

D, som hade högst frekvens av djur som halkade. I genomsnitt för samtliga gårdar låg 

antalet halkningar på 0,45, 0,12 och 0,04 per djur för halkar a), b) respektive c). 

 

Figur 8 Antalet registrerade negativa beteenden per djur för respektive gård (A-H). 

 

4.4 Incidenter 

Antalet incidenter (tabell 5), alltså händelser där lantbrukaren t.ex. blev sparkad, 

stångad eller påsprungen under drivningen, låg högst på gård D med 0,61 incidenter per 

djur (totalt 47 incidenter). Även gård A hade ett antal incidenter (13 totalt), varav flertalet 

var att personen blivit påsprungen. Gård C, G och H hade inga registrerade incidenter. 

Ingen person skadade sig vid någon av incidenterna. 

Tabell 5 Antal och typ av incidenter per gård. 

Gård 
Antal 
incidenter 

Antal incidenter 
per djur 

Typ av incidenter 

A 13 0,17 Påsprungen, påbackad 

B 5 0,06 Påsprungen, träffad av grind 

C 0 0  

D 47 0,61 Påsprungen, sparkad, stångad, träffad av grind, klämd 

E 2 0,03 Påsprungen 

F 1 0,01 Träffad av grind 

G 0 0  

H 0 0  
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4.5 Intervjuer 

Intervjuer av lantbrukarna genomfördes i en paus eller efter att klövverkningen 

avslutats. På gård E intervjuades lantbrukarna innan klövverkningen, men de hade 

verkat kor även dagen innan eftersom de delade upp verkningen på två dagar. En 

lantbrukare (gård C) blev intervjuad via telefon ett par veckor efter klövverkningen. På 

gård D var det lantbrukaren som blev intervjuad, inte de som drev djuren. Nedan 

används samma bokstavsbeteckning på de intervjuade lantbrukarna som på gårdarna. 

Djurrelaterade risker. De främsta olycksriskerna vid drivning till klövverkning som 

lantbrukarna nämnde var att bli klämd, sparkad eller få ett slag av en grind. Fem 

lantbrukare (A, C, E, F och H) ansåg att riskerna är störst när djuren är stressade. 

Lantbrukare H upplevde att djuren lätt stressar upp sig när de står och väntar i 

drivgången. Även lantbrukare G lyfte situationen när flera djur står i drivgången och 

börjar backa eller försöka ta sig ut. Lantbrukare E upplevde att djuren blev stressade när 

personalen började bära grindar då det låter och skramlar mycket, och tog också upp att 

djuren ibland blir stressade av elmotorn på verkstolen. Djur som är ovana att bli 

hanterade blir lätt stressade (lantbrukare A). När enstaka djur blir kvar själva, och då 

särskilt kvigor, ökar riskerna (lantbrukare E). Lantbrukare D upplevde att det är de sista 

djuren som är svårast att få att gå fram, och då ökar riskerna. Djur med dåligt 

temperament och sparkiga djur nämndes också som en risk (lantbrukare A). Både 

lantbrukare B och G konstaterade att all djurhantering innebär risker då det är stora djur, 

och lantbrukare H nämnde att det uppstår risker så fort man har närkontakt med djuren. 

Miljörelaterade risker. Lantbrukare D upplevde att riskerna är störst när man måste 

vara inne bland djuren i systemet när man driver dem. Även lantbrukare E och F var inne 

på detta och lyfte situationen när man står inne i samlingsfållan och djuren snurrar runt, 

runt därinne. Att mota djur dit de inte är vana att gå skapar onödiga risker (lantbrukare 

E). Olämpliga grindar, som exempelvis har låg hållfasthet eller är för låga innebär risker. 

Lantbrukare E menade att det funkar bra med grindar, men de är tunga att bära och han 

litar inte på kättingarna då djuren sliter av dem. Stolpar som används för att hindra djur 

från att backa är också bra, men innebär en klämrisk (lantbrukare B). Om drivgången är 

för bred så att djur kan vända ökar riskerna (E). Lantbrukare H ansåg att hala golv 

innebär en onödig risk som enkelt kan åtgärdas. En annan risk som nämndes var när 

man ska stänga grindar, då man kan få grinden på sig om ett djur slår till den 

(lantbrukare D). 

Risker kopplade till hanteringen. Risken är som störst när man själv gör fel i hanteringen 

(lantbrukare E) och om man ”sätter fart” på djuren (lantbrukare C). Om man är flera som 

driver djuren och inte har tillräckligt bra koll på varandra ökar riskerna och det är lätt 

att bli klämd (lantbrukare F). Lantbrukare B ansåg att risken är stor när man måste 

”bråka” med korna för att få dem att göra som man vill. Lantbrukare G upplevde att han 

kunde bli stressad när klövvårdaren står och väntar och man inte har ett djur redo att gå 

in i verkstolen och lantbrukare C upplevde en ökad stress om man är ensam eller för få 

personer vid klövverkningen. 

Fem lantbrukare (A, C, D, E, G, H) ansåg att en av de viktigaste faktorerna för att göra 

hanteringen av djuren säkrare är att avla på bra temperament och sortera bort djur som 

är ”knäppa”, sparkiga och lättstressade. Lantbrukare H tyckte dock att det var svårt att 
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välja tjur efter lynne, då det var svårt att veta. Att slakta ut djur med horn påverkar också 

säkerheten positivt (lantbrukare D). 

En annan faktor som nämndes av flera (A, E, G, H) var att vänja djuren vid att bli 

hanterade och att röra sig mycket bland djuren så att de blir tama. Det är viktigt att vara 

lugn under hanteringen och inte göra mer än vad som behövs. Är man själv lugn blir 

djuren lugna (lantbrukare A, B och G). Det är säkrare att vänta ut djuren och låta det ta 

lite längre tid (lantbrukare B och G). Djur som stressar upp sig i systemet är det bättre 

att släppa och sedan börja om (E och H). Lantbrukare A nämnde att det är viktigt att 

kunna läsa av djuren och att sträva efter att hitta ett bra samspel med dem. Även 

lantbrukare H var inne på vikten av att kunna känna av djuren och märka när de är 

stressade. Ett stressat djur bör man inte låta vara själv då det gör situationen värre. De 

blir lugnare om de får gå i grupp (lantbrukare C). En lugn miljö bidrar också till lugna 

djur (lantbrukare A). 

Viktigt för säkerheten är att fixera drivgången (t.ex. med spännband), så att systemet står 

fast och är stabilt (lantbrukare B, C, G och H). Drivgången bör ha en bredd som gör att 

inte djuren kan vända sig i gången (lantbrukare C och F). Om man använder stolpar för 

att hindra djuren att backa i drivsystemet måste de vara tillräckligt hållfasta. Vägen till 

verkstolen är av betydelse för säkerheten då det påverkar hur villigt djuren går. Man bör 

undvika tvära svängar i drivsystemet och djuren ska ej gå mot skarpt ljus (lantbrukare 

H). Grindar ger bra hjälp, men grindarna måste vara starka och ha bra dimensioner. 

Anpassa storleken på fållor efter antalet djur så att det inte blir för stora ytor för djuren 

att röra sig på (lantbrukare E). Lantbrukare H menade att det är bra om systemet är 

utformat så att man inte behöver gå in till djuren för att driva dem.  

På frågan om var det blev stopp i flödet vid drivning av djuren till klövverkning fick vi 

följande svar: 

- Gård A: I samlingsfållan när djuren skulle drivas in i drivgången. Där var också 

riskerna störst. En bättre lösning skulle vara att använda karusell (corral). 

- Gård B: Att få djuren att vilja gå från boxen (ströbädden) till fodergången. Att 

förbättra flödet kan vara att alltid låta en ko vara kvar i drivgången när nya djur 

ska in i drivgången. En annan flödesförbättrare kan vara att släppa på nästa ko in 

i verkstolen innan den som är klar helt gått ut, så att man utnyttjar att djuren vill 

följa varann. 

- Gård C: Tyckte att det flöt på bra. 

- Gård D: I samlingsfållan när djuren skulle drivas in i drivgången. Djuren kan 

backa ut ur drivgången och vända, varefter det blir svårt att få in dem igen när de 

står vända in i ett hörn åt andra hållet. 

- Gård F: När det är få djur kvar i samlingsfållan, p.g.a. att samlingsfållan då blir 

för stor så de bara kan snurra runt. 

- Gård G: Att få in dem i drivgången. 

- Gård H: Det fungerar väldigt bra med karusellen, men ibland blir djuren stående 

i ett hörn med rumporna mot drivgången. Ytan kan bli för stor för att få in dem i 

samlingsfållan, därför bra med flera steg där man gradvis kan minska storleken 

på samlingsfållan och antalet djur. De behöver aldrig gå in till djuren förutom när 

nya djur ska in i samlingsfålla. 

Flera lantbrukare (A, B, E och F) hade diskuterat hanteringssystemet med klövvårdaren 

och fått tips och råd om hur de skulle göra. 
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Följande idéer på lösningar för att förbättra säkerheten nämndes: 

- Att investera i ett stationärt hanteringssystem. Nackdelen är att det är dyrt och 

kräver mycket arbete (markarbete, grävning o.s.v.). Det är också svårt att satsa 

på ett stationärt system om man har djur i flera stallbyggnader. 

- Ramar för att stabilisera drivgången och säkerställa att den har en fast bredd. 

- Använda hållfasta rör för att hindra djur från att backa ut ur drivgång. 

- Bra med ”sluss-system”, d.v.s. två samlingsfållor efter varandra där djuren blir 

färre och färre, så att man kan hålla fållan i bra anpassad storlek. 

- Göra grindsystemet mer stabilt genom att borra hål i betonggolvet och ställa 

några stolpar i dessa hål för att öka stabiliteten och minska risken att djuren kan 

flytta grindar. 

- Eventuellt ha grindar som är täckta en bit längst ner för att hindra att djur 

försöker lyfta grindar. 

5 Diskussion 
Flytt och sortering av djur är ett riskabelt arbetsmoment och många olyckor med 

nötkreatur sker i samband med den typen av hantering (Erkal et al., 2008; Rasmussen 

et al., 2000). Vid klövverkning kan djuren vara mer svårhanterade än vanligt då de kan 

uppleva verkningen som obehaglig och stressande, vilket ökar olycksriskerna ytterligare. 

Hanteringen vid drivningen till klövverkning observerades i denna studie utifrån tre 

perspektiv; människan, djuren och miljön (hanteringssystemet). Studien inkluderar 

endast åtta gårdar som besökts vid ett tillfälle, så möjligheten till generalisering av 

resultaten är begränsad. Dock kan en stor del av framkomna resultat stärkas av liknande 

resultat från tidigare studier, enligt vad som redovisas nedan. 

Gårdarna som besöktes i projektet hade liknande hanteringssystem vid klövverkning 

med verkstolen placerad i en fodergång i lösdriften och en samlingsfålla och drivgång 

uppbyggd av lösa grindar. Inget system var optimalt utformat utifrån djurens 

grundläggande beteenden, som att nötkreatur vill vara med och följa sin flock, att de vill 

gå tillbaka den väg de kom ifrån och att de vill kunna se personen som driver dem (Gill 

& Machen, 2013). Det är dock svårt att utforma systemet optimalt då det är nödvändigt 

att anpassa sig till hur byggnaden ser ut när man bygger inne i en lösdrift. På de gårdar 

som ingick i denna studie var det vanligt att man flyttade en grupp djur till 

samlingsfållan, men sedan drev man in ett djur i taget i drivgången. Vid sådana 

situationer blev det ofta stopp i flödet, djuren gjorde motstånd och ville inte röra sig i 

önskad riktning och riskerna att bli klämd eller påsprungen blev höga. Grandin (1998) 

rekommenderar att nya djur tas in i samlingsfållan först när det finns plats i drivgången 

för dessa djur, då de annars kommer att vända och vilja gå tillbaka. Vid drivning av 

mjölkkor till klövverkning, visade Lindahl (2014) en positiv korrelation (r=0,71) mellan 

just användning av en mindre samlingsfålla och observerade incidenter som kunde lett 

till olycka. Säkerheten kan förbättras om den som hanterar djuren inte behöver gå in i 

samlingsfållan. En lämplig lösning är att använda en karusell, så som gård H, där 

samlingsfållans storlek kan justeras utifrån antalet djur och personen står skyddad 

bakom en grind när djuren motas (Grandin, 1990). 

På gård D hade man en lång drivgång, men inte möjlighet att hindra djuren att backa ut 

ur drivgången. Vid flera tillfällen följde en grupp djur varandra in i drivgången, men när 
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de blev stående backade alla ut och vände och det blev svårt och riskfyllt att få dem att 

vända tillbaka. En möjlighet att stänga drivgången efter sista djuret skulle troligtvis ha 

gjort stor skillnad. Att ha flera djur väntande i drivgången är bra för djurflödet in i 

drivgången (följer varandra) och kan fungera bra i vissa sammanhang (Lindahl, 2014), 

men det krävs att djuren accepterar situationen och inte blir stressade och försöker ta sig 

ut. Hanteringssystemet behöver anpassas till den typ av djur som ska hanteras.  

Brister i hanteringssystemens miljö, som noterades på flera gårdar, var att drivgångar 

och grindar inte var ordentligt förankrade, olämplig bredd på drivgångar och att 

drivgångarnas bredd inte var fixerad så att de efter ett tag blev för breda samt avsaknad 

av bra lösningar för att hindra djur från att backa ut ur drivgången (t.ex. för klena eller 

korta trästolpar). Det var också vanligt att djur halkade under drivningen och på hälften 

av gårdarna förekom det att kor halkade omkull på mage eller sida. Hala golv utgör inte 

bara en ökad skaderisk för djuren, utan innebär också en olycksrisk för den som hanterar 

djuren. Hala golv kan också bidra till ökad stress eller rädsla hos djuren (Grandin, 1999). 

Det är relativt lätt att förebygga halkrisk genom att hålla drivvägarna fria från gödsel 

genom regelbunden skrapning under klövverkningen och att strö med t.ex. spån eller 

halm. 

Det var en stor spridning mellan gårdar i antalet observerade incidenter, där gård D låg 

i särklass högst med 0,6 incidenter per djur. En av de två personerna som drev djuren på 

gård D var inhyrd, och saknade tidigare erfarenhet av hantering av nötkreatur. Detta blev 

väldigt tydligt under hanteringen då denna person utsatte både sig själv och andra för 

risker genom att placera sig fel och ”gå på” djuren vid fel tillfälle. Detta i kombination 

med brister i hanteringssystemet med grindar som inte var tillräckligt långa för att kunna 

låsas eller fixeras och mycket hala golv kan vara bidragande orsaker till den höga nivån 

av incidenter. På tre av gårdarna (C, G och H) observerades inga incidenter alls. Gård G 

och H hanterade djuren till stor del utan att behöva vara inne hos dem i systemet, vilket 

ökar säkerheten eftersom det alltid finns en barriär mellan människa och djur. På gård 

C hanterades djuren mycket lugnt och de som drev dem arbetade bra tillsammans och 

väntade ut djuren. Gård C hade också lägst frekvens av både negativa beteenden hos 

djuren och starka interaktioner, vilket tyder på att systemet fungerade väl. Detta resultat 

stöds av Lindahl et al. (2015), som har visat på en positiv korrelation mellan den tid 

djurskötaren var nära djuret (inom träffavstånd för spark eller stångning) under 

drivningen till klövverkning och antalet inträffade incidenter. 

Resultatet från beteendestudierna visar också tydliga skillnader mellan gårdar, där gård 

D låg högst både vad gäller frekvens av starka interaktioner och negativa beteenden per 

djur. Registrerade data tyder på att det kan finnas ett samband mellan starka 

interaktioner och negativa beteenden per djur, men det behövs fler observationer för att 

en analys av korrelationer ska vara meningsfull. Det är dock sannolikt att det skulle 

finnas ett samband, eftersom hårdhänt hantering kan stressa djuren och göra att de 

uppvisar mer negativa beteenden, och även det omvända att om djuren uppvisar mycket 

negativa beteenden (t.ex. om brister i hanteringssystemet gör att de inte vill gå fram) 

krävs kraftfullare interaktioner för att driva dem. Stressade eller rädda djur ökar också 

olycksrisken vid hantering, vilket flera tidigare studier visat (Grandin, 1999 & 1984; 

Lindahl et al., 2015 & 2016b). 

I en intervjustudie med svenska mjölkproducenter framkom tre teman som lantbrukarna 

ansåg påverkar risk och säkerhet vid djurhantering: människan, djuren och miljön 
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(Lindahl et al., 2012). Även i intervjuerna med köttproducenter i denna studie framkom 

samma teman. Resultatet från beteendestudierna stärker detta, då risker uppkom i 

samband med brister i djurhanteringen och brister i miljön, men även då djuren stressar 

upp sig vilket berodde mycket på individ. Lantbrukarna själva menade på att stressade 

djur var en av de mest betydelsefulla djurrelaterade riskerna vid hantering av djuren 

under klövverkning. Risken att djuren stressar upp sig kan enligt lantbrukarna minskas 

genom lugn hantering och långsiktig avel med fokus på temperament. Även att vänja 

djuren vid att bli hanterade och att man rör sig bland dem nämndes, vilket också stöds 

av litteraturen (Grandin, 1998). 

6 Slutsatser 
Resultaten visar att drivningen av köttdjur till klövverkning kan innebära betydande 

risker att bli påsprungen, klämd eller sparkad. Hur stora olycksrisker hanteringen är 

förenad med beror på människans och djurens beteende samt hanteringssystemets 

utformning. En lugn hantering där man undviker att stressa upp djuren är fundamental. 

Genom att utforma hanteringssystemet utifrån djurens beteende minskar risken att det 

blir stopp i djurflödet och det gör att hanteringen blir enklare och mindre riskfylld. Flera 

av de risker som noterades på gårdarna är möjliga att förebygga med mindre insatser, 

exempelvis genom att förankra grindar och drivgång ordentligt och minska halkrisken 

genom att ströa golvytan och hålla rent från gödsel. Många farliga situationer uppstod 

när djuren ska motas från samlingsfållan till drivgången, och här behövs lösningar för 

att förbättra säkerheten. Kunskapen om hur man kan skapa en säker drivning vid 

klövverkning eller liknande situationer behöver ökas hos lantbrukarna. 
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