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Unilateral ”klumpfod” 



Bilateral ”klumpfod” 



Den håbløse ko 
- 14 dage på div. antibiotika og smertestillende uden effekt. 



Gid man havde røntgenblik. 
-en svær ledbetændelse. 



Hvad er ”klumpfod”? 
- ideen om en undersøgelse tager form. 

• Professor Henrik Elvang Jensen, Sektion for 
Patologi, SUND, KU. 

• René Christian Vernersen, Production 
manager, DAKA. 

• Jon Buttenschøn, FVST. 

 



Udvælgelsen på DAKA 

• Ca. 175  døde køer 
(=700 koben). 

• Ca. 4 tons slagteben (ca. 
1330 koben). 

• Efter endt sortering: 

 57 udvalgte koben med 
tegn på ”klumpfod”. 

 

 

 



Afsted til København 

 

 



 
Yderligere sortering: 22 ben 

undersøges. 
Benene midtflækkes én eller to gange 

 
 



Spændingen stiger: 
Er der en rød tråd af finde? 

 
 



Klovbrandbyld 



Klovbrandbyld 



Ledbetændelse 



Ledbetændelse 



Kronisk Digital dermatitis med 
bindevævsdannelse  



Kronisk byld-dannelse 



Såleknusning med ruptur af dybe 
bøjesene 



Kronisk Digital dermatitis med 
bindevævsdannelse 



Aktiv, atypisk Digital dermatitis med 
begyndende dobbeltsål-dannelse 



Dermatitis i balleregion og massiv 
bindevævsdannelse 



Dobbeltsål og massiv 
bindevævsdannelse i balleregion 



Den røde tråd: 
-22 undersøgte ben 

• Alle 22 har massiv bindevævsdannelse, primært i 
balleregionen. 

• 13 har tegn på aktiv dermatitis/hudbetændelse (Digital 
dermatitis eller Interdigital dermatitis). 

• 8 har tegn på klovbrandbyld (Fusobacterium 
necrophorum). 

• 4 har interdigital nyvækst 
• 2 har dobbeltsål 
• 1 såleknusning (sålesår med bøjeseneruptur) 
• 1 white line disease (hvide linie ødelagt) 
• 1 kronisk ledbetændelse  
• 1 kronisk byld 



Behandlingsvejledning, 
ledbetændelse 

• Kun virksomt i akutte fase. 

• Langvarig antibiotikabehandling 5-14 dage 
sammen med smertestillende medicin. 

• Antibiotikatype: Det som virker…… 

• Antibiotikamængde: Dobbelt dosis! (Fx 650 kg ko 
95 ml penicillin, 2 gange dagligt!!!!!!). 

 

-og kun én af de 22 køer med ”klumpfod” 
havde ledbetændelse.   



Teori: Ofte  er Digital dermatitis  den 
udløsende faktor! 



Bindevæv forsvinder ikke 

• Bindevævet dannes 
under huden, især i 
ballen som reaktion på 
hudbetændelsen 
(dermatitis). 

• Bindevævet resulterer i 
mega-klov enten 
unilateralt eller 
bilateralt = en 
”klumpfod” er dannet. 



Skal undersøges nærmere: 

• Kan det eftervises, at  Digital dermatitis ofte er  
primære årsag til ”klumpfod”? 

 

• Hvad skal ”klumpfod” egentligt hedde? 

 

 

 

 

• Indtil vi bliver klogere: 

 

 



Take home 

• Undersøg den/de syge klove grundigt. 

• Behandl om muligt den sygdom som ses. 

• Forebyg og bekæmp dermatitis (digital dermatitis 
og interdigital dermatitis). 

• Behandl klovbrandbylder rettidigt, inden vævet 
ødelægges. 

• Forebyg og bekæmp dermatitis. 

• Forebyg og bekæmp dermatitis. 

• Forebyg og bekæmp dermatitis. 


