
KLÖVATLAS

Spar några millimeter av klövväggen så att fåret inte 
bär sin tyngd på sulan och vita linjen.

3. Horisontella sprickor kan vara en följd av fång.
4. Vertikala sprickor kan uppkomma av okänd  

anlednng eller efter en klövböld.

En klövböld som öppnat sig i kronranden.

Uttalad abaxialfåra i övergången mellan det hårda 
hornet och det mjuka hornet på klövens utsida. 

5. Vita linjen har separerat och en ficka bildats inn-
anför ytterväggen. Det lösa hornet måste klippas 
bort så att fickbildning och eventuella lösa flikar 
försvinner. TIPS, använd en rosensekatör.

6. Allt löst horn har klippts bort.

Bredklöv är en ärftlig defekt med en onormalt  
breddad ytterklöv.

Hyperplasi är en utväxt i klövspalthuden. Klövspalthuden saknar behåring och är irriterad  
av fukt och miljö. 

Normal klöv Klövklippning Klövsprickor

Klövböld

Uttalad abaxialfåra Vita linjen-separation

Bredklöv

Hyperplasi Klövspalteksem

Ser du förändringar som liknar fotröta eller CODD?
Kontakta Gård & Djurhälsan för bedömning och provtagning!

Läs mer om klövar  
och klövsjukdomar här:

www.gardochdjurhalsan.se/kunskapsbank/
far/klovhalsa-sjukdomar-behandling

Fotröta, grad 2

Klövspalthuden är täckt av en vit, smetig 
beläggning med karaktäristisk lukt.

Fotröta, grad 3

Fotrötan har fortsatt från klövspalthuden  
till  sulans mjuka horn.
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CODD, grad 2

Sjukdomen börjar med ett sår vid kronranden 
som sedan fortsätter in under klövkapseln.

CODD, grad 3

Större delen av klövkapseln har lossnat  
från underliggande vävnad.

3 41 2

1. Klövspaltshuden är torr och behårad. Klövens 
mjuka horn och hårda horn möts i axialfåran. 
Vita linjen är förbindelsen mellan sulans mjuka 
horn och ytterväggens hårda horn.

2. Abaxialfåran syns normalt sett inte så tydligt, men 
markerar övergång mellan mjukt och hårt horn 
på utsidan av klöven. Klövkapslen möter benets 
hud i kronranden.

CODD = Contagious ovine digital dermatitis/Smittsam digital dermatit

www.gårdochdjurhälsan.se
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