Skrivelse angående veterinärutbildningen i
klövvård och klövsjukdomar till
Jordbruksverket och SLU
FRÅN KLÖVVÅRDSFÖRENINGEN

Svenska klövvårdsföreningen (SKF) är en förening med ca 100 medlemmar från hela
landet och de flesta är både utbildade och sedan några år tillbaka certifierade.
Certifiering innebär att vi kan utföra klövvård enligt ”Kvalitetssäkrad klövvård” samt
registrerar och rapporterar in verkningar med alla sjukdomar och skador som kan
förekomma i en klöv. Vi registrerar årligen ca 500 000 verkningar som rapporteras
in i en databas till nytta för avel, rådgivning, forskning mm.

I vårt arbete så dyker det upp många sorters åkommor och sjukdomar där vi kan
behandla dom flesta. Dock finns det ju saker där vi inte får åtgärda problemet och då
är det bra att ha ett gott samarbete med veterinären på orten. Nu är det så att flera
medlemmar upplever kunskapsbrister hos veterinärer vad det gäller klövar och
klövsjukdomar. Enligt uppgift så handlar veterinärutbildningen endast om några
timmar som läggs på detta område. Det tycker vi är undermåligt med tanke på hur
viktigt det är för kons välbefinnande och som produktionsdjur att ha en god
klövhälsa.

Kunskap om klövsjukdomar är viktigare nu än någonsin med större besättningar
och att många kor går i lösdrift där sjukdomarna är fler och allvarligare än i den
gamla typen av stall med uppbundna djur.

Vid vårt årsmöte i januari 2020 så hade vi en träff med representanter för
Distriktsveterinärerna, Gård och djurhälsan, husdjursektionen på
veterinärförbundet samt Växa Sverige där vi diskuterade hur vi kan få ett bättre
samarbete mellan veterinär och klövvårdare. Med anledning därav framkom att
grundutbildningen av klövar för veterinärer behöver förbättras.

Klövvårdsföreningen vill att utbildningen på området klövar och
klövsjukdomar utökas rejält, både praktiskt och teoretiskt, för kommande
veterinärstudenter så dom har erforderliga kunskaper när dom kommer ut på
sina arbetsplatser!
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