Tips till klövvårdare som har kunder som sökt klövpengen
Här kommer en kortare information gällande de delar av klövpengen som rör klövvårdarna, samt
information om vad Ni som klövvårdare kan hjälpa Era kunder som sökt klövpengen med.
Det är alltid lantbrukarens ansvar att vara införstådd i det regelverk som gäller det stöd de sökt, men
det är viktigt att Ni som klövvårdare har kunskap om reglerna och framförallt har kunskap om vilka
delar av åtagandet som rör Er insats på gården.
Ha alltid för vana att fråga kunden om denne sökt klövpengen. Har kunden sökt klövpengen förväntar
sig kunden följande av Er:




Klövverkningen skall registreras på individnivå, antingen genom registrering i klövdatorn,
som sedan skickas in till Växa, eller på papper i form av en klövhälsorapport. Sker
rapporteringen på papper är det viktigt att en kopia lämnas hos kunden. Sker rapporteringen
via dator finns alla uppgifter att hämta från Växas hemsida (om kunden saknar
inloggningsuppgifter till Växas hemsida så be kunden kontakta Växas kundsupport på telefon
010-471 06 60 för att få inloggningsuppgifter).
Du som klövvårdare måste vara certifierad. För de av Er som fortfarande har delar att
komplettera, till exempel teoretiskt prov eller dokumentation som visar hur många kor Ni
verkat är det viktigt att Ni kompletterar detta så fort som möjligt.

Utöver detta skall lantbrukaren ha en klövhälsoplan. Detta är inget Ni måste göra åt kunden, men
kan ses som en viktig service att hjälpa kunden med.


Lantbrukaren skall ha en klövhälsoplan i samband med klövverkningen. Denna skall innehålla
en plan för årets verkningar (alltså datum för kommande klövverkningar under pågående år).
Utöver detta skall lantbrukaren kunna redovisa andelen av följande klövsjukdomar:
o Klövsulesår (åtgärdsplan skall göras om andelen kor med sår överstiger 5 %)
o Digital Dermatit (åtgärdsplan skall göras om andelen kor med DD överstiger 5 %)
o Limax (åtgärdsplan skall göras om andelen kor med Limax överstiger 3 %)
Detta kan Ni hjälpa lantbrukaren med. I åtgärdsplanen skall andelen av de tre olika
sjukdomarnas förekomst redovisas, och man ska ha en plan för hur man ska minska
problemen. Planen kan till exempel innehålla att kunden bör införa regelbundet klövbad för
att komma tillrätta med Digital Dermatit. Planen syftar till att förbättra klövhälsan på gården.

ÖVRIG INFO: Kunden som sökt klövpengen kan vid årets slut jämföra sina klövhälsorapporter för
innevarande år och på så sätt se hur många kor denne kan få stöd för (alla kor som är verkade två
gånger på året med minst 4 månaders mellanrum är sökbara för klövpengen). Inga andra papper än
ansökan som kunden gjorde i samband med SAM-ansökan skall skickas in till jordbruksverket. Vill
kunde minska det antal kor denne sökt stöd för skall kunden skicka ett mejl till följande e-postadress:
jordbrukarstodsenheten@jordbruksverket.se. Det är nu försent att öka antalet sökta kor.
OBS! Om kunden har haft kontroll eller fått notis om kommande kontroll går det EJ att minska
antalet kor man sökt ersättning för. Diskutera gärna detta med Era kunder så att De inte sökt stöd
på för många djur! Om så är fallet, rekommendera kunden att minska djurantalet i sin ansökan.

Har Ni fler frågor, tveka inte att ringa!
Med vänlig hälsning Anna Dencker Carlsson, 070-284 48 38

