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Digital dermatit, smittsam 
klövsjukdom som kan hållas 
i schack med rätt åtgärder
Digital dermatit (DD) är ett allvarligt klöveksem som förekommer hos 
mjölkkor i mer intensiva system världen. I Sverige konstaterades DD-
smittade kor med typiska ömmande sår i karleden först för drygt 10 
år sedan. Smittan har därefter spridit sig relativt långsamt i samband 
med inköp av smittade kor och övergång till lösdrift. I Danmark är 
DD ett stort problem och alla lösdriftsbesättningar har djur med DD. 
I Sverige finns fortfarande många lösdriftsbesättningar som inte är 
smittade. I slutna besättningar är risken för smitta mindre och i upp-
bundna besättningar sprids inte smitta lika fort som i lösdrifter. 

DD kan ge kroniska följder
De typiska jordgubbsliknande såren i karleden 
ömmar och kon kan bli halt i olika grad beroende 
på hur stort och hur akut såret är. Korna kan bära 
på smitta och ha ett lindrigt eksem utan att bli akut 
dåliga. Såret kan också självläka eller bli kroniskt 
med vårtliknande utskott. Andra mer kroniska följder 
av DD är limax och klövröta. Alla grader av DD kan 
behandlas och idag rekommenderas bandage med 
salicylsyra som får sitta i ca 3 dagar. Behandlingen 
kräver alltså ingen antibiotika och kan göras av klöv-
vårdare eller klövvårdskunnig personal på gården. 
Det är viktigt att komma ihåg att ta bort bandaget, 
vilket annars kan förvärra skadan. 

Halta kor mjölkar mindre
Det stora problemet med DD är att korna som blir 
halta mjölkar mindre och att DD även efter behand-
ling kan återkomma på samma eller någon annan fot. 
Det innebär extra arbete med behandling och ökad 
risk för utslagning i förtid. Digital dermatit orsakas 
av en grupp av bakterier som borrar sig ner i huden 
och därför är svåra att bli av med. Att bakterier trivs 
och får fotfäste beror på hygienen i stallet. Utveck-
ling av sjukdomen där därför förebyggas genom att 
hålla en god golvhygien och tvätta smutsiga fötter 
samt därefter desinficera. Det stora problemet är att 
våra utgödslingssystem inte är tillräckligt effektiva 
och att djuren tvingas att stå i gödsel under långa 
perioder. För att huden ska stå emot smittsamma 
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bakterier måste den torka upp och hållas ren 
från gödsel.

Experter har samarbetat om en 
strategi 
Eftersom DD internationellt sett är ett jätte-
stort problem har en grupp med internatio-
nella experter samlats och gjort en strategisk 
5-punktplan (se faktaruta) för att förebygga 
DD i mjölkbesättningar. 

Fempunktsplan för kontroll av 
digital dermatit, DD
PUNKT 1 handlar om smittskydd för att 
skydda en frisk besättning från att få in 
smitta. Även om smitta redan kan finnas i 
besättningen är det viktigt att inte få in mer 
eftersom det finns olika stammar av bakte-
rien som kan förvärra situationen.  Smitta 
kommer i första hand från djur varför en 
sluten besättning är det säkraste. Måste 
man köpa in djur bör man först kolla att 
besättningen inte har DD genom djurägare, 
klövvårdare och klövvårdsrapport. För att 
ytterligare gardera sig kan man undersöka 
klövarna själv innan djur tas in i stallet samt 
tvätta och desinficera klövarna. Allmänt 
smittskyddstänk gäller också där smitta kan 
komma in via personal, besökare och klöv-
vårdare samt den utrustning som förs in till 
besättningen. Det innebär skyddskläder och 
god hygien på alla nivåer. 

PUNKT 2 innebär ett gott smittskydd inom 
gården för att minimera smittrycket på 
korna när smitta redan finns i besättningen. 
Smittrycket minskar om de akuta skadorna 
behandlas så fort de upptäcks. En nackdel 
med lösdrift är att alla djur går i varandras 
gödsel och därmed sprider smitta. Eftersom 
DD framförallt finns hos mjölkande kor bör 
andra avdelningar eller grupper av djur (t 
ex. ungdjur) hållas avskilda så att t ex. inte 
smitta förs över mellan avdelningar med 
djur, gödsel, redskap och personal. Smit-
trycket minskas också om DD upptäcks 
innan korna blir halta vilket innebär att klö-
varna undersöks och eventuellt behandlas i 
samband med klövvård. 

PUNKT 3 innebär att fall av DD ska upp-
täckas och behandlas så tidigt som möj-
ligt. Eftersom risken för utveckling av DD 
är störst hos förstakalvare och i början av 
laktationen bör klövvård för framförallt för-
stakalvare göras tidigt i laktationen. I större 
besättningar kan ett program följas (SOP) där 
klövvårdaren kommer till besättningen t. ex 
månadsvis och enbart verkar kor enligt en 
lista baserad på kalvningsdatum.  Klövhäl-
san ska också registreras regelbundet av cer-
tifierade klövvårdare i samband med klöv-
vård enligt det datoriserade system som finns 

1. Smittskydd för att hålla smitta från gården
2. Smittskydd inom gården för att minimera smittspridning mellan djur
3. Tidig identifiering, registrering och behandling av klöveksem vid 
hälta eller i samband med klövvård
4. Håll rent och desinficera klövarna genom fotbad för att förebygga 
DD
5. Sätt upp lång och kortsiktiga mål för klövhälsan och följ upp

Mer om smittskydd: 
http://www.smittsäkra.se/not/kunskapsbank-for-notkreatursbesattnin-
gar/smittskydd-i-praktiken/djurinkop/
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i alla Nordiska länder. Därifrån kan statistik 
göras och individuella kors klövhälsa följas. 

PUNKT 4 innebär att klövarna tvättas och 
desinficeras genom fotbad. Tekniskt sett kan 
klövarna badas på olika sätt och desinficeras 
med olika kemiska medel. Klövbad är fram-
förallt förebyggande men kan också ha en 
behandlande effekt beroende på vilka medel 
som används. Ett fotbad med gödsel kan 
istället ha en negativ effekt om andelen göd-
sel överväger. Då är det bättre att inte bada 
alls. Utveckling av klövtvättar som bygger på 
spraysystem pågår, vilket minskar risken för 
att klövarna gödselbadas. I labbförsök har de 
flesta desinfektionsmedel effekt mot de bak-
terier som förekommer i samband med DD. 
Men, i verkligheten är det svårare eftersom 
klövarna kan vara fulla med gödsel vilket gör 

att medlet inte når huden och bakterierna. 
Det kan också finnas en biofilm som skyddar 
bakterierna och som först måste tvättas bort.  

PUNKT 5 innebär att gården sätter upp lång- 
och kortsiktiga mål, utser en ansvarig person 
och följer upp åtgärder och mål. Att komma 
åt själva grundproblemen är det långsiktiga 
målet men kan innebära att delar av stal-
let måste byggas om. Det finns möjlighet att 
avla för bättre klövhälsa genom att välja tju-
rar med motståndskraft mot klövsjukdomar, 
vilket också är ett långsiktigt mål. Mer direkt 
kan man förstås också selektera på kor som 
inte utvecklar DD. 

Djuren föds inte med digital dermatit 
och därför finns det alltid möjlighet att få 
en frisk besättning med rätt insatta förebyg-
gande åtgärder.  

Fempunktsplan för kontroll av digitala 
dermatit, DD


