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Kennslubók í nautgriparækt kom síðast út hér á landi árið 1984 
í útgáfu Bændaskólans á Hvanneyri. Frá þeim tíma hefur ótal 
margt breyst í nautgriparækt en þó hefur ekki komið út nýtt 
kennsluefni með beinum hætti innan greinarinnar. Þó er til 
mikið af góðu efni sem hefur komið síðar, bæði sérhæfðar bækur 
eins og t.d. Hraustar kýr (1996) og Mjaltir og mjólkurgæði 
(1997), auk fjölmargra greina sem hafa verið birtar í útgáfum 
t.d. frá Ráðunautafundum og Fræðaþingi landbúnaðarins. Þess 
utan er mikið faglegt efni að finna í útgáfum tímaritanna Freys 
og Freyju og í Bændablaðinu svo dæmi séu tekin. Ennfremur 
er rétt að benda á að margar afar gagnlegar greinar um 
nautgriparækt er hægt að nálgast á skemman.is þar sem m.a. 
lokaritgerðir nemenda frá LbhÍ er að finna og þá eru margir 
fræðslupistlar og greinar aðgengilegir á vefsíðum hérlendis auk 
fróðlegra veffræðslufyrirlestra.

Það hefur þó vantað nýja bók sem dregur saman helstu 
atriði sem lúta að nautgriparækt og því var ákveðið að fara í 
þá vegferð stuttu eftir síðustu aldamót, en þeirri vinnu lauk 
ekki en þá hafði nokkru verið kostað til við frumgerð efnis 
fyrir bókina. Vorið 2020, stuttu eftir að heimsfaraldur vegna 
Covid-19 smitsins skall á, var ákveðið að fara á ný í þessa vinnu 
og var um einstaklingsframtak að ræða. Kaflar bókarinnar, 20 
talsins, eru skrifaðir af 21 höfundi enda í mörg horn að líta 
þegar kemur að jafn umfangsmiklu verki og hér um ræðir. 

FORMÁLI
Snorri Sigurðsson

Auk kaflahöfundanna sáu þau Hrafnhildur Baldursdóttir 
og Ragnar Finnur Sigurðsson um faglegan yfirlestur og þá 
tók Jón Gíslason að sér gerð flestra spurninga sem eru í lok 
hvers kafla. Allir höfundar efnis, auk annarra faglegra aðila 
sem komu að útgáfunni, lögðu til vinnu sína í sjálfboðavinnu 
og er sérstök ástæða til að þakka sérstaklega ósérhlífni sem 
þeir sýndu með þátttöku sinni í verkefninu. Ennfremur ber 
að þakka öllum þeim sem lögðu til myndir í bókina, en þær 
gæða hana lífi og gera hana enn fróðlegri! Þá var sótt um 
stuðning til Þróunarsjóðs nautgriparæktarinnar um að styðja 
við uppsetningu, prófarkalestur og útgáfu á bókinni og var 
því erindi vel tekið og ber einnig að þakka, sem og stuðningi 
Fagráðs í nautgriparækt við þá umsókn.

Þar sem margir höfundar koma að skrifunum er óhjákvæmilegt 
að einhver skörun sé á efninu á milli kafla en það rýrir alls ekki 
efnið og bætir heldur í raun. Ég er því fullviss um að þessi bók 
eigi eftir að nýtast vel til kennslu og endurmenntunar eða sem 
uppflettirit fyrir starfandi bændur, en um leið er mikilvægt 
að benda lesendum á að þróunin er hröð í þessari búgrein og 
því mun sumt efni bókarinnar endast skemur en annað, eðli 
málsins samkvæmt. Lesendur eru því hvattir til þess að kynna 
sér efni sem víðast í leit að frekari fróðleik um hin fjölbreyttu 
atriði sem lúta að nautgriparækt í heild sinni.
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15.1. Inngangur
Heilbrigðar klaufir eru kúnni afar mikilvægar enda eru þær 
undir miklu álagi þegar kýrin sinnir sínu daglega atferli til 
dæmis við að sækja sér fóður, við mjaltir og í samskiptum 
við aðrar kýr í fjósinu. Sé klaufheilbrigði ábótavant, getur það 
orsakað að kýrin veigri sér við að sinna áðurnefndu atferli. 
Það skal því engan undra að erlendis er helti og klaufvandamál 
nefnt sem þriðja kostnaðarsamasta heilbrigðisvandamálið, á 
eftir júgurbólgu og frjósemisvandamálum.

15.2. Hlutverk klaufa
Kýrin hefur 8 klaufir, tvær á hverjum fæti, ytri og innri klaufir. 
Til viðbótar eru svo tvær lagklaufir (einnig nefndar lágklaufir 
eða hjáklaufir) á hverjum fæti, fyrir ofan klaufirnar eins og sjá 
má á mynd 1.

Hjá fjórfættum grasbítum hafa fram- og afturfætur mis-
munandi hlutverk. Framfætur sjá meira um að bera gripinn 
uppi þegar skepnan er kyrr, en um 55% af heildarþyngdinni 
hvílir á framfótum, á meðan afturfætur sjá um að koma með 
þann kraft sem þarf til að skepnan geti komið sér áfram á 
göngu eða hraðari gangtegund. Þessi mismunur á hlutverki 
fóta veldur því að munur er á fram- og afturklaufum. 
Munurinn felst aðallega í því að framklaufir eru stærri en 
afturklaufir vegna þess að meiri þyngd hvílir á þeim, sem 
krefst meiri styrks og meiri getu til að dempa högg við göngu. 
Ennfremur er algengt að stærðarmunur sé á milli ytri og innri 
klaufar á hverjum fæti fyrir sig. Það orsakast af því að þegar 
kýrin stendur setur hún meira álag á innri klaufir framfóta 
sem veldur því að þær verða yfirleitt stærri en þær ytri. Hins 
vegar notar kýrin ytri klaufir afturfóta meira til að spyrna sér 
áfram en þær innri, sem þá veldur því að þær ytri verða stærri.

15.3. Uppbygging klaufa

Ytri hlutar klaufar
Í grófum dráttum má tala um að klaufinni sé skipt upp í 4 hluta, 
sem eru: veggur, hæll, klaufbotn og hvíta línan, sjá mynd 1.

Mynd 1. Helstu heiti á ytri hlutum klaufar.

Veggurinn er sá hluti af klaufinni sem sést á meðan kýrin 
stendur á gólfinu en þetta er vefur sem er sambærilegur við 
neglur mannfólksins. Veggurinn er harðasti hluti klaufarinnar 
og hefur það hlutverk að taka á sig stóran hluta af þunga 
gripsins á meðan hann stendur.

Veggurinn er þó ekki það eina sem sést þegar kýrin stendur 
á gólfi, því aftast má sjá hluta hælsins, en hællinn er einnig 
í snertingu við gólfið. Hællinn er gerður úr mýkri vef en 
veggurinn og fyrir innan hann er þykkur fituvefur kallaður 
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fitupúði. Hlutverk hælsins er að milda höggið sem verður við 
fyrstu snertingu við undirlagið þegar kýrin gengur.

Klaufbotninn er einvörðungu á þeim hluta klaufar sem 
snertir gólf og sést því ekki án þess að fæti sé lyft. Vefurinn 
sem klaufbotninn er gerður úr er af styrkleika sem liggur á 
milli styrkleika veggjar og styrkleika hæls, sem skýrist af því 
að hann hefur hlutverk bæði í dempun (líkt og hællinn) þegar 
gengið er en hefur jafnframt nægan styrk til að taka álag frá 
þunga gripsins þegar staðið er í fótinn (ásamt veggnum).

Hvíta línan er svo vefur sem tengir saman klaufbotninn við 
vegginn. Hvíta línan er hornvefur líkt og klaufbotn og veggur 
en er veikbyggðari og almennt er algengara að upp komi 
vandamál þar en í öðrum ytri hlutum klaufar.

Mynd 2. Þverskurður af klauf.

Innri hlutar klaufar
Sé kíkt inn í klaufina, sjá mynd 2, eru þar nokkrir hlutar sem 
gott er að þekkja og vita hlutverk þeirra til að átta sig betur á 
virkni og vandamálum í klaufum.

Innst inni er klaufbeinið. Það samsvarar ysta beini í fingrum 
og tám mannfólks og er hin fasta tenging klaufar við stoðkerfi 
líkamans. Það sem tengir klaufbeinið við vegginn er örþunnt 
lag af frumum sem eiga uppruna sinn í húðinni. Á slæmri 
íslensku kallast þessar frumur „lamellur“ en hér eftir verða 
þær sem heild kallaðar kvikan. Klaufsperra, sem verður gerð 
betri skil síðar, á uppruna sinn í þessum vef.

Leðurlag klaufbotnsins er frumulag sem býr til nýjan 
klaufbotnavef og er viðkæmt fyrir skemmdum komi sár eða 
mar á klaufbotni.

Klaufhvarfið er efst á klaufinni, við mörkin þar sem klauf og 
húð mætast. Þetta er frumulag sem sér um að framleiða nýtt 
efni í vegginn.

Beygjusinin og réttisinin tengjast við klaufbeinið og 
stjórna hreyfingum þess. Beygjusinin tengist klaufbeininu 
í hælnum, sem þýðir að hún er viðkvæmari fyrir höggum 
eða aðskotahlut sem stingst upp í klaufina en réttisinin sem 
tengist klaufbeininu að ofanverðu. Umhverfis beygjusinina er 
svo áðurnefndur fitupúði til dempunar.

15.4. Távinkill
Þegar mismunandi klaufir eru skoðaðar, til dæmis á ungum 
gripum, er eitt atriði sem vert er að taka vel eftir sem getur 
gefið vísbendingu um hvernig heilbrigði klaufa verður 
þegar fram líða stundir. Þetta er hinn svokallaði távinkill. 
Með távinkli er átt við hornið sem verður til í tánni, þ.e. 
hornið á milli klaufbotns og framhliðar á klaufinni. Eftir 
því sem távinkillinn er gleiðari þeim mun betur notar kýrin 
allan klaufbotinn til að lenda á og setur jafnari þrýsting á 
allan vegginn þegar hún stendur kyrr. Á mynd 3 sést klauf 
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þar sem távinkillinn er gleiður og þar má sjá að klaufin ber 
gripinn hárrétt þar sem þunginn hvílir jafnt á tánni og aftur 
eftir klaufbotninum, og hællinn snertir ekki jörð þegar hún 
stendur kyrr, einungis við lendingu á göngu.

Til samanburðar þá má sjá á mynd 4 klauf þar sem távinkillinn 
er mun hvassari sem veldur því að álagið bæði við lendingu og 
að standa verður að meirihluta á aftari hluta klaufarinnar. Það 
eykur síðan líkurnar á að veggurinn á klaufinni vaxi óhóflega 
fram og að sama skapi klaufbotninn fremst á tánni. Táin er 
því löng og svæðið þar sem botn verður að hæl, og er merkt 
með rauðri línu á myndinni, er alltof stórt og flatt. Þessi kýr 
setur væntanlega of mikinn þunga á það svæði er hún gengur 

sem veldur því að táin vex óþarflega hratt fram. Ekki þyrfti að 
snyrta mikið þessa klauf til að gera hana betri.

15.5. Algeng vandamál í klaufum

Mynd 3. Klauf með gleiðan távinkil. 
Mynd 4. Klauf með hvassan távinkil. Ytri hvítu línurnar sýna 
távinkilinn hjá klaufinni á mynd 3.

15 KLAUFIR
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Sé miðað við það sem gengur og gerist erlendis, og ef vandamál 
tengd ofvexti eru skilin frá, eru tiltölulega fá vandamál í klaufum 
hjá íslenskum kúm. Kemur það aðallega til af þrennu: I. Kýrnar eru 
léttar. II. Ræktunarstarfinu hefur tekist að láta heilbrigðar klaufir 
vera hluta af framræktun kúastofnsins. III. Hérlendis þekkist 
ekki sjúkdómur sem er algengur erlendis sem kallast Digital 
dermatitis (DD), en sá sjúkdómur lýsir sér sem húðbólgur rétt 
fyrir ofan klaufir, og orsakast, í stuttu máli, af ýmsum bakteríum.

Algengustu vandamálin hér á landi eru fjögur; klaufsperra, 
snúin klauf, klaufbotnasár og tvöfaldur botn:

Klaufsperra
Klaufsperra lýsir sér þannig að það koma bólgur í kvikuna og 
þ.a.l. rofnar tengingin milli klaufbeins og veggjar. Klaufbeinið 
losnar því frá veggnum og því fylgja blæðingar og mikill 
sársauki. Við það bætist svo oft að klaufbeinið skekkist eða 
aflagast í klaufinni og fer að skerast í klaufbotninn og að mynda 
sár á honum, bæði út frá fremri og aftari hluta klaufbeinsins. 
Þannig að sé athugað undir klauf sem hrjáist af klaufsperru 
er algengt að sjá blæðingar fremst í tánni og sár á miðjum 
klaufbotni.

Orsakir klaufsperru eru margþættar og í raun hefur ekki tekist 
að finna neina eina grunnorsök fyrir henni. Þó er hægt að 
benda á samhengi milli þess að kýr sem eru með hátt hlutfall 
kjarnfóðurs í heildarfóðri eru líklegri til að fá klaufsperru. Með 
því er átt við að klaufsperra kemur frekar fram hjá þeim kúm 
sem éta álíka mikið kjarnfóður og stallsystur þeirra í fjósinu, 
en gengur illa að ná upp átgetu í gróffóðri. Þetta á sér í lagi við 
hjá fyrsta kálfs kvígum en flest tilfelli af klaufsperru hérlendis 
eru einmitt hjá þeim enda taka þær oft vel við kjarnfóðri en 
gengur stundum hægt að ná upp gróffóðuráti eftir burðinn.

Annað sem ber að hafa í huga er að í kringum burð eru kýr 
viðkvæmar fyrir klaufsperru. Ástæðan fyrir því er sú að 
hormónin sem mýkja vefina í fæðingarveginum hafa sömu 
áhrif á marga aðra vefi í líkamanum, m.a. vefinn sem tengir 
klaufbeinið og vegginn.

Snúin klauf 
Snúnar klaufir koma 
fyrir hjá kúm í mörgum 
hjörðum hér á landi. 
Eins og nafnið gefur til 
kynna þá lýsir ástandið 
sér þannig að það er 
snúið upp á klaufina. 
Í langflestum tilfellum 
er snúningurinn inn á 
við þannig að ytra byrði 
klaufar vísar niður og 
klaufbotninn vísar inn. 
Þessi snúningur heldur 
svo áfram sé klaufin ekki 
snyrt, og táin fer að líkjast 
tappatogara sem vísar til Mynd 5. Við klaufsperru myndast sár í kvikunni og oft koma einnig 

fram klaufbotnasár.

Mynd 6. Snúin klauf. Ljósm.: 
Benjamín Baldursson.
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enska heitisins corkscrew claw. Þrátt fyrir að snúin klauf sé 
ekki algeng hjá nautum er helst horft til erfða þegar leitað er 
eftir orsökum á þessu ástandi.

Klaufbotnasár
Algengt er að kýr hafi sár á klaufbotninum en í flestum 
tilfellum eru þau ekki mjög alvarleg hér á landi. Þó að í 
sumum tilfellum megi finna orsökina af útvortis höggi, t.d. frá 
flórsköfu, er ástæðuna í flestum tilfellum að finna einfaldlega 
í því að klaufbotninn kremst á milli gólfs og klaufbeins þegar 
kýrin stendur og gengur, og blæðing myndast.

Kýr eru viðkvæmari fyrir því að fá klaufbotnssár á tímabilinu 
í kringum burð. Það er af nákvæmlega sömu ástæðu og 
að þær fá frekar klaufsperru á því tímabili, þ.e. hormónin 
valda því að kvikan slaknar og festan á milli klaufbeins og 
veggjarins minnkar, en það veldur því síðan að klaufbeinið 
liggur meira á klaufbotninum og það koma sár og blæðingar 
í hann. Þessi klaufbotnasár geta komið fram án þess að það 
komi eiginleg klaufsperra.

Það er einn staður á klaufinni sem er sérstaklega algengt að 
myndist sár á, en það er hinn svokallaði bolli (sjá mynd 1) en 
hann er staðsettur á innri hlið hverrar klaufar. Á þessum hluta 
klaufarinnar er hvorki hæll né horn til að taka höggið þegar 
klaufin snertir undirlagið. Í náttúrunni er þessum hluta því 
ekki ætlað að snerta jörðina og klaufbotninn á þessum hluta 
er því með bollalaga gróf. Hjá kú sem gengur á steyptu gólfi 
er mjög hætt við því að vöxtur á klaufbotnsvef í bollanum 
aukist sökum þess að kýrin sekkur ekki í gólfið líkt og þær 
gera í jörðina úti í náttúrunni, og jafnvægið milli slits og vaxtar 
raskast þar af leiðandi. Þetta svæði fer þá að snerta gólfflötinn 
og bera mun meiri þunga en því er ætlað frá náttúrunnar hendi. 
Þá fer klaufbeinið að kremja þennan vef og valda sárum. Það 
hafa verið tilfelli hér á landi þar sem kýr hafa orðið haltar vegna 
þessara sára. Því er mikilvægt að hreinsa bollann reglulega, þó 
svo að klaufin virðist ekki vera með ofvöxt af neinu tagi.

Tvöfaldur botn
Það getur komið fyrir, þegar klaufbotninn verður fyrir of 
miklu hnjaski, að vöxturinn í honum stöðvist á stóru svæði. 
Þegar vöxturinn kemst svo aftur af stað á því svæði, þá verður 
ekki til tenging á milli hins nýja klaufbotnsvefs og þess sem 
varð fyrir hnjaskinu, og botninn því í raun orðinn tvöfaldur. 
Sérstaka aðgát skal hafa þegar tvöfaldur botn er fjarlægður, og 
klaufin er ekki mikið vaxin, vegna þess að nýi botninn sem 
er undir getur verið mjög þunnur og því getur borgað sig að 
fjarlægja ekki of mikið í einu af gamla botninum.

15.6. Klaufsnyrting
Hér verður farið stuttlega yfir grunnatriði sem hafa þarf í 
huga þegar klaufir eru snyrtar. Nákvæmar lýsingar á efnum 
og aðferðum er erfitt að fara út í þar sem þær taka mikið mið 
af aðstöðu og verkfærum hverju sinni.

15 KLAUFIR

Mynd 7. Klaufbotnssár. Ljósm.: Jóna Björg Hlöðversdóttir.
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Það er í raun þrennt sem er aðallega gert við allar klaufir í 
klaufsnyrtingu; tá er stytt, klaufbotninn þynntur og bollinn 
hreinsaður. Þá má bæta því við að stundum þarf líka að hreinsa 
örvef í kringum sár, hreinsa tvöfaldan botn og svo framvegis.

Fyrir Holstein kýr er mælt með því að lengd táar sé 8 cm og 
þykkt á botni um 5-7 mm. Hér á landi er erfitt að nefna eina 
lengd og þykkt sökum þess hvað stærð klaufa er breytileg í 
stofninum. Einnig skiptir máli hvort távinkillinn, sem nefndur 
er framar í kaflanum, er hvass eða gleiður. Þessar tölur eru 

engu að síður góðar grunnupplýsingar fyrir þá sem eru ekki 
vanir að klaufsnyrta.

Það skal haft í huga við klaufsnyrtingu að eitt aðalmarkmiðið  
með snyrtingunni er að þyngdin á kúnni dreifist sem jafnast 
á innri og ytri klaufir. Það er gert með því að gæta þess að 
klaufirnar séu jafn langar og jafn þykkar. Þetta getur stundum 
verið erfitt þar sem innri klaufir að framan og ytri að aftan 
vaxa yfirleitt meira en mótstæða klaufin. Því er gott að byrja 
á þessum klaufum, snyrta þær og reyna svo að láta mótstæðu 
klaufina líkjast klaufinni sem byrjað var á sem mest. Algengt er 
að þessar klaufir, sem minna álag er á, séu ekki með jafn þykkan 
klaufbotn og mótstæða klaufin nema fremst í tánni, og stór hluti 
klaufbotnsins snertir ekki undirlagið. Því miður er það þá staða 
sem einfaldlega verður ekki bætt, því ekki er gott að taka of mikið 
af klaufbotninum. Þannig er í raun betra að hafa klaufir sem ekki 
eru hárréttar, en halta kú vegna of þunns klaufbotns. Það heyrir 
til undantekninga að það þurfi að taka af hælnum.

Þegar svo er skorið úr fyrir bollanum er gott að taka örlítið 
meira úr bollanum á innri klaufum að framan og ytri klaufum 
að aftan, til að færa þyngdina meira yfir á hinar klaufirnar.

Ef einhver sár eru í hvítu línunni eða á klaufbotninum á að 
endingu að skera vefinn í burtu sem er blóðhleyptur eða lítur 
út fyrir að vera örvefur, og létta á sárinu með því að hafa það 
svæði þynnra en klaufbotninn í kring, svo kýrin setji minni 
þyngd á það svæði. 

15.7. Heilbrigðar klaufir
Fyrir utan reglulega klaufsnyrtingu eru nokkur atriði í 
bústjórnun og hönnun fjósa sem auka líkur á að hjörðin sé 
með heilbrigðar klaufir.

Mynd 8. Klaufsnyrting. Ljósm.: Benjamín Baldursson.
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Þannig er t.d. mikilvægt að það séu engir þröskuldar sem 
kýrnar þurfa að ganga yfir eða upp á og nægur fjöldi af 
þægilegum legubásum fyrir kýrnar, en það minnkar tímann 
sem kýrnar standa. Þá þarf að vera nóg átpláss fyrir allar 
kýrnar. Það hefur verið sannað að mikil samkeppni um 
átpláss fjölgar klaufbotnasárum, og þetta á við um allar aðrar 
aðstæður sem búa til þrengsli, samkeppni og streitu á meðal 
kúnna í fjósinu. Gangvegir skulu skafnir og hreinsaðir með 
vatni reglulega, helst á hverjum degi því þannig fæst betra 
grip sem síðan bætir fótstöðu kúnna sem hjálpar til við að slit 
og vöxtur verður á réttum stöðum á klaufunum.

15.8. Tæki, tól og aðstaða

Tæki og tól
Það fer eftir verkefninu hverju sinni hvað getur talist til 
nauðsynlegra áhalda við klaufskurð en í grunninn þarf 
einungis tvö verkfæri. Annars vegar klippur, hvort sem þær 
klippa langsum eða þversum, til þess að klippa hinn harða 
hornvef eða stytta tá og hins vegar hófhníf til að þynna 
klaufbotninn og skera úr fyrir bollanum. Við þetta má svo 
bæta sáraspreyi, t.d. joðspreyi til að meðhöndla hugsanleg sár 
í klaufbotni.

 

Mynd 9. Klippur (þverbítur) og klaufhnífur.

Sé horft til þeirra sem hafa klaufsnyrtingar að atvinnu, 
er ýmislegt sem bætist við í verkfærakassann, samhliða 
fjölbreyttari verkefnum. Þar ber helst að nefna slípirokk með 
áfastri sérstakri skífu til klaufsnyrtinga. Skífurnar geta verið 
misgrófar, en á mynd 10 er dæmi um hnífaskífu sem getur 
kallast milligróf og slípiskífu sem sverfur lítið af klaufinni við 
notkun.

   
Mynd 10. Dæmi um milligrófa hnífaskífu og slípiskífu.

Til að meðhöndla tilfelli eins og brotna klauf, brotið klaufbein 
eða slæmt sár við klauf er nauðsynlegt að hafa búnað til að 
færa þunga gripsins á heilbrigðu klaufina. 

Dæmi um slíkan búnað er:

• Klossi úr tré eða gúmmíi
• Lím og límbyssa, ýmsar útgáfur í boði
• Hitabyssa



           259

                 NAUTGRIPARÆKT 

Mynd 11. Klossi úr tré eða gúmmíi er festur við heilbrigðu klaufina. 
Ljósm.: Þóra Magnea Hlöðversdóttir.

Sára- og teygjubindi er gott að hafa einnig í handraðanum, 
en í flestum tilfellum henta þau einungis ef um er að ræða 
sár ofan við klaufina. Við sárum á klaufinni sjálfri getur það 
orkað tvímælis að nota sárabindi, vegna þess að það getur 
dregið í sig óhreinindi og haldið þeim að sárinu.

Aðstaða til klaufsnyrtinga
Við hönnun á fjósi er gott að hugsa fyrir góðri aðstöðu 
til að klaufsnyrta og það getur líka farið eftir stærð búa 
hvernig aðstaða hentar best. Flest bú fá í dag klaufsnyrtingu 
framkvæmda af verktaka, sem þá kemur með bæði bás, tæki og 
tól. Mikilvægt er að huga vel að smitvörnum þegar þetta á við 
og tryggja að allur búnaður sé bæði hreinn og sótthreinsaður. 
Þá er kostur að hægt sé að komast auðveldlega að fjósinu með 
búnaðinn til að auðvelda uppsetningu og að staðsetningin 
í fjósinu gefi gott færi á að færa gripi til og frá aðstöðunni. 
Ennfremur er mælt með því að geta þrifið aðstöðuna vel eftir 
klaufsnyrtinguna.

Á búi upp að um 70 kúm er líklegt að það borgi sig að taka alla 
hjörðina í einu, en sé búið komið um og yfir 90-100 gripi gæti 
verið gott að hugsa fyrir því að geta tekið hluta hjarðarinnar 
frá og klaufsnyrt, án þess að trufla aðgengi hinna gripanna að 
mjaltaaðstöðu, fóðri eða leguplássi.

15.9. Spurningar og vangaveltur

 ➡ Regluleg klaufsnyrting kúa á sér ekki langa sögu hérlendis. 
Hverjir eru helstu kostir þess að snyrta klaufirnar?

 ➡ Hver eru auðsæustu einkenni klaufsperru?

 ➡ Lýstu snúinni klauf.

 ➡ Af hverju eru kýr líklegri til að fá klaufbotnssár í kringum 
burð?

 ➡ Ræðið með hvaða hætti ætti að haga aðstöðu í fjósi fyrir 
klaufsnyrtingu.
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