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Bergsten, Swedish University of Agricultural Sciences.  
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Denna guide ger en översikt av orsaker till hälta hos mjölkkor 

och olika tekniker för att upptäcka halta kor.  

 

Hälta 

Hälta hos mjölkkor är en avvikelse från normalt 

rörelsemönster och kroppsställning och symptom 

på ett av de största sjukdomsproblemen i 

högproducerande mjölkkobesättningar. Hälta 

orsakas framförallt av klövsjukdomar som kan vara 

infektiösa och hygienberoende (digital dermatit, 

limax och klövspaltsinflammation) traumatiska 

och/eller metaboliska (fång, klövsulesår, böld i vita 

linjen) samt benskador (hasinflammation). Halta kor 

har väldigt ont och lidandet kan vara långvarigt, 

flera månader, om inget görs. Hälta påverkar inte 

bara kornas hälsa och välbefinnande utan också 

produktivitet och fertilitet. Hälta hämmar kornas 

normala rörelseförmåga och därmed deras 

foderintag, energibalans och hull. Dessutom 

försämras förmågan att visa och därmed att 

upptäcka brunst i och med att djurens aktivitet 

reduceras.  

 

    
Bild 1: Klövsulesår (vänster) och digital dermatit (höger) 

 

I en engelsk studie var i genomsnitt 26 % av djuren 

halta och på vissa gårdar var över 50 % drabbade. 

Enligt INRA (Frankrike) var ca 30 % av korna, som 

hölls inomhus, allvarligt halta. Hälta hos kor kan 

emellertid i många fall passera obemärkt, då 

djurskötaren helt enkelt inte upptäcker hältan. Hälta 

kan vara vanligare i liggbåssystem än i system med 

ströbäddar eller där kor får tillgång till utevistelse. 

Dagens inhysning inom EU tenderar att gå mer och 

mer i riktning mot liggbåssystem utan tillgång till 

bete, vilket sannolikt kommer att öka risken för halta 

kor i besättningen. I Sverige har vi en beteslag, som 

bidrar till att minska problem med hälta. 

 

Den största utmaningen idag ur ett internationellt 

perspektiv är att hälta, till skillnad från exempelvis 

mastit, fortsätter att öka inom mjölkproduktionen. 

Detta är anmärkningsvärt, eftersom orsakerna till 

klövsjukdomarna som orsakar hälta är väl kända 

och möjliga att förebygga genom framförallt 

skötselåtgärder. 

 

Orsaker till hälta 

För att sätta in rätt åtgärder vid hältproblem i 

besättningen måste man förstå vilken klövsjukdom 

som orsakar hältan. Olika klövsjukdomar har 

nämligen olika orsakssammanhang och flera 

klövsjukdomar kan förekomma samtidigt. Känner 

man till sammanhangen och riskfaktorerna kan 

man undvika eller eliminera dessa och därmed 

minska risken för hälta. Nedan beskrivs några 

vanliga, skötselrelaterade orsaker till klöv-

sjukdomar som kan ge hältproblem i besättningen.  

 

 

● Smittryck. Att introducera djur från en ny besättning 
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eller flytta djur från en grupp till en annan kan öka 

risken för smittsamma klövbakterier och ge hälta. 

Smittsamma klövsjukdomar måste omedelbart 

behandlas för att inte ytterligare öka smittrycket.  

● Hygien på gångarna. All gödsel på gångarna som 

förorenar klövarna sänker motståndskraften och 

ökar risken för hälta. Speciellt om gödsel ligger kvar 

i passager där korna blir tvungna att stå är risken stor 

att klövarna blir infekterade.   

● Fotbad. Vid otillräcklig eller fel användning av fotbad 

kan det istället bli ett gödselbad som ökar risken för 

klövinfektioner. 

● Utformning av golv. Grova (nya), ojämna eller 

dåligt underhållna betonggolv kan skada klövarna 

genom nötning och punkteringsskador. När 

betonggolv blir äldre och slitna blir de istället halkiga 

och korna kan trilla och fläka sig.  

● Dålig design på liggbåsen. Dålig utformning kan 

orsaka skador på korna när de ligger ner eller lägger 

sig ner och otillräckligt utrymme kan dessutom 

innebära att kor avstår från att lägga sig i liggbåsen.  

● Överbeläggning dvs fler kor än det finns liggbås. 

Det måste finnas tillgängliga liggbås för alla kor i 

besättningen. Om en ko inte enkelt kan hitta ett rent, 

komfortabelt liggbås kan motivationen att ligga ner 

minska. Om kon står längre tid exponeras kons 

klövar mer för smitta och dåligt underlag på 

gångarna. Dessutom kan kon till slut lägga sig i 

gången, vilket är mindre bekvämt, smutsigare och 

kan orsaka benskador. 

● Obalans i foderstaten. Fångrelaterade klövskador 

som klövsulesår kan relateras till störningar i 

ämnesomsättningen. Orsakssammanhangen är 

dock inte klara men den kritiska perioden är vid 

kalvningen och de första veckorna därefter.  

● Dålig näringsförsörjning. Dåligt hull kan orsakas 

av någon sjukdom men kan möjligen också vara en 

riskfaktor för hälta. Den elastiska putan som skyddar 

klövsulan från klövbenet behöver näring för att 

byggas upp.  

● Bristfällig eller felaktigt utförd klövvård. 

Regelbunden klövvård motverka hälta genom 

tidigare upptäckt av klövskador som därmed kan 

behandlas tidigare. Förlängda perioder utan 

klövvård, eller en dåligt utförd, för hård klövverkning 

kan istället orsaka hälta med sänkt mjölkproduktion 

och utslagning som följd.  

● Genetiskt urval för produktion. Ensidig selektion 

för hög mjölkmängd kan leda till sämre klövhälsa 

eftersom dessa egenskaper är genetiskt negativt 

korrelerade med varandra. Avla därför på djur med 

ett högt klövindex, dvs med resistens mot 

klövsjukdomar. 

Det är svårt att identifiera hältor i ett tidigt skede 

varför förekomsten av hälta i besättningen kan vara 

underskattad. Man måste dock vara medveten om 

att upptäckten av en halt ko är bara första steget i 

problemlösningen. En halt ko är faktiskt ett 

misslyckande i att förebygga orsaken till hältan eller 

för sent insatt eller felaktig behandling. Viktigt vid 

hälta är därför att utreda orsakerna och att göra 

något åt det. Första steget är att gå igenom hela 

besättningens klövstatus i samband med klövvård 

och registrera varje förändring och behandling.  

 

Manuellt poängsystem för rörelsemönster  

Rörelsemönstret kan poängsättas när korna står 

och går på ett plant och fast underlag. Ju mer 

påverkade rörelser och kroppshållning ju 

allvarligare hälta. Parametrarna som bedöms 

varierar beroende på vilken metod som används. 

Den mest använda skalan är ”Sprecher-skalan” 

som framförallt bygger på hur ryggen böjs när kon 

står respektive går. På denna skala poängsätts kor 

från 1 (normal gång) till 5 (blockhälta), som 

illustreras på bild 2. Genom att djurskötaren 

regelbundet (varje eller varannan vecka) 

poängsätter rörelsemönstret hos alla kor på detta 

sätt kan en tidig hälta upptäckas och man kan då 

följa upp förändringen på varje individuell ko. 

Manuell poängsättning betraktas för närvarande 

som en gyllene standard för att identifiera hälta. 

I programmet ”Fråga kon” används samma 

bedömningsgrund som ”Sprecher-skalan” men där 

är skalan komprimerad till 0-2-4.  
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Bild 2: Sprecher-skalan för att bedöma hälta subjektivt – 

samma system används i verktyget ”Fråga kon” i Sverige. 

 

Automatiserade system för att upptäcka hälta har 

utvecklats och testats, men har inte framgångsrikt 

applicerats på grund av höga priser och/eller dålig 

prestanda. Även om det idag inte finns något 

rekommenderat system på marknaden för 

automatisk detektering av hälta följer här en 

sammanfattning av principer som kan bli aktuella 

för framtiden. 

 

Dataintegration 

Kombinationen av automatiska registreringar av en 

rad olika beteenden och produktionsparametrar, 

som kan påverkas av hälta har studerats i 

Tyskland. I en analysmodell undersöktes effekten 

av olika kombinationer av registreringar av 

mjölkmängd, foderintag torrsubstans, vattenintag, 

antal besök i foderstationer, ättider och aktivitet. 

Resultaten var positiva för att identifiera hälta, men 

metoden ansågs inte tillräckligt pålitlig för praktisk 

användning hos lantbrukarna. 

 

Sensorer för aktivitet och kroppshållning  

Rörelse och aktivitet reducera vanligtvis av hälta. Å 

andra sidan kan aktiviteten öka under tex 

brunstcykeln. Om kon samtidigt är brunstig kan 

därmed kons aktivitet vara en opålitlig indikator på 

hälta. Arbete från England (Harper Adams) har 

visat framstående resultat genom att kombinera 

resultat från en accelerometer som beräknar 

förändringar i aktivitet med förändring i 

kroppsställning som indikation på hälta (CowAlert, 

Ice robotics). Den föreslagna lösningen går ut på att 

varna djurskötaren om att det på grund av 

förändrad aktivitet och kroppshållning finns en risk 

att en individ är halt och flaggar för närmare 

inspektion av djuret. Denna metod kan dock ge 

många falska alarm vilket innebär att djurskötaren 

efterhand riskerar att ignorera varningarna. 

 

Gaitwise 

I Belgien har ILVO utvecklat Gaitwise-systemet. 

Detta system består av en tryckkänslig matta som 

registrerar 30 olika variabler i kons steg; t.ex. tryck, 

avstånd mellan stegen, regelbundenhet, bredd, 

rytm osv. Systemet kräver två fulla steg på mattan 

för att kunna göra en registrering. Fallstudier har 

visat att Gaitwise kan klassificera 84 % av halta kor 

korrekt som halta och mätningarna har hög 

upprepbarhet mellan kor. Detta system har ännu 

inte kommersialiserats. 

 

 
Bild 3: Gaitwise-systemet, utvecklat av ILVO 

 

3D bilder baserade på mätning av hälta 

Ett helautomatiskt 3D-bildbaserat system för 

detektering, baserat på positionen av kons rygg har 
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testats. Korrelationen var endast 76 %, vilket 

innebär att nästan en fjärdedel av halta kor inte 

upptäcktes. Detta system är fortfarande under 

utveckling och är inte kommersiellt tillgängligt än. 

 

 
Bild 4: Bild av en ko som går under 3D - kamera 

 

 
Bild 5: Uppsättning av det automatiskt 3D-bildbaserade 

systemet utvecklat av KU Leuven. 

 

Stepmatrix 

Stepmatrix är ett automatiskt system, som 

utvecklades för över 15 år sedan och som 

marknadsförs av Boumatic, USA. Systemet 

identifierar hälta hos kor baserat på 

belastningsförändringen på varje klöv. Idéen är att 

kor lägger mindre vikt på drabbade benet jämfört 

med de friska. Studier från Cornell University 

visade att systemet gav sämre resultat jämfört med 

en subjektiv bedömning. Det har också varit 

problematiskt att samköra Stepmatrix med 

automatiska mjölkningssystem. 

 

 

 
Bild 6: Stepmatrix – vy från insida (H. Kiiver) 

 

 

Registrering av klövhälsan 

Eftersom hälta till minst 90 % beror på olika 

klövsjukdomar är registrering av klövhälsan och 

eventuella behandlingar i samband med klövvård 

ett mer direkt mått på faktiskt hält-status i 

besättningen. Genom klövhälsoregistrering erhålls 

ett bra underlag för att förebygga och övervaka 

hältproblem. I de Nordiska länderna liksom i 

Nederländerna (DigiKlauw), i Storbritannien och 

även i andra länder finns liknande registrerings-

system. Programvaran kan installeras på en 

bärbar robust PC med pekskärm som klarar den 

hårda miljön i stallet. Klövvårdaren anger ID, 

diagnos, lokalisation behandling etc. Den 

registrerade informationen finns tillgänglig vid 

nästa klövverkning och statistik kan redovisas på 
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individ- och på besättningsnivå. I de Nordiska 

länderna kopplas klövhälsoinformationen ihop 

med all annan besättningsinformation och kan 

användas som verktyg i djurhälsoarbetet vid 

analys av besättningsproblem för att sätta in rätt 

behandling och förebyggande åtgärder. 

 

 

 

 
 

 
Bild 7:  PC med pekskärm, Supervisor SystemTM 

 

 

 

Vilket system är bäst för mig för att 

upptäcka och förebygga hälta? 

Automatiserade system för att upptäcka hälta är 

antingen under utveckling eller inte tillräckligt bra 

för praktisk användning ut på gården. Gaitwise och 

Stepmatrix är dessutom mycket dyra och svåra att 

integrera i stallet på grund av sin storlek. I väntan 

på en pålitlig, prisvärd, lätt implementerbar lösning 

för automatisk upptäckt av hälta, verkar manuell 

bedömning vara den mest lämpliga metoden. Det 

är emellertid viktigt att säkerställa att manuell 

bedömning utförs på rätt sätt. För detta ändamål 

bör lantbrukarna vara väl tränade för att identifiera 

hälta och dess bakomliggande orsaker.  

Med regelbunden klövvård minst två gånger per 

laktation och med ett ändamålsenligt 

registreringssystem ges utmärkta möjligheter att ha 

god kontroll på de flesta klövsjukdomar som 

orsakar hälta. Detta är därmed ett sätt att effektivt 

förebygga hälta. Emellertid måste alltid en 

beredskap för att upptäcka akut hälta mellan 

verkningarna finnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8: Nordisk klövatlas beskriver klövsjukdomar 
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Användbara länkar 

Mer information om hälta hos mjölkkor:  

Nordisk klövatlas 

https://www.vxa.se/globalassets/dokument/fordjupningar/se-

claw-atlas-2013-08-29-webb.pdf 

Svenska klövvårdsföreningen 

http://www.svenskaklovvardsforeningen.se/ 

DeLaval 

http://www.delavalcorporate.com/our-products-and-

services/animal-welfare/cow-longevity/lameness-infographic/ 

AHDB Dairy 

https://dairy.ahdb.org.uk/technical-information/animal-health-

welfare/lameness/#.WK6yV2_hBpg 

Zinpro 

http://www.zinpro.com/lameness/dairy  

Dairynz https://www.dairynz.co.nz/animal/cow-

health/lameness/ 

Willows Farm Services 

http://www.willowsfarmservices.co.uk/hoof-care/ 

Hooftec 

http://www.hooftec.eu/software/ 

 

Supervisor System 

http://www.supervisorsystems.com/software/category_4f5544

ef0e7e/product_6090f5ebc81b/ 

All4feet 

http://www.all4feet.uk/site/about-cow-recording-program/ 

Comfort Hoof Care 

http://uk.comforthoofcare.com/accu-trim-hoof-analyzer/ 

DigiKlauw 

http://www.digiklauw.com/wat-is-digiklauw/ 

 

Disclaimer: While all reasonable efforts have been taken by the 

author to ensure the validity of this Best Practice Guide, the 

author, 4D4F and the funding agency accept no liability for any 

loss or damage stemming from reliance upon this document. 

Use this document at your own risk, and please consult your 

veterinarian or advisor to ensure that the actions suit your farm.  
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Bild 9: Klövsjukdomar som ofta orsakar hälta 
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