Kritiska nivåer bedömning mjölkkor,
ungdjur och kalvar
BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR MJÖLKKOR
Smutsiga kor
Bedöm korna från och med
framknä/hasled och uppåt.
Gödselområden på mer än en
tredjedel av juver, bakdel och
flanker (sammanlagt)
Magra kor
Hullpoäng lägre än 2 =
 Urskiljbara tornutskott
 Skarpt kantade höft och bärbensknölar
 Tydligt insjunken över länden
 U-formad svansgrop
OBS alla observationspunkter ska falla ut!
Skadade kor
En skada = En sammanhängande skada som är mer än en hel
handflata (10x10 cm)
Flera skador = De skadade områden utgör tillsammans mer än två
handflators yta av sår, svullnad och/eller inflammation.
Halta kor
Bedöms på stående ko: Avlastar minst ett ben tydligt

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR UNGDJUR OCH KALVAR
Smutsiga djur
Bedöm djuret i sin helhet
Intorkad gödsel på mer än 20 % av kroppsytan
(bakdel eller framdel utgör 25 % var, bål 50 %, buk 10 %)
Magra djur
Tydligt insjunken över länden, (konkav ländrygghylla)
Skadade djur
En sammanhängande halv handflatas (5x5 cm) eller mer än en sammanlagd
halv handflatas yta av sår, svullnad och eller inflammation
Var uppmärksam på: Nackar, området tunt svansen efter diarré, lusangrepp,
sugskador och framknän
Halta djur
Bedöms på stående djur, Avlastar minst ett ben tydligt

Djuren får inte vara
smutsiga, magra, skadade
eller halta
KOR

Bedömning

Antal kor totalt

Antal kor
med grav
anmärkning

%

Kritisk
nivå

Smutsiga kor

> 10 %

Magra kor

> 15 %

Skadade kor

>5%

Halta kor

>5%

UNGDJUR (6 mån – 15 mån)

Bedömning

Antal ungdjur totalt

Antal djur
med grav
anmärkning

%

Kritisk
nivå

Smutsiga ungdjur

> 20 %

Magra ungdjur

> 30 %

Skadade ungdjur

>5%

Halta ungdjur

>5%

KALVAR (1-180 dagar)
Bedömning

Antal kalvar totalt

Antal djur
med grav
anmärkning

%

Kritisk
nivå

Smutsiga kalvar

> 10 %

Magra kalvar

> 30 %

Skadade kalvar

>5%

Halta kalvar

>5%

Författare av detta material har varit Sofia Strandberg och Helena Elmquist
med stöd av Charlotte Sandgren.

