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Alex Flint - et liv
i lort.
Det skal der stå på
min gravsten.

”En kos klove er
dens udstødningsventiler.”

”Dengang foregik det jo
med kniv og hammer.
Klovbeskæreren sad på
knæ og havde et bildæk
om benet...
Man var mere død end
levende bagefter.”

Alex Flint, Sindal
Klovpleje

Alex Flint, tilfreds
klovbeskærer
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PÅ JOB

Landmand Chr. E. Jensen

Klovbeskæreren kan sammen med sin makker nå at beskære ca. 15 køer i timen.

Beskæringsboksen er kun til køer - ikke til f.eks. heste - og
koen sidder som i en skruestik, når den beskæres.

Klovene beskæres med en slags vinkelsliber med en helt
speciel skive.

Koens klove spændes helt fast, før klovbeskærer Alex
Flint går i gang.

Alex Flint filer køernes fusser
PÅ JOB: Klov-

beskæreren fra
Sindal Klovpleje
er på arbejde på
Sdr. Vågholt ved
Bindslev - vi er
med
BINDSLEV: Gruset knaser under bilens dæk, da Alex Flint
denne onsdag morgen ruller
ind på gårdspladsen på Sdr.
Vågholt lidt udenfor Bindslev.
Inde i stalden har de 130
køer af dansk, rød malkerace
ikke fornemmet noget endnu,
men det gør de snart. Der opstår altid en vis grad af uro
blandt dyrene, når noget griber ind i de vante rytmer, og
der er der noget, der gør i dag.
Alex Flint har drevet Sindal Klovpleje i fire år og kommer til kunder i det
meste af Vendsyssel.

Tekst: Anneke Lyngholm
anneke.lyngholm@nordjyske.dk

Foto: Kurt Bering
kurt.bering@nordjyske.dk

Alex Flint (t.v.) og Jan Pedersen har et godt tag på dyrene. De nervøse køer snakker de med, og makkerparret har
endnu aldrig måttet opgive at få en ko ind i boksen.

Vant til robotten
De skal allesammen have beskåret deres klove - og klovbeskærer Alex Flint og hans medhjælper Jan Pedersen går i
gang med arbejdet med at få
den store klovbeskæringsboks
ind i stalden.
Her er køerne vant til at gå
ind i en af de to malkerobotter
i den moderne løsdriftsstald
fra 2002. Men de kan godt
mærke, at der sker noget anderledes nu, hvor grejet er ved
at være på plads, og det er ved
at være tid til at få den første ko
ind i boksen. Nogle køer virrer
nervøst med ørerne. Andre er
mere upåvirkede.
Et liv i lort ...
Alex Flint driver firmaet Sindal
Klovpleje, og fra morgenstunden er hans arbejdstøj helt
rent. Det holder, indtil han har
haft den første af de 130 køer
under behandling. Komøg
sætter sine spor på det blå stof,
men Alex Flint tager det ikke så
tungt. Han er glad for sit arbej-

de. Glad for det frie liv.
- ”Alex Flint - et liv i lort”.
Det skal der stå på min gravsten, griner han og sætter fuld
skrue på vinkelsliberen, så
klovsplinter flyver om ørerne
på ham.

Sat i skruestik
Vinkelsliberen er monteret
med en helt speciel skive beregnet til klove, og inde i boksen er koen monteret med benene ud til siderne. Benene er
spændt fast i en bøjle hver for
sig, og koen løftes op af to bælter, der er trukket om dens 600700 kilo tunge krop. Yveret
hænger spændt ned mod boksens bund.
Schiuuu, schiuuu, siger hydraulikken, når en af bøjlerne
aktiveres. Bøjlerne får koen til
at dreje sine klove i den rigtige
retning.
Den røde ko med den hvide
blis kigger sig med store brune
øjne frygtsomt omkring. Jan
ser det og stopper op et par sekunder. Han klør den i panden,
før han går videre med sit arbejde.
- Vi kan tage 15 i timen, og
det tager en hel dag at nå igennem den her besætning, siger
Alex Flint.
Klovene er koens ventil
Han fortæller om sit arbejde i
en af de korte pauser, der opstår, når landmand Chr. E. Jensen sammen med Jan Pedersen
genner endnu en ko frem mod
boksen.
Hydraulikken giver lyd igen,
og Alex kigger nærmere på en
ko med en lille skade i kloven.
En ganske lille sort plet kan
dække over en stor skade nedenunder, og denne ko får
smurt en salve på og får lagt en
forbinding, efter den har fået
kloven beskåret.
- Koen kan have trådt noget
op i hoven, og alt fra fodring til
kælvning kan sætte sig i klovene. En kos klove er dens udstødningsventiler,
forklarer
Alex Flint.

Han ved lige, hvor han skal
opholde sig for ikke at blive
sparket i hovedet, og Jan er
meget opmærksom på at stå,
hvor han ikke får klovsplinter i
øjnene.

Sparket i hovedet
- Det sker, at vi får et spark,
men det er ikke så galt. Man
skal bare være bestemt på, at
det kan ske, siger Jan Pedersen.
Og Alex Flint har også prøvet det nogle gange. Denne dag
får han et ordentligt los over
sin ene hånd, og han er blevet
sparket to gange i hovedet i
løbet af sin karriere som klovbeskærer. Og lægen har været
nødt til at tage sykassen frem...
- Det kan ikke helt undgåes.
Man kan stille sig bag boksens
stolper. Så bliver man normalt
ikke sparket i hovedet, men
skader kan ikke helt undgåes i
det her fag, siger Alex Flint.
Beroliger nervøse køer
Han har drevet Sindal Klovpleje i fire år og startede op,
fordi hans egen besætning en
overgang have mange problemer med klovene. Dengang
tog han et seks uger langt
AMU-kursus i Ribe og blev uddannet exam. klovplejer.
- Jeg købte en brugt boks, og
den skulle jo betales, så jeg begyndte at tage lidt ud og beskære klove hos andre landmænd. I dag har jeg købt en
helt ny boks. Jeg er klovbeskærer på fuld tid, og mit eget
landbrug er blevet et fritidslandbrug. Jeg er glad for det og
har aldrig måttet opgive en ko
endnu. Hvis den er meget nervøs eller stædig, snakker jeg
med den, og så giver den sig, siger Alex Flint, som er en af en
håndfuld klovbeskærere i
Vendsyssel.
Helmig og svalerne
På Sdr. Vågholt beskærer Alex
Flint køernes klove ca. hver
femte måned, og hovedreglen
er: Klovene skal skæres, så de
er lige høje, og så skal de hules

lidt for at undgå skader. Og det
gør han så denne dag, hvor
sensommeren er ved at gå på
hæld.
Solsikkerne vajer udenfor
stalden, der har store vindueshuller men ingen ruder, og den
friske luft blander sig med et
mix af svalesang, spredte muuh
og Thomas Helmigs ”Flower
Child”, der lige nu er kommer
ud af højttalerne i stalden.
Landmand Chr. E. Jensen
har Nike-kasketten trukket
ned i panden og tager sig af at
genne køerne frem mod det
hjørne af stalden, hvor beskæringsboksen er stillet op.

Kniv og hammer
Han har drevet landbruget
Sdr. Vågholt siden 1972, og i
dag er sønnen Glenn Holm
Jensen med i driften.
Chr. E. Jensen har det noget
lettere i dag, end dengang han
var yngre, og klovbeskæreren
mødte op uden boks.
- Dengang foregik det jo
med kniv og hammer. Klovbe- Køerne i Chr. E. Jensens stald er forholdsvis vant til bokse og anderledes indretninger, fordi de to-tre gange dagligt går ind i en af staldens to malkerobotskæreren sad på knæ og havde ter. Alligevel er nogle lidt bange for beskæringsboksen.
et bildæk om benet, og koen
havde reb om bagbenene. Vi
nåede ikke mere end 30 køer gulv af beton, og en rund klov drikke her. Så er der ikke alt
om dagen, og man var mere kan en ko nemt glide på. Den det bøvl med at skulle i og af
død end levende bagefter. står lettere fast, når kloven er beskidt arbejdstøj, siger Alex
Dengang havde klovbeskærere beskåret, siger Alex Flint.
Flint.
virkelig mange muskler. Det
Nogle steder er han og Jan
Hvis ikke køernes klove pleville sådan en som Alex slet ik- jes, risikerer landmanden også, Pedersen dog nødt til at takke
ke kunne have klaret, siger at hans dyr begynder at halte, ja til invitationen om at komChr. E. Jensen med et smil over ligesom tæerne ligefrem kan me ind og spise.
mod Alex Flint.
- Enkelte steder bliver de sugro hen over hinanden, og det
Klovbeskæreren fra Sindal er den slags, klovbeskæreren re, hvis vi ikke kommer ind.
anno 2005 er helt almindeligt forebygger.
Sådan er det, og det ved vi jo på
bygget, og der er faktisk mere
Lige nu holder han dog den- forhånd, og så takker vi selvfølbrug for klovbeskærere i dag, ne formiddags pause sammen gelig ja, siger klovbeskæreren
end der var for år tilbage.
med Jan Pedersen og Chr. E. fra Sindal.
Han har et godt forhold til
Jensen, og kaffen i den medKoen glider uden pleje
bragte termokande indtages li- sine kunder. Hygger sig og
- Folk skal have så meget ud af ge ved siden af boksen - med snakker med dem i pauserne,
deres køer som muligt, og i dag den danske røde malkerace og det vil han gerne blive ved
går mange køer i løsdriftsstal- som undrende tilskuer.
med.
de. Det skal bentøjet kunne
holde til, og mange steder er Har madpakke med
det ikke længere sådan, at kø- - Vi har også madpakke med,
erne står ét sted, og foderet bli- som vi spiser herude. De fleste
Landmand Chr. E. Jensen (t.v.) har klovbeskæreren på besøg hver femte måned. - Køerver lagt foran dem. I løsdrifts- steder bliver vi budt indenfor,
nes klove skal plejes, ligesom vi mennesker får fjernet hård hud på fødderne og ligtorne,
stalden går de rundt og hen til men det kører bedre, hvis vi
siger han.
robotten. De går på et spalte- bare lige får noget at spise og

