Rekommendationer angående fotröta
vid försäljning av livdjur 2015
Bakgrund
Fotröta är en smittsam klövsjukdom hos får där bakterien Dichelobactus nodosus spelar en
avgörande roll. Smittan sprids huvudsakligen genom inköp av djur. De kliniska symptomen
vid fotröta kan vara allt från lindrig inflammation i klövspaltshuden till kraftig
underminering av sulan. Fåren kan vara lindrigt till kraftigt halta. Fotröta är en komplex
sjukdom där fler bakterier, ffa Fusobacterium spp. ofta är inblandade i symtomutvecklingen
Hur allvarlig sjukdomen blir beror på flera samverkande faktorer såsom bakteriens virulens,
miljöfaktorer och djurens motståndskraft. Sedan 2009 finns ett kontrollprogram mot fotröta
(”Klövkontrollen”). Programmet är frivilligt och syftet är främst att sanera drabbade
besättningar samt att möjliggöra en livdjurshandel med fotrötecertifierade djur (F-status).
Fotröta börjar alltid i klövspalthuden och kan förekomma i olika former. Den aggressiva
formen förlöper med nedsmältning av sulhornet medan den lindriga formen begränsas till
klövspalten. Vid båda formerna förekommer en karaktäristisk unken lukt och en smetig vit
beläggning. För att fotröta ska utvecklas krävs att klövspalthuden är försvagad och att ett
klövspalteksem utvecklats innan fotrötan angriper klövspalten.
För att förhindra smittspridning till andra besättningar ska djur från besättningar där fotröta
diagnostiserats eller misstänkts utan att fotröta kunnat uteslutas under senaste året inte
säljas. Djurägare som deltar med sina djur i riksbedömning eller baggauktion ska intyga
a) att inga tecken på fotröta förekommit i besättningen under det senaste året,
eller om tecken förekommit att dessa utretts i enlighet med Klövkontrollens regler.
b) att fotbad i förebyggande syfte inte utförts under det senaste året.
Rekommendationer för riksbedömning och baggauktioner
• Vid anmälan till riksbedömning upplyses djurägaren om att underskriven
djurägarförsäkran krävs (hämtas på www.svdhv.se, www.faravelsforbundet.com,
www.lammproducenterna.org eller tillhandahålles av arrangören).
• Efter riksbedömning hålls djuret/djuren avskilda från besättningen fram till auktionen.
• Om besättningen är under sanering mot fotröta kan baggar ändå riksbedömas under
förutsättning att särskilda villkor är uppfyllda. Kontakta Gård & Djurhälsan för ytterligare
information.
• Inspektera klövarna noggrant på inköpta djur. Ställ djuren i karantän i minst 3 veckor
(separat utrymme) direkt efter hemkomsten och fotbada djuren vid två tillfällen; när de
ställs in i och när de tas ut ur karantänen.
• Fotbada i 5-10 minuter i 10 % zinksulfatlösning. Alternativt kan rena klövar sprayas
ymnigt. Ställ djuren på hårt underlag för att torka i 30-60 minuter. Undersök klövarna en
sista gång innan djuren släpps ut ur karantänen.
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DJURÄGARFÖRSÄKRAN
Härmed intygas att
a) inga tecken på fotröta förekommit i min besättning under det senaste året,
eller om tecken förekommit att dessa utretts i enlighet med Klövkontrollens regler.
b) fotbad endast utförts som karantänsbehandling vid inköp av får. Inga andra djur i
besättningen har behandlats med anledning av fotröta det senaste året.
Datum……………………………………..
Underskrift……………………………………………………………………………………..
Namnförtydligande………………………………………………………………………….

