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Bakgrunn 

Fotråte er en smittsom sjukdom som forårsakes av bakterien Dichelobacter 

nodosus. Den kan gi alvorlig sjukdom hos småfe, først og fremst hos sau. 

Sjukdommen er et stort problem i mange land med mye sau. Håndtering av fotråte 

varierer, f.eks. har Australia et bekjempelsesprogram, mens Storbritannia ikke har 

noen nasjonal plan for fotråte selv om de fleste saueflokker har sjukdommen 

(Abbot and Lewis 2004). Alvorlig fotråte ble påvist i Norge i 2008, det var da 

første kjente tilfelle siden 1948 (Meling and Ulvund 2009). I Norge har vi hatt 

tradisjon for en offensiv håndtering av alvorlig smittsomme sjukdommer (A- og B-

sjukdommer). Prosjekt Friske føtter ble startet 1.1.2009 som et samarbeidsprosjekt 

mellom næringen, Mattilsynet og Veterinærinstituttet (Hektoen m. fl. 2009, Vatn 

m. fl. 2009). Friske føtter er en oppfølging av prosjekt Snu sauen, som var initiert 

av næringen høsten 2008.  

 

Resultater  

Prosjekt Friske føtter er tredelt og har som mål å bekjempe sjukdommen fotråte 

hos sau og geit i Norge. 

 

Del 1 Kartlegging (Snu sauen) 

Klinisk undersøkelse 

Per i dag er det totalt undersøkt over 4500 saueflokker og noen få geiteflokker. I 

første del av prosjektet ble alle besetninger som fikk påvist D. nodosus, 

hovedsakelig ved PCR, båndlagt. Totalt ble 530 besetninger båndlagt i løpet av 

2008 og 2009. Basert på ny kunnskap fra norske forhold ble det tidlig i 2009 

besluttet å kun båndlegge besetninger som hadde alvorlige symptomer på fotråte.  

 

I 2009 og 2010 er størstedelene av de opprinnelige 530 båndlagte besetningene 

undersøkt på nytt og båndlegging opphevet fordi de hverken hadde eller hadde hatt 

alvorlige symptomer. Videre er et hundretalls kontaktbesetninger, som delvis var 

båndlagt fra Snu sauen, undersøkt for å avdekke smittespredning.  

 

Totalt har 63 besetninger blitt definert til å ha kliniske symptomer tilsvarende det 

som er definert som alvorlig fotråte (tabell 1 og figur 1). I henhold til Mattilsynets 



retningslinje for forvaltning av fotråte har en besetning alvorlig fotråte dersom ett 

eller flere dyr har grad 3-5 eller 5 % har grad 2.  

 

Prøvetaking 

Høsten 2010 ble prøvetaking for dyrking gjort i 138 besetninger som ble undersøkt 

i Rogaland. Det avdekket at virulente (hissige) varianter av fotråtebakterien 

forekom i 11 besetninger som ikke hadde alvorlige symptomer på 

undersøkelsestidspunktet (tabell 1 og figur 1). Alle disse besetningene ligger på 

Rennesøy og mange kan defineres som kontaktbesetninger til besetninger med 

alvorlig fotråte.  

 
Tabell 1. Fylkesvis forekomst av alvorlig fotråte (symptomer) og bakteriefunn 2008 - 2010 

Fylke 

- område 

Symptomer 

u/ dyrking# 

Symptomer  

m/lavvirulente 

Symptomer 

m/virulente  

Virulente u/ 

symptom* 

Totalt 

Telemark 1 0 0 0 1 

Buskerud   0 1 0 0 1 

Hedmark 0 4 0 0 4 

Rogaland 30 0 27 11 68 

- Herunder Rennesøy 10 0 6  11 27 

Totalt 31 5 27 11 74 

#
Fra tidlige tilfeller av fotråte ble det i svært liten grad isolert bakterier. *Uten alvorlige symptomer 

på prøvetakingstidspunktet. 

 

I 17 av de 138 Rogalands-besetningene som ble undersøkt høsten 2010 ble 

lavvirulente (ikke-hissige) varianter påvist, uten at det var kliniske symptomer på 

fotråte i besetningen. D. nodosus ble ikke isolert i de resterende besetningene, men 

påvist vha. PCR i ca. halvparten av dem.  
 

 
 

Figur 1.  Tilfeller av alvorlig klinisk fotråte og påvisning av virulente D. nodosus i 

besetninger uten symptomer ved undersøkelse, i perioden 2008 til 2010 



Del 2 Sanering (Bad klauven)  

Det er utarbeidet et saneringsprogram som består av en kombinasjon av utslakting 

av enkeltdyr, fotbad og smittehygieniske tiltak. Programmet danner grunnlag for 

en saneringsplan for hver enkelt besetning. Til nå har 14 av de 63 besetningene 

med alvorlig klinisk fotråte sanert og fått opphevet sine restriksjoner. I tillegg har 

3 besetninger som startet sanering fått tilbakefall. Videre har 25 besetninger startet 

opp sanering høsten 2010 eller planlegger oppstart i løpet av vinteren.  

 

Del 3 Smittbeskyttende tiltak (Beskytt sauen) 

Prosjekt Friske føtter har ført til økt fokus på generelle smitteforebyggende tiltak, 

herunder oppstallingsforhold og forhold ved utegange. Videre ble det i 2010 

innført en spesifikk soneforskrift for Rogaland som i utgangspunktet forbyr all 

overføring av sau mellom besetninger. Overføring er likevel tillatt under visse 

vilkår. For å ytterligere redusere smittefaren både når det gjelder fotråte, men også 

andre smittsomme sjukdommer, er det utarbeidet en egen handlingsplan for 

smittevern i saueholdet.  

 

Diskusjon 

Gjennom undersøkelse av 4500 saueflokker har vi siden 2008 fått en god 

dokumentasjon på at norske sauer generelt har god klauvhelse, selv om klauvstell 

er en mangel i enkelte besetninger. Undersøkelsen har også vist at bakterien D. 

nodosus er påvist i mange flokker uten at det assosieres med klinisk sjukdom. 

Bakterien er videre påvist i en stor andel av storfeflokkene som er undersøkt, men 

foreløpig er det kun påvist lavvirulente D. nodosus hos storfe.  

 

Det er ut fra dagens kunnskap og diagnosemetoder ikke ansett som mulig å utrydde 

alle varianter av fotråtebakterien fra den norske sauepopulasjonen. Lavvirulente 

varianter av D. nodosus kan imidlertid også gi alvorlig sjukdom, slik vi ser det i 

enkelte besetninger, og det er derfor viktig å sørge for gode forhold for saueføttene 

slik at det ikke utvikles alvorlig sjukdom i smitta besetninger. Hvorvidt 

besetninger med alvorlig sjukdom og funn av lavvirulente varianter har spesielle 

stammer med økt evne til å fremkalle sjukdom, eller det er smittepress og 

miljøforhold som har vært utslagsgivende, vites ikke. Videre undersøkelser og 

typing av isolater fra disse besetningene og andre friske besetninger vil kunne gi 

oss bedre svar på det.    

 

Kartleggingen viser videre at alvorlig fotråte og virulente D. nodosus ikke er 

utbredt i Norge. Det er ingen funn som tyder på at virulente varianter er spredt 

utenfor Rogaland, noe som er svært positivt. Den begrensede utbredelsen 

kombinert med et nytt alvorlig sjukdomsbilde er en indikasjon på at de virulente 

variantene er introdusert til Norge relativt nylig.  



 

Innenfor Rogaland er imidlertid virulente varianter spredt til flere områder, først 

og fremst i Midt-Rogaland. Det ser ut til at alvorlig fotråte og virulente varianter er 

særlig utbredt på Rennesøy. Det må derfor påregnes at det kan ta tid å bekjempe 

sjukdommen fotråte i Rogaland. I denne perioden er det viktig med gode 

smittebeskyttende tiltak for å unngå smittespredning fra infiserte besetninger. 

Soneforskriften vil være svært viktig, men det vil være behov for tiltak ut over det 

i hardt rammede områder.  

 

Det er foreløpig ikke besluttet hvilke restriksjoner som skal gjelde for besetninger 

som ikke har klinisk sjukdom, men har fått påvist virulente varianter. Det er 

sannsynlig at det er de samme bakteriestammene som er påvist i disse besetningene 

som også isoleres fra besetninger med alvorlig klinisk sjukdom. Det arbeides med 

videre karakterisering av isolater for å kunne dokumentere dette.  

 

Saneringsprogrammet ser foreløpig ut til å ha en akseptabel effekt vurdert ut fra de 

17 besetningene som så langt har gjennomført sanering, selv om 3 av disse fikk 

tilbakefall. Kronisk infiserte dyr er en utfordring da disse kan utgjøre en fare for 

tilbakefall dersom de ikke slaktes ved saneringsoppstart.  

 

Generell smitteforståelse og smittebeskyttelse hos den enkelte og næringa som 

helhet er en utfordring selv om dette har vært fokusert mye på. Det er i prosjektet 

lagt vekt på en samordnet sanering av flokker som ligger nær hverandre for å 

redusere faren for smittespredning mellom flokker. Samtidig er det viktig at 

flokker med alvorlig sjukdom sanerer så raskt som mulig for ikke å smitte friske 

naboflokker. 
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