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Bakgrunn 
Fotråte hos sau forårsakes av bakterien Dichelobacter nodosus. Vanlige symptomer er 
betennelse i huden i klauvspalten og i alvorlige tilfeller underminering og løsning av hornet i 
sålen og klauvveggen. D. nodosus grupperes i 10 forskjellige serogrupper og deles ofte inn i 
virulente og lavvirulente basert på forekomst av termostabile proteaser.  
 
Prosjekt Friske føtter er et samarbeid mellom Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Nortura, Kjøtt 
og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Norges bondelag, Norsk bonde og småbrukarlag og 
Animalia. Prosjektet ble etablert i 2009 som en videreføring av Snu sauen, som  var et 
kartleggingsprosjekt i regi av Norsk Sau og Geit  og Helsetjenesten for sau. Friske føtter 
driftes av næringa og finansieres av omsetningsavgift og midler over jordbruksavtalen.  
 
Valg av strategi  
Siden de første registrerte tilfellene av fotråte våren 2008 har vi fått mye ny kunnskap om 
situasjonen i Norge. Det er grunnen til at bekjempelsesstrategien har endret seg underveis 
(Vatn et.al. 2012). I 2008 ble det lagt til grunn at fotråtebakterien nylig var introdusert til 
Norge, og at den ikke kunne påvises i helt friske flokker. Gjennom Snu sauen og senere 
Friske føtter ble 250 000 sauer (4300 flokker) undersøkt for symptomer på fotråte og testet for 
D. nodosus ved PCR. Fotråtebakterien ble påvist i over 500 flokker, som alle ble båndlagt. 
Det var stor variasjon i klinikk, men i de fleste tilfellene var det ingen tydelige symptomer. 
Det ble registrert alvorlig sjukdom i 50 - 60 flokker. Forekomsten av PCR-positive flokker 
varierte stort mellom områder. De PCR-positive flokkene var spredt over et stort område, og 
D. nodosus ble også påvist hos flertallet av undersøkte storfe (bl.a. ved to slakterier). 
 
Basert på erfaringene fra Snu sauen ble strategien endret, og fra 2009 ble kliniske funn brukt 
som grunnlag for forvaltningen. Diagnosen “alvorlig fotråte” ble stilt i flokker hvor minst 5 % 
av dyra hadde grad 2 eller ett eller flere dyr hadde grad 3 eller mer. Slike besetninger 
ble/forble båndlagt.  
 
Parallelt ble det etablert laboratoriemetoder for påvising av bakterievirulens (termostabile 
proteaser). Det ble i økende grad tatt prøver for dyrking, og fra høsten 2010 ble det 
systematisk tatt dyrkningsprøver i alle undersøkte besetninger. Etter hvert som vi fikk kliniske 
data og dyrkingsresultater med virulenstesting, viste det seg at det med få unntak, ble påvist 
virulente varianter i flokker med alvorlig fotråte,. I noen få tilfeller ble det funnet grad 3-5 hos 
enkeltdyr i flokker med lavvirulente varianter. Det ble også dyrket virulente varianter i klinisk 
friske flokker, men disse var enten kontaktbesetninger eller lå i områder med kjent forekomst 
av alvorlig fotråte. Dagens strategi er derfor at en besetning båndlegges uavhengig av kliniske 
funn dersom det påvisesvirulente D. nodosus i flokken. Ved påvisning av kliniske symptomer 
og lavvirulente varianter følges besetningen opp individuelt, men sanering gjennomføres ikke 
lenger.  
 
Forekomst av ondarta fotråte 
Til nå har vi hatt 99 tilfeller hvor det har vært alvorlig sjukdom og/eller blitt påvist virulente 
varianter av D. nodosus i Rogaland (tabell 1). Størst prevalens har vi hatt på øya Rennesøy, 
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med 56 % forekomst (41 av 77 flokker). Andre områder med flere tilfeller har vært Time, Hå, 
Gjesdal, Hjelmeland og Fogn.  
 
Alle besetninger med alvorlig fotråte, bortsett fra fire, er ferdig sanert. I Rogaland har 
medisinsk sanering så langt vært gjennomført i 46 besetninger og påbegynt i fire besetninger. 
Omkring 30 % har hatt tilbakefall. Totalt 49 besetninger i Rogaland har sanert gjennom å 
slakte all sau.  
 
På Østlandet var det i 2008-2009 åtte flokker med alvorlig fotråtehvorav seks sanerte. I seks 
av de åtte ble det påvist lavvirulente varianter og i to besetninger lykkes vi ikke å dyrke D. 
nodosus. Siden 2009 har vi hatt flere flokker med klinisk mistanke om fotråte både i Rogaland 
og resten av Norge, men hvor det er dyrket lavvirulente varianter.   
 
Tabell 1. Besetninger i Rogaland med alvorlig fotråte, bakteriologiske og kliniske funn, 2008-2012.            
 
 
 
 
 
 

                            
 Virulente varianter  Ingen isolater    

Totalt   Alvorlig*  Mild**  Ingen #  Alvorlig*   

Antall besetninger  46  4  15  34  99 

*≥5 % grad 2 eller ≥1 dyr med grad 3-5. **≥ 1 men < 5 % dyr m/grad 2 og ingen grad 3-5. #Kun grad 0 eller 1.  
 
Karakterisering av isolater av D. nodosus 
Virulente varianter av D. nodosus er så langt kun påvist i Rogaland. Hele 96 % av de virulente 
isolatene av D. nodosus (305 isolater fra 52 besetninger) tilhører serogruppe A (Gilhuus et. 
al., 2013, in press), og genetiske analyser har vist at de disse isolatene er nært beslektet. De 
lavvirulente isolatene viser en større geografisk og genetisk spredning og en mer heterogen 
sammensetning av serogrupper. Disse funnene styrker antagelsen om at nye varianter av D. 
nodosus er introdusert til Rogaland via import av levende dyr relativt nylig, og at lavvirulente 
varianter har vært i Norge i lengre tid.  
 
Kliniske funn og bakteriologi 
Friske føtter har brukt standard beskrivelse av fotråtesymptomer basert på australske 
definisjoner med grad 1-5 (Egerton og Roberts, 1971), med en modifisert beskrivelse av grad 
2 (tabell 2).  
 
Tabell 2. Beskrivelse av symptomer på fotråte 
Grad Beskrivelse av forandringer 

0 Normal klauv (og klauvforandringer som ikke kan relateres til fotråte) 
1 Mild betennelse i huden i klauvspalten; irritasjon, mild rødme, fuktighet 
2a Tydeligere betennelse i huden i klauvspalten 
2b Nedsmelting (utydelig) i overgangen mellom hud og horn (i klauvspalten) 
2c Underminering (løsning) av hornet i klauvspalten (aksialfura), men ikke av sålen 
3 Begynnende underminering (løsning) av sålen (halvmåneformig) 
4 Løsning av sålen helt ut til det harde hornet i klauvens yttervegg 
5 Underminering av ytterveggen i klauvkapselen (deler/hele) 
K Kroniske forandringer/ deformerte klauver som kan skyldes fotråteinfeksjon 

 
Høyest registrerte grad av fotråtesymptomer i 110 forskjellige besetninger med virulente og 
lavvirulente D. nodosus er vist i figur 1. Det var en klar sammenheng mellom funn av grad 3-
5 og påvisning av virulente varianter (OR=5,5 p=0,005). Det var ingen assosiasjon mellom 
forekomst av Grad 2a, 2b eller 2c og påvisning av virulente D. nodosus.  
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Undersøkelser i 2 flokker med lavvirulente varianter og både pels og norsk kvit, viste at 
pelssau hadde større sannsynlighet for å utvikle grad 2 (OR=23,1 og p<0.0001). Erfaring fra 
produsentene tilsier at det samme stemmer for besetninger med virulente varianter. 
 

 

 
Figur 1. Høyest registrerte grad av fotråtesymptom i flokker med virulente og lavvirulente D. nodosus,  
 
Konklusjon: I Norge har vi med all rimelig sannsynlighet et utbrudd med virulente D. 
nodosus i et geografisk begrenset område i Rogaland, forårsaket av livdyrimport. Gjennom 
prosjektene Snu sauen og Friske føtter er det generert ny kunnskap som lagt grunnlaget for 
endringer i bekjempelsesstrategien. I dag er målet å bekjempe virulente varianter av D. 
nodosus, noe som anses fullt mulig med dagens kunnskap og verktøy. 
 
Det er en klar sammenheng mellom virulente varianter og alvorlige symptomer i form av grad 
3 til 5, mens 2c ikke indikerer smitte med virulente varianter. Dyrking og virulenstesting av 
isolater er nødvending for sikkert å bekrefte eller avkrefte en klinisk mistanke. Våre funn 
tyder på at pelssau lettere utvikler symptomer ved infeksjon med lavvirulente D. nodosus.  
 
Virulente varianter av D. nodosus kan finnes i friske flokker, noe som gjør at prøvetaking er 
viktig ved utredninger av kontaktflokker. Det vil videre kunne medføre at det vil ta tid å 
avdekke alle tilfeller av smitte.  
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