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Innledning 

Fotråte hos sau er forårsaket av bakterien Dichelobacter nodosus, en gram negativ anaerob 
bakterie (Beveridge, 1941). Symptomene hos sau varierer fra rødhet i klauvspalten til full 
løsning av sålen (Beveridge, 1941). Andre arter som storfe og geit kan også vise symptomer, 
men disse er som regel mildere. Bakterien trives i fuktig og varmt vær, helst over 10 ˚C 
(Graham and Egerton, 1968). Men den har vist seg å kunne opptre selv ved lavere temperatur 
(Ridler et al., 2009). Spredning av fotråte kan skje via direkte eller indirekte kontakt 
(Whittington, 1995). Direkte kontakt kan være via værer i værringer, kjøp av dyr eller 
fellesbeite. Indirekte kontakt kan være via deling av sauevekt, felles drivvei eller dyr og 
mennesker som har med seg smitte fra en annen besetning på skoene eller beina.  
Det er flere stammer av fotråtebakterien, den lavvirulente (ikke-hissige) varianten gir som 
oftest mildere symptomer, mens den virulente (hissige) varianten kan gi et mer alvorlig 
sykdomsbilde (Morecombe, 2012). Det er kun i Rogaland det så langt er funnet virulente 
varianter av fotråtebakterien i Norge. I denne studien er det brukt betegnelsen alvorlig fotråte. 
En besetning med alvorlig fotråte har enten hatt alvorlige kliniske symptomer på fotråte eller 
har fått påvist virulente varianter av fotråtebakterien, med eller uten symptomer på sykdom 
(Vatn et al., 2012). 
 
Materiale og metode 

Det ble innhentet informasjon ved hjelp av et spørreskjema som ble sendt til alle sauebøndene 
i Rennesøy kommune i Rogaland i januar 2011. Det var til sammen 107 sauebesetninger, 
hvorav 42 hadde blitt diagnostisert med alvorlig fotråte. Spørreskjemaet omfattet perioden 
2006 til 2011 og inneholdt generelle spørsmål om besetningen som rase og antall vinterfôra 
sau, direkte kontakt som kjøp og værring-samarbeid og indirekte kontakt som lån av sauevekt 
og felles drivvei (tabell 1).  
 
I tillegg ble det også innhentet informasjon fra andre kilder om hvilke gårder som hadde fått 
diagnostisert alvorlig fotråte, opplysninger om kjøp og salg, værring-samarbeid og geografisk 
distanse mellom gårder. 
 
 
Tabell 1: Tema omfattet av spørreskjemaet i en undersøkelse om risikofaktorer for fotråte i sauebesetninger på 

Rennesøy i 2012.   

Generell informasjon 

Rase (rygja, pelssau, NKS, texel, spæl, dala, villsau) 
Antall sau i besetningen (vinterfôra sau på det største og minste) 
Bondens egen oppfatning av hvor gode sauegjerder han har (i dag og i gjennomsnitt) 
Rekruttering av værer på gården 
Beitetype og i hvilken kommune 
Storfe og geit på gården 
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Direkte kontakt 

Kjøp og salg av dyr (lam eller voksne, antall og kjønn) 
Forsering av gjerder 
Værring 
Lån av vær 
Deling av beite 
Midlertidig oppstalling 
Import fra andre land 
Kontakt med andres Storfe 
Kontakt med andres Geiter 
 

Indirekte kontakt 

Dele sauevekt 
Felles drivvei 
Fellestransport  

 
Dataene ble delt opp i de tre tidsperiodene 2008, 2009/2010 og 2011. Årene 2009 og 2010 ble 
en felles tidsperiode da det ikke ble undersøkt for alvorlig fotråte på Rennesøy i 2009, med 
unntak av værringen. Informasjon fra 2006 ble ikke analysert da det ikke var noen kjente 
tilfeller av alvorlig fotråte dette året, data fra 2007 ble brukt i 2008 slik som beskrevet under.  
 
En besetning ble ansett å kunne ha overført infeksjonen til en annen besetning samme år, året 
før og året etter at en besetning ble diagnostisert med alvorlig fotråte. Dette for å ta høyde for 
muligheten at besetningen først fikk diagnosen ett år etter at den reelt var smittet og at 
sanering av besetningene ikke skjedde med en gang. Men smitten kan bare ha skjedd dersom 
det også har vært en konkret kontakt i disse tidsperiodene. Det samme gjelder for 
besetningene som har blitt smittet med alvorlig fotråte, de kan ha blitt smittet samme år eller 
året før, grunnet sen diagnostisering.  
 
Dataene ble analysert med multivariabel logistisk regresjon i R. 
 
Resultater 

Totalt svarte 81 (76 %) av alle sauebøndene i Rennesøy kommune på spørreskjemaet. Av de 
totalt 41 som var blitt diagnostisert med alvorlig fotråte svarte 29 (71 %) på spørreskjemaet. 
Oddsen for å bli smittet med alvorlig fotråte økte når sauer forserte gjerder og kom i kontakt 
med andre besetninger med alvorlig fotråte, og når en eller flere besetninger med alvorlig 
fotråte var mindre enn 1 km fra gården. 
 

Diskusjon 

Begge faktorene som var assosiert med økt forekomst av alvorlig fotråte i modellen indikerer 
at nærliggende besetninger kan være viktig for smittespredning. Rennesøy er en øykommune 
med et intensivt sauehold der mange besetninger har nær kontakt og samarbeid. Det var derfor 
ikke uventet at når smitten først ble introdusert på Rennesøy, kunne den lett spre seg lokalt 
mellom sauebesetningene. 
 
Sauer som forserer gjerder var en av risikofaktorene som var assosiert med øket forekomst av 
alvorlig fotråte. Dette er i samsvar med tidligere rapporter der sau har blitt smittet med fotråte 
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ved sambeite. Dette styrker oppfatningen om at godt vedlikehold av sauegjerder er viktig for å 
hindre smitte mellom besetninger. I spørreskjemaet ble det også spurt om bondens egen 
oppfatning av hvor gode sauegjerder han hadde både i dag og i gjennomsnitt mellom 2006 og 
2011. De fleste (75 %) svarte at gjerdene var i god stand, inkludert 20 av de 28 besetningene 
som var diagnostisert med alvorlig fotråte. Dette indikerer at det ikke er samsvar mellom 
bondens egen oppfatning av hvor gode gjerdene er og smitte ved forsering av gjerder, og man 
bør være forsiktig med å basere mulighet for smitte mellom besetninger bare på bondens egen 
oppfatning av sauegjerdenes tilstand. Funnet må tolkes med varsomhet da disse variablene 
ikke var delt opp i år, slik som de andre variablene. 
 
Det at forekomst av én eller flere besetninger med alvorlig fotråte innenfor 1 km avstand fra 
gården også økte risikoen for å få alvorlig fotråte, indikerer at det finnes ytterligere 
smitteveier lokalt i tillegg til “Sauer som forserer gjerder”. Studien gir ikke grunnlag for å 
identifisere disse faktorene spesifikt. Det kan være faktorer som vi ikke har spurt om på 
spørreskjemaet, som smittespredning med turgåere, dyr, veterinæren, melkebilen eller 
slaktebilen.  En annen mulighet er at studien ikke har vært stor nok til å få fram flere faktorer i 
den statistiske analysen. Uansett er det viktig både å sørge for gode gjerder mellom 
sauebesetningene og å unngå andre former for smittefarlig kontakt.  
 
Studien viser betydningen av smitte mellom nærliggende sauebesetninger, mens smitte ved 
f.eks. kjøp av dyr ikke kom fram som en risikofaktor. Dette kan trolig forklares med at studien 
er foretatt på materiale fra Rennesøy hvor lokal spredning trolig har vært den dominerende 
spredningsveien. Det kan ikke utelukkes at andre risikofaktorer som kjøp av dyr, 
avlssamarbeid og beitesamarbeid vil vise seg som viktigere når man analyserer data fra andre 
områder. 
 

Dette er første gang risikofaktorer for alvorlig fotråte blir undersøkt ved norske forhold. Selv 
om ikke alle mekanismer for smitte er blitt sikkert identifisert, er sauer som forserer gjerder 
og kommer over til en annen besetning blitt funnet som en viktig faktor. Når en sau har en slik 
type kontakt er det stor sannsynlighet for at den kan dra med seg smitten tilbake til sin egen 
besetning. Dette kan i stor grad unngås ved å oppgradere og vedlikeholde sauegjerder.  En 
eller flere besetninger med alvorlig fotråte innenfor 1 km avstand er også en viktig faktor. I og 
med at vi ikke vet hvilke forhold som gjør at dette er en viktig faktor, er det vanskelig å sette 
inn konkrete tiltak, men man kan i størst mulig grad unngå både direkte og indirekte kontakt 
mellom besetningene. 
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