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Introduksjon 

Fotråte er en smittsom klauvsykdom hos sau som fører til halthet og nedsatt dyrevelferd 
(Ghimire et al., 1999). Tidlig i sykdomsforløpet oppstår mild dermatitt i klauvspalten, som 
kan utvikle seg til underminering av klauvkapselen. Den viktigste årsaken til fotråte er 
bakterien Dichelobacter nodosus, som også er utbredt hos norske storfe. D. nodosus 
produserer ekstracellulære proteaser, som klassifiseres på grunnlag av deres termostabilitet 
ved gelatin gel test (Palmer 1993). Termostabile, virulente isolater forårsaker det som nå 
defineres som ondarta fotråte hos småfe, mens termolabile, lav-virulente isolater forårsaker 
mild til moderat fotråte. Lavvirulente isolater forårsaker også interdigital dermatitt hos storfe 
som vanligvis opptrer med milde symptomer. Lav-virulente isolater blir også ofte påvist hos 
friske kyr. På bakgrunn av fimbriegener blir D. nodosus delt inn i serogruppe A-I og M samt 
18 serotyper. Serotypene henger ikke sammen med virulens, men gir informasjon som kan 
være epidemiologisk nyttig.   
 
I 2008 ble fotråte påvist for første gang i Norge på 60 år. Store resurser er satt inn for å 
bekjempe sykdommen, gjennom prosjekt Friske føtter. Smitta besetninger saneres enten ved 
kombinasjon av bl.a. fotbading og utrangering av kronisk infiserte sauer eller ved nedslakting 
av hele besetninger. Virulente varianter forekommer kun i Rogaland som har høy dyretetthet 
og hvor mange praktiserer sambeiting mellom sau og storfe. Det foreligger lite kunnskap om 
storfeets rolle som mulig smittekilde for ondarta fotråte, men et norsk pilotprosjekt indikerte 
at kryss-smitte mellom sau og sambeitende storfe kunne ha skjedd (Rogdo et al., 2012).  
 
Studien inngår i forskningsprosjektet «Fotråte hos sau og nærstående smittsomme 
klauvsjukdommer hos storfe i Norge». Prosjektet er et samarbeid mellom Norges 
veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet og er finansiert av Norges forskningsråd med 
næringsbidrag fra Animalia og Tine SA. Målet for denne studien var å undersøke om kryss-
smitte av virulente D. nodosus kan skje mellom sau med påvist smitte og sambeitende storfe.  
  
 
Materiale og metode 

Studien besto av 5 besetninger som praktiserte sambeiting hvor ondarta fotråte var påvist hos 
sauene. Gård 1 og 2 ble inkludert i studien høsten 2010 og gård 3, 4 og 5 høsten 2011. 
Studiepopulasjonen besto av i alt 200 NRF/NRF-Holstein krysninger og 725 sauer. Alle 
gårdene praktiserte sambeiting i minst 8 uker hvert år. På gård 1 og 2 gikk alle kyrne sammen 
med sauene hele sommeren, mens hovedsakelig sinkyr og ungdyr beitet sammen med sauene 
på gård 3-5. Alle melkekyr og kviger i de to siste månedene av drektigheten ble undersøkt i 
klauvboks i forbindelse med rutinemessig klauvskjæring etter innsett om høsten og før utslipp 
om våren. Klauvsykdommer ble registrert i en tilpasset versjon av Helsekort klauv, og 
dermatitt (D) og hornforråtnelse (HF) ble i tillegg gradert som mild, moderat eller alvorlig. 
Det ble tatt svabre og biopsier for bakteriologisk undersøkelse fra ti utvalgte dyr, hvorav sju 
hadde symptomer på HF og/eller D, mens tre var klinisk friske. Svabrene ble sendt til 
Veterinærinstituttet for isolasjon og karakterisering av D. nodosus ved hjelp av PCR-analyse, 
dyrking, virulenstesting og serotyping, mens biopsiene ble sendt til DTU Veterinærinstituttet i 
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Danmark for histopatologisk undersøkelse og for identifikasjon av Treponema spp., D. 

nodosus og F. necrophorum ved fluorescens in situ hybridisering (FISH).  
 
Høsten 2010 og 2011 ble klauvhelsa registrert hos ti tilfeldig utvalgte sauer med symptomer 
på fotråte. Som for kyrne ble det tatt svabere og biopsier for bakteriologisk undersøkelse mht 
D. nodosus, Treponema spp. og F. necrophorum. På gård 4 var det færre enn 10 sauer med 
symptomer på fotråte, og det ble derfor tatt prøver av flere klinisk friske sauer. 
  
Kyr som fikk påvist virulente isolater, ble fulgt opp med regelmessig kontroll av klauvhelsa, 
prøvetaking og individuell behandling av infeksjonen til slakting eller til den virulente 
stammen ikke lenger kunne påvises. 
 
 
Resultater 

I alt fem NRF kyr fra to gårder som praktiserte sambeiting fikk påvist virulente isolater. Alle 
kyrne hadde mild D da de fikk påvist bakterien. Tre av disse kyrne eliminerte bakterien i løpet 
av den påfølgende beitesesongen. Hos den fjerde kua ble virulente varianter påvist også etter 
beitesesongen. Kua ble slaktet 9 måneder etter at bakterien for første gang ble påvist, og de 
ble fortsatt påvist til tross for flere lokale behandlinger med henholdsvis Cyclo Spray® og 
Intra Hoof-fit® som skal være effektive mot D. Den femte kua fikk påvist virulente isolater 
både høst og vår og ble også behandlet lokalt. Etter beitesesongen var D helet og det var ikke 
lenger mulig å dyrke bakterien selv om kua fortsatt var PCR positiv. Kua ble deretter fotbadet, 
og tre måneder senere testet også kua negativt for D. nodosus ved PCR analyse. Ved 
serotyping ble serogruppe A påvist hos både sau og storfe på begge gårdene (Tabell 2). På de 
øvrige 3 gårdene ble det kun påvist lav-virulente isolater hos storfe. Kun 3,6 % av alle kyrne 
hadde moderat eller alvorlig dermatitt om høsten mot 2,7 % om våren. 
 
Mange av sauene på gård 1, 2, 3 og 5 hadde tydelige symptomer på fotråte, mens kun tre 
sauer på gård 4 hadde milde symptomer. 
 
Den histopatologiske undersøkelen og FISH analysene er ikke ferdige, og det foreligger 
derfor kun resultater fra besetning 1 og 2. På de gårdene ble Treponema spp. påvist hos ett 
eller flere kyr høst og vår. Samtlige kyr med termostabile, virulente isolater fikk påvist lav 
grad av Treponema spp. ved minst en av prøvetakningene. 
 
Tabell 1. Besetningsopplysninger fra 5 norske gårder med sau og storfe som praktiserte sambeiting. 

Gård Antall 
vinterfora søyer 

Sauerase Antall 
årskyr 

Rase Fjøstype Sambeiting   
sinkyr og 

kviger 

 
Alle kyr  

1 400 NKS1 49,2 NRF2/HF3 Båsfjøs X X 
2 75 NKS 37.3 NRF Båsfjøs X X 
3 60 NKS/Texel 25.0 NRF Løsdriftsfjøs X  
4 100 NKS 62.9 NRF Løsdriftsfjøs X  
5 90 NKS 37.3 NRF Løsdriftsfjøs X  

1 Norsk Kvit Sau, 2 Norsk Rødt Fe, 3 Holstein Friesian 
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Tabell 2. Dichelobacter nodosus påvist ved PCR og dyrking hos sau og storfe høst (H) og vår (V) samt resultater 

fra virulenstesting og serotyping av prøver fra de 5 gårdene. 

Gård Dyreart PCR 
H                  V 

Dyrking 
H                 V 

Virulent D.nodosus  
H                 V 

Serotyping 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Storfe 
Sau 

Storfe 
Sau 

Storfe 
Sau 

Storfe 
Sau 

7/10 
10/10 
8/10 
8/10 

17/20 
9/10 

10/10 
7/10 

6/9 
- 

9/10 
- 

9/9 
- 

10/10 
- 

3/10 
8/10 
1/10 
4/10 
1/20 
5/10 
8/10 
0/10 

3/9 
- 

4/10 
- 

3/9 
- 

3/10 
- 

1/3 
8/8 
0/1 
2/4 
0/1 
2/5 
0/8 
- 

1/3 
- 

4/4 
- 

0/3 
- 

0/3 
- 

A  
A 
A 
A 

B, I 
A 

A, B, I 
- 

5 Storfe 10/10 10/10 5/10 5/10 0/5 0/5 A, B, C 
 Sau 10/10 - 1/10 - 1/1 - A 

 
 
 
Diskusjon  

Påvisning av virulente D. nodosus stammer av serogruppe A hos både sau og storfe viser at 
kryss-smitte høyst sannsynlig hadde skjedd. Rollen til Treponema spp. er i denne 
sammenhengen usikker. At de to gårdene hvor virulente isolater ble påvist hos kyrne hadde 
relativt tett kontakt mellom sau og storfe med sambeiting av alle kyrne hele sommeren i 
forhold til de tre andre gårdene der kun lavvirulente ble påvist, indikerer at relativt stor 
kontakt er nødvendig for at kryss-smitte kan skje. I tillegg hadde sauene på gård 1 og 2 
alvorligere symptomer under sambeiting, hvilket kan ha økt risikoen for kryss-smitte.  
 
At kyrne med virulente D. nodosus stammer alle hadde mild D, som forekommer hyppig hos 
melkekyr, indikerer at det ikke er mulig å skille mellom kyrne som er infisert med lav-
virulente og virulente varianter på grunnlag av symptomene. At virulente varianter kun ble 
isolert hos dyr med kliniske symptomer er epidemiologisk viktig. Tidligere studier har vist at 
beitegang har positiv effekt på klauvhelsa (Holzhauer et al., 2012), og i denne studien forsvant 
både D og bakteriene hos tre av de fem infiserte kyrne i løpet av beitesesongen. At de siste to 
kyrne forble infiserte i lang tid viser imidlertid at bakteriene kan være svært motstandsdyktige 
og at én beitesesong uten kontakt med sau ikke alltid er tilstrekkelig for å eliminere de 
virulente variantene hos storfe.  
 
Konklusjon  

 
Vi konkluderer med at storfe kan være en smittekilde for virulente isolater av D. nodosus, og 
at en sesong uten sambeiting ikke alltid er nok til å eliminere smitterisikoen. Bønder som 
praktiserer sambeiting med sau og storfe bør unngå å kjøpe storfe fra besetninger der fotråte 
er påvist i saueflokken. Videre vil det i besetninger som sanerer for fotråte, måtte 
gjennomføres mer omfattende tiltak enn før, for å hindre smitte fra storfe tilbake til sau. Man 
bør i slike flokker også i størst mulig grad unngå sambeiting av sauer med fotråte og kyr både 
før og etter sanering. 
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