Gård & Djurhälsans rekommendationer inför
riksbedömningarna 2017
Grundtanken vid riksbedömning och baggauktion är att djur som visas ska vara friska och
komma från friska besättningar. Särskilda åtgärder bör vidtas för att förhindra smitta mellan
besättningarna vid riksbedömningarna.
Besättningar med giltigt F-status bedöms först, övriga därefter och sist bedöms besättningar
som sanerat mot fotröta under året.
På bordet bör det finnas skyddspapper/plast som byts mellan baggar från olika besättningar.
Desinfektion av bordet sker mellan varje besättning. Vidare rekommenderas att djurägarna
ska ha på sig skoskydd av plast utanpå sina egna skor/stövlar alternativt rena och
desinfekterade skor/stövlar.
Följande punkter bör beaktas:
•

•
•
•
•
•
•

Inspektera djurets klövar och klövspalt före avfärd till riksbedömning. Foton på normala
klövar finns på www.gårdochdjurhälsan.se. Uppvisar djuret minsta tecken på
förändringar liknande fotröta – kontakta Gård & Djurhälsan för bedömning innan djuret
deltar på riksbedömning.
Besättningar med F-status ska bedömas först på dagen.
Riksbedömning ska inte ske på gårdar med fårhållning.
Kontakt mellan djur från olika besättningar ska undvikas.
Giltigt F-status, djurägarförsäkran avseende fotröta och intyg om M 3 status måste kunna
uppvisas vid ankomst till riksbedömningen.
Djurägaren får instruktioner om karantänsrutiner inklusive fotbad inför hemkomsten.
Instruktionerna kan hämtas på www.gårdochdjurhäsan.se.

Regler för besättningar som sanerat mot fotröta
Grundregeln är att alla som ska riksbedöma lamm ska kunna uppvisa djurägarförsäkran
avseende fotröta. För de besättningar som sanerat mot fotröta men ännu inte
efterkontrollerats kan undantag från uppvisande av djurägarförsäkran medges under
följande förutsättningar:
•

•
•
•

Djurägaren ska intyga att inga djur i besättningen uppvisat tecken på fotröta sedan
saneringen eller om tecken förekommit att dessa utretts i enlighet med Klövkontrollens
regler.
Djurägaren ska kontakta ansvariga för riksbedömningen i förväg så att nödvändiga
smittskyddsarrangemang kan planeras.
Baggarna ska bedömas sist på dagen och får inte på något sätt komma i kontakt med djur
som kommer från andra besättningar.
Djurägaren ska kontakta Gård & Djurhälsan för att få ett särskilt intyg om att
besättning genomgått sanering men inte efterkontroll.
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