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Rådgivning och utredning
– när du behöver det!

www.gårdochdjurhälsan.se



Fotröta – en smittsam sjukdom
Fotröta är en smärtsam infektion i klövarna 
hos får. Sjukdomen uppkommer genom ett 
komplext samspel mellan bakterier, mil-
jöfaktorer och fårets motståndskra� .  Det 
huvudsakliga symtomet på fotröta är hälta. 
Vid undersökning av klövspalthuden samt 
klövens undersida ses typiska förändringar 

av varierande grad hos � era individer i be-
sättningen. Vanligtvis blossar fotröta upp hos 
� era djur samtidigt e� er en period av varm 
och fuktig väderlek. Smittspridning mellan 
gårdar sker främst genom för� yttning av 
infekterade djur. 

Syftet med 
Klövkontrollen 
Målet med programmet är dels att hitta och 
sanera besättningar drabbade av fotröta, dels 
att möjliggöra en livdjurshandel med fotröte-
certi� erade djur. Programmet startade 2009 
och idag kräver � era av baggauktionerna 
F-status för medverkan.

Om Gård & Djurhälsan
Gård och Djurhälsan är ett rådgivnings-
företag som arbetar för ett bibehållet högt 
hälsoläge i en e� ektiv och lönsam produktion 
gällande uppfödning av får, nötkreatur för 
köttproduktion och grisar. 

Gård och Djurhälsan bedriver även � era 
nationella kontrollprogram. Bolaget ägs av 
Sveriges Köttföretag, Sveriges Grisföretagare, 
Sveriges Nötköttsproducenter och Svenska 
Fåravelsförbundet. Verksamheten � nansieras 
främst genom avgi� er från anslutna besätt-
ningar, avgi� er från slakten, statliga bidrag 
samt forskningsbidrag. 

Klövkontrollen – anslutning

BESÄTTNINGSKONTROLL:
(15 augusti–15 oktober)

FOTRÖTA

SANERING
Ny besättningskontroll 
e� er ca 10 månader

FRISK = F-STATUS

EGENKONTROLL 
OCH RISKVÄRDERING 
VARJE ÅR

www.gardochdjurhalsan.se

Så här går det till att ansluta 
sig till programmet
Vid anslutning till Klövkontrollen undersöker 
en veterinär som är specialutbildad i klinisk 
fotrötediagnostik alla klövar på samtliga liv-
djur. Vid genomgången utförs också provtag-
ning avseende Dichelobacter nodosus inklu-
sive virulenstestning. Under genomgången 
förväntas djurägaren aktivt ta del av klövin-
spektionen för att få kunskap om hur friska 
klövar ska se ut och vilka avvikelser som kan 
förekomma. Detta är en förutsättning för att 
djurägaren sedan ska kunna utföra klövkon-
trollerna i sin egen besättning. Om besätt-
ningen bedöms som frisk vid kontrollerna 
erhåller besättningen F-status och är därmed 
fotrötecerti� erad. Samma system gäller för 
besättningar som sanerats mot fotröta. Dessa 
besättningar kan erhålla F-status tidigast ca 
10 månader e� er sanering. 

F-status förnyas årligen genom veterinär 
kontroll eller egenkontroll. Vid egenkontroll 
kompletterar djurägaren sin klövkontroll 
med en skri� lig dokumentation av rutiner, 
kontakter, karantänsförfarande, karantäns-
behandling och observationer avseende 
klövhälsoläget under det gångna året. 

Med dokumentationen som underlag görs en 
riskvärdering som ligger till grund för förny-
else av F-status. Vid tveksamheter krävs en 
obligatorisk besättningsgenomgång av veteri-
när. Fotrötecerti� eringen genomförs från och 
med mitten på augusti till mitten på oktober. 
Då har djuren gått igenom den provocerande 
perioden av fukt och värme som behövs för 
att fotröta ska utvecklas.

Kontakt
E� ersom klövgenomgångarna endast kan 
utföras under en kort tidsperiod är det viktigt 
att Gård & Djurhälsan kontaktas i god tid 
innan planerad klövkontroll för bokning. 
Endast veterinärer med särskild kompetens i 
fotrötediagnostik kan anlitas för besättnings-
genomgången.


