
Veiledning til tidsplan og tiltaksplan

Tiltak for sanering av fotråte

Hjelp til utfylling og beskrivelse av tiltak 

Utrangering (hvordan og når): Beskriv plan for når kronikere skal utrangeres, og hvor de 

evt skal oppstalles/fôres før de sendes til slakt. Se også reg.skjema klauver

Smittesluse: Beskriv en komplett smittesluse som ivaretar persontrafikk (eier/andre) 

utstyr, levende dyr m.m. Lag helst egen skisse.

Andre smittereduserende tiltak (miljø): beskriv miljøforbdrende tiltak, f.eks tørr oppstalling,

Beskriv tiltak som gjennomgang av gjerder m.m. 

Fotbad sau: Beskriv hvor og hvordan det skal fotbades. Beregn mengde sinkulfat 

og antall liter vann som skal tilsettes.

Dyreflyt - fotbad: Beskriv hvordan dyra går før og etter fotbadet for å unngå at de 

tråkker gjennom områder med smitte etter fotbadet. Oppstalles tørt på fast underlag 60 min. 

Annen medisinsk behandling: Beskriv evt antibiotikabruk eller annen behandling 

Rotasjon (lag evt eget skjema): Beskriv rotasjon av beiter eller bruk av fjøs som som sikrer 

at fotbada dyr slippes på reint beite/underlag.

Rengjøring/vask/desinfeksjon: Beskriv rengjøringsplan for binger dersom det har gått sjuke 

dyr der. Vask og desinfeksjon eller 14 dager tomt. 

Utkjøring av talle: Gjøres før sanering. Ved fast dekke kan gulvet vaskes og desinfiseres.

Der tallen spres kan det ikke gå sau/andre dyr før etter minst. 14 dager. 

Vask av evt gjeterhund: Hunder bør vaskes godt og tørkes.

De bør ikke gå på områder sauene gikk før fotbadet. 

Rutiner ved sau som hopper over til/fra naboen: Diskuter og beskriv løsninger som gjør 

at sauer som hopper mellom naboer ikke sprer smitte mellom flokker, f.eks ta kontakt 

med nabo, isolering av dyra, ekstra undersøkelse, slakt el.l.

Tiltak storfe: Beskriv detaljert tiltak hos storfe ut fra kravene i sanerings-

programmet. Adskilt beite eller fotbading / lokalbehandling av klauvene. 

Andre dyr på gården/beitene: Vurder tiltak ovenfor andre beitedyr og evt hunder. 

Hunder bør vaskes og hindres i å gå fra ureint til reint område i mens sauene fotbades. 

Rekruttering/livdyrkjøp: Kjøp helst inn evt. dyr før oppstart av sanering. Undersøk 

aktuelle dyr grundig før innkjøp. Be om "Egenerklæring helse". Dyr må kjøpes etter oppstart 

 må settes i karantene og fotbades før og etter perioden. 15 min i 10% sinksulfat.

 Kjøp fra færrest mulig og kun om nødvendig. Se anbefalinger i saneringsprogrammet


