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Prosjekt Friske Føtter 
 

Avtale om sanering for fotråte ved full nedslakting,  

mellom dyreeier og Prosjektet  

 
Sendes til prosjekt Friske føtter v/Animalia (heretter Prosjektet) 

Prosjekt Friske føtter 

v/ prosjektleder Synnøve Vatn 

Animalia  

Postboks 396 Økern 

0513 Oslo 

Telefon: 23 05 98 15 

E-post: synnove.vatn@animalia.no 

For prosjektet Mottatt dato:  

 

Dyreeier 
Navn Adresse Postnr og - sted 

Produsentnummer Org.nummer  Bankkonto E-postadresse:                                                                                 

Telefonnr: Mobil / Faksnr: Medlem i Sauekontrollen :            Ja□    Nei  □ 

 

Vilkår for å delta i saneringsprosjektet er at:   
1. Dyreeier inngår samarbeid med veterinæren som er forhåndsgodkjent av Prosjektet. 

2. Dyreeier forplikter seg til å:  

o følge tiltak som beskrevet i Saneringsplanen og anbefalinger fra veterinæren og Prosjektet . 

Dette er bl.a. tiltak ovenfor storfe i besetninger med sau og storfe og slaktetidspunkt i 

forhold til smittefare fra den gamle flokken til nyinnkjøpte dyr. 

o diskutere evt. problemstillinger underveis med veterinæren . 
o dokumentere at alle småfe er slaktet (slaktelogg el.l.)  
o fremlegge dokumentasjon på søyetall (antall sau over 1 år sluppet på beite, fra søknad om 

produksjonstillegg per siste 31. juli forut for at besetningen ble pålagt restriksjoner for 

fotråte, evt senere år, etter avtale med Prosjektet) 
o fremlegge dokumentasjon på dyretall per telling 1.1. forut for sanering, samt tilsvarende 

søknad 1.1. om tilskudd året etter oppstart av sanering.  
3. Dyreeier dekker kostnader om ikke annet er avtalt med Prosjektet.  

 

Prosjektet vil 
1. Utbetale kompensasjon i henhold til Regler for kompensasjon ved sanering for fotråte. 

2. Gi gratis råd og veiledning til veterinær og dyreeier  
 

Veterinæren jeg ønsker å bruke/har brukt i saneringsprogrammet: 
Navn  Adresse 

Telefon e-post 

 
Jeg bekrefter med dette at jeg ønsker å sanere for fotråte og gjennomføre tiltak i henhold til planen, 

samt følge de vilkår som til enhver tid gjelder. Jeg er klar over at anbefalinger og vilkår kan endres på 

grunnlag av ny kunnskap og erfaring. Jeg har lest og aksepterer prosjektets Regler for kompensasjon 

ved sanering for fotråte, og er klar over at kompensasjon utbetales som beskrevet der.  
 
 

Dato     Sted  Signatur dyreeier  Prosjektet v/prosjektleder           

  

 
 
 


