
Egenerklæring helse - SAU – fotråte - Rogaland

REGELVERK  - Fra forskrift om forbod mot å overføre levande sau mellom buskapar i Rogaland:

§ 5. Det er forbod mot å overføra sau mellom buskapar i Rogaland fylke. 
§ 6: Så sant ikkje anna går fram av lov eller forskrift, gjeld fylgjande unntak frå forbodet i §5: 
I Sone Nord-Rogaland er det tillete å overføra vêrar innanfor sona dersom dei er fotbada, det ikkje er kjøpt inn sau til buskapen siste 6 
månader og det er utfylt eigenfråsegn om tilfredsstillande helsetilhøve for buskapen på skjema godkjent av Mattilsynet. 
I Sone Midt-Rogaland er det tillete å overføra vêrar innanfor sona dersom dei er fotbada inn i og ut av ei vekes karantene på tørt under-
lag, det ikkje er kjøpt inn sau til buskapen siste 6 månader og det er utfylt eigenfråsegn om tilfredsstillande helsetilhøve for buskapen på 
skjema godkjent av Mattilsynet. Dersom vêrlam i tillegg har veterinærattest, kan dei også verta overført til sone Sør-Rogaland. 
I Sone Sør-Rogaland er det tillete å overføra vêrar innanfor sona dersom dei er fotbada, det ikkje er kjøpt inn dyr til buskapen siste 6 
månader og det er utfylt eigenfråsegn om tilfredsstillande helsetilhøve for buskapen på skjema godkjent av Mattilsynet. Dersom vêrane i 
tillegg står i karantene på tørt underlag i minst ei veke, kan dei også verta overført til sone Midt-Rogaland etter fotbad inn i og ut av karan-
tenen.

Annet regelverk: 
Gjeldende regelverk forbyr all overføring av hodyr av sau mellom besetninger i hele Norge, og all overføring av både sau og geit over 
fylkesgrensene. I tillegg er det soner som deler opp flere fylker, blant annet Rogaland. Det betyr bl.a. at det er forbudt å overføre både sau 
og geit til eller fra sone Nord-Rogaland.  

For mer informasjon om regelverk, kontakt Mattilsynet på 06040, www.mattilsynet.no

Dette skjema er godkjent av Mattilsynet, august 2010. 
Fylles ut av selger/leverandør som beholder ett eksemplar. Ett eksemplar følger dyret/dyrene.  

Dette feltet MÅ fylles ut ved overføring av sau mellom besetninger i Rogaland 
Selger/leverandør bekrefter følgende:
• Det er ikke mistanke om fotråte i flokken   
• Det brukes ikke rutinemessig fotbad i flokken (bortsett fra ved innkjøp av livdyr)*  
• Det er ikke tatt inn sau i besetningen siste 6 måneder
• Følgende dyr (individnummer) _____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
er fotbadet i forbindelse med at de overføres til mottagerbesetning.

Dato: ______/______/20_____    Sted ____________________________________________________________     _____________________________________________
 Selgers/leverandørs underskrift

*Fotbad anbefales kun ved innkjøp av livdyr, ikke rutinemessig i antatt friske flokker da det kan skjule symptomer på fotråte uten at smitten fjernes.

Ved overføring innen sone Midt- Rogaland og mellom sone Sør-Rogaland og sone Midt-Rogaland er det også krav om ka-
rantene på tørt underlag i minst en uke før overføring av dyret/dyrene og at de er fotbadet inn og ut av karantenen. 

Jeg bekrefter at dyret/dyrene har vært i karantene og er fotbadet inn og ut av karantenen.

Dato: ______/______/20_____    Sted ____________________________________________________________     ______________________________________________  
 Selgers/leverandørs underskrift

I henhold til forskrift om forbod mot å overføre levande sau mellom buskapar i Rogaland og Aust-Agder som er iverksatt pga 
fotråte, skal sau som overføres på vilkår mellom besetninger i Rogaland følges av egenerklæring. Se veiledning.

Selgers/leverandørs navn: _________________________________________________________ Prod. nr: ________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________ Telefon:  ________________________________


