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Prosjekt Friske Føtter 

 

Regler for kompensasjon ved sanering for fotråte 
 

Fotråte er en B-sjukdom som medfører restriksjoner i besetninger som har symptomer over et 

visst nivå. Sanering for fotråte er ikke erstatningsberettiget etter forskrift av 21. juli 2004 nr 

1131.  Styringsgruppa for prosjekt Friske føtter har besluttet at det ved sanering for fotråte 

kan utbetales en kompensasjon som er ment å dekke direkte utgifter til veterinær, behandling, 

tapte tilskudd og inntekter ved utrangering av enkeltdyr eller hele flokken og andre kostnader 

ved smittereduserende tiltak. Det er ikke en fullstendig økonomisk kompensasjon, men ment å 

skulle dekke de fleste direkte utgiftene ved sanering for fotråte. 
 

Hvem kan få kompensasjon? 

Besetninger som er pålagt restriksjoner fra Mattilsynet på grunn av fotråte kan inngå avtale 

med prosjekt Friske føtter, ved Animalia, om sanering for fotråte og motta kompensasjon. 

Kompensasjon forutsetter at vilkårene i Avtale om sanering følges. I besetninger som har både 

sau og geit, gis det kompensasjon også for geitene. Sanering kan skje i form av medisinsk 

sanering (utrangering av enkeltdyr, fotbad, reine beiter, smittereduserende og –forebyggende 

tiltak samt etterkontroller) eller ved slaktesanering (utskifting av hele flokken). 
 

Kompensasjonen består av en Standard kompensasjon som gjelder uansett saneringsmetode 

og en Slaktekompensasjon som kun utbetales ved slaktesanering.  

 

Prinsipper for standard kompensasjon 

 Sanering kompenseres etter gjeldende satser og i henhold til søyetall.  

 Søyetall = Antall sau over 1 år ved siste telling 31. juli forut for at besetningen ble pålagt 

restriksjoner for fotråte. Besetninger som også har geit, får beregnet antall geiter over 1 år 

fra samme telling.  

 Søyetallet må dokumenteres i form av bekreftelse fra landbrukskontoret (helst i form av e-

post til prosjektleder) evt som kopi av tillskuddsbrev.  

 Dersom antall voksen sau ved tidspunktet for båndlegging avviker vesentlig fra søyetallet, 

kan prosjektet fastsette annet søyetall på grunnlag av framlagt dokumentasjon.    

 Ved medisinsk sanering utbetales standard kompensasjon i 2 omganger: Halvparten 

utbetales etter at Saneringsplan fotråte og liste over søyer som skal utrangeres (1. 

Satser for standard kompensasjon ved sanering for fotråte 
 

1. Engangsbeløp per besetning med: - 20 eller færre voksne søyer:   kr. 3 500

       - 21 eller flere søyer:   kr. 7 000 

2. Kompensasjon for direkte kostnader: - per dyr for de første 100 søyer: kr.    350  

  - per dyr for øvrige søyer:    kr.    200 

3. Kompensasjon per voksen søye, drektig påsettlam eller vær som utrangeres  

     på grunn av fotråte     kr. 2 000 
Ad 1) Engangsbeløpet er ment å dekke oppstartkostnader som installering av fotbad. Dersom sanering 

ikke lykkes utbetales ikke engangsbeløpet ved andre gangs sanering.  

Ad 2) Satsen per dyr er redusert fra søye nr 101, da sanering i store besetninger antas å kunne 

gjennomføres til en noe lavere pris per søye, sammenlignet med små besetninger.  

Ad 3) Kompensasjon for utrangering forutsetter at person godkjent av prosjektet (saneringsvet) har 

foretatt beslutningen om utrangering. Liste over dyr som skal utrangeres, undertegnet av 

veterinæren må sendes inn (gjelder ikke ved slaktesanering).  Det kompenseres kun for voksne 

søyer, evt. drektige påsettlam og avlsværer. Kompensasjonen skal dekke kostnadene ved økt 

rekruttering og tapt tilskudd. Det kan kompenseres for maksimalt 20 % av søyetallet.  
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Registreringsskjema klauver i planen, signert av veterinæren) er mottatt av Prosjektet. 

Resten utbetales etter innsending av ”Bekreftelse på gjennomført sanering” fra dyreeier og 

veterinæren. Dokumentasjon på at tidsplanen er fulgt, med angivelse av dato og bekreftelse 

på gjennomføring må legges ved (skjema Tiltak i saneringsplanen).    

 Ved slaktesanering utbetales halvparten av standardkompensasjonen når alt småfe er 

slaktet og resten når alle tiltak (f.eks hos storfe) er gjennomført. I besetninger uten storfe 

kan utbetaling skje samlet etter at alle småfe er slaktet. 

 Satsene for kompensasjon er basert på felles kriterier, ikke på vurdering av faktiske 

kostnader i den enkelte besetning. Unntaket er kompensasjon for dyr som må utrangeres, 

det gjøres på grunnlag av dokumentasjon på det reelle antall voksne søyer (evt. drektige 

lam og avlsværer) som skal utrangeres, begrenset oppad til 20 % av søyetallet. 

 Endringer i vilkårene for kompensasjon, ved ny kunnskap og erfaring, vil kun medføre 

endringer i satsene dersom det medfører betydelige endringer i saneringskostandene. 
 

Kompensasjon ved slakting av hele flokken som saneringsmetode 

I enkelte flokker og områder kan det være ønskelig eller hensiktsmessig å sanere ved å slakte 

hele flokken, heller enn en medisinsk sanering. Dette må avtales direkte med prosjektet. 

Kompensasjonene vil da bestå av slaktekompensasjon i tillegg til standard kompensasjon.  
 

 

 
 

Kompensasjon ved behov for gjentatt sanering 

Sanering for fotråte er krevende og erfaringer fra andre land tilsier at ikke alle lykkes første 

gang. I tilfeller hvor sanering ikke lykkes, kan eier inngå ny Avtale om sanering for fotråte. 

Kompensasjon kan da utbetales også ved 2. gangs sanering, med unntak av engangsbeløpet.  
 

Oppheving av restriksjoner 

Det er Mattilsynets distriktskontor som vurderer oppheving av restriksjoner i den enkelte 

besetning. Gjennomført sanering med Sluttkontroll (gjelder medisinsk sanering) som bekrefter 

fravær av symptomer på alvorlig fotråte er ett viktig kriterium som Mattilsynet legger til 

grunn for oppheving av restriksjoner.   
 

Uenighet  

Ved uenighet mellom prosjektledelsen og den enkelte besetningseier om utmåling av 

kompensasjon skal saken legges fram for Styringsgruppa for prosjekt Friske føtter.  

Slaktekompensasjon 

Utskifting av besetningen innebærer utgifter og reduserte inntekter påfølgende år, f.eks. 

bortfall av tilskudd til husdyr og avløsertilskudd dersom det kjøpes inn lam etter 

nedslakting, lavere produksjon og utgifter ved innkjøp av nye dyr.   

 Slaktekompensasjon beregnes ut fra:  

o Tilskudd til husdyr per siste telling 1.1 før slakting 

o Avløsertilskudd per siste telling 1.1. før slakting, forutsatt at besetningen starter 

opp igjen med sauehold innen 1 år etter saneringsoppstart og dokumenterer 

dette. 

o Gjeldende satser for produksjonstilskudd og for avløsning ved ferie og fritid. 

 Dersom det kjøpes inn voksne dyr som berettiget produksjonstilskudd vil tilsvarende 

sum trekkes fra kompensasjonen.  

 Kompensasjonen utbetales bare første året etter at sanering ved nedslakting er påbegynt, 

og etter fremlegging av kopi av siste tilskuddsbrev fra telling per 1.1. før sanering og 

første søknad per 1.1. etter sanering. 


