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Fotröteprojektet
igång
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är

Fårhälsovården har nu
inlett ett forskningsprojekt
angående fotröta. Projektet
är finansierat av Stiftelsen
Svensk Fårforskning och
Jordbruksverket.

T

jugo fotrötedrabbade besättningar kommer att följas under ett drygt år. Syftet
är att studera fotröta under
svenska förhållanden och samla erfarenheter som förhoppningsvis kan leda till att
friskförklaringar av smittade besättningar
kan utfärdas. Fullständig rapportering av
projektet kommer att ges när projektet är
slutfört i mars 2009, men fram till dess
kommer kortare delrapporter att ges i
Fårskötsel. Läs mer om projektet på www.
svdhv.org .
Besättningarna
Deltagare i projektet är de besättningar

Antal tackor i projektbesättningarna.

Undersökning av många klövar
De tjugo projektbesättningarnas geografiska läge. Tio besättningar hade vid den
inledande genomgången benign fotröta,
markerade med blå punkter. Tio besättningar hade virulent fotröta, markerade
med röda punkter.

som snabbast hörde av sig efter upprop i
Fårhälsonytt och Fårskötsel, principen för
urval har varit först till kvarn. Trots detta
finns en spridning både geografiskt och
i besättningsstorlek. Olika raser är också
representerade. Gemensamt för alla projektbesättningar är att fotröta påvisats
både kliniskt och bakteriologiskt.

I projektet görs en kontroll av samtliga
djur en gång före behandling, en gång efter behandling och slutligen ytterligare en
gång ett år senare. Djuren ska då ha utsatts för sommarens provocerande väder
(fukt och värme) och vid den sista kontrollen konstateras huruvida besättningen
är fri från fotröta eller inte. De två inledande besöken före och efter behandling är nu i stort sett genomförda i alla
besättningar. Fem återstår att kontrollera
efter behandling under december-januari.
Totalt har 2 358 djur undersökts och alltså
9 432 klövar studerats. Graden av fotröta
har registrerats utifrån ett internationellt
graderingssystem framtaget i Australien
av professor John Egerton.
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Graderingssystem av fotröta
0 = Normal klöv.
1 = Lindrig inflammation i
		 klövspalthuden.
2 = Klövspalthud och det mjuka hornet
		 på insidan av klövspalten är
		 påverkat.
3a = Det mjuka hornet har lossnat från
		 klövspalthuden och sulan är under		 minerad, men inte mer än 5 mm.
3b = Underminering av sulan, men inte
		 mer än halva sulan eller ballen.
3c = Underminering mer än halva 		
		 sulan.
4 = Underminerad sula ända ut till
		 klövkapselns hårda horn.
5 = Sulan är borta och klövkapseln lös.

en besättning. De fynd som noterats vid
det första besöket har studerats igen vid
det andra besöket. På så sätt har avläkningsbilden vid fotröta kunnat följas.

Allt är inte fotröta
Förutom förekomst av olika grader av
fotröta har även andra avvikelser noterats och protokollförts. Mycket vanligt förekommande i en del besättningar är sk
Vita linjen separation. Andra avvikelser
är t ex utväxter i klövspaltshuden (hyperplasi), skiktad sula, bortfläkt tåkapsel
och granulom i tån (orsakat av för kort
tåklippning).

Hittills går att konstatera att alla de
olika graderna kan förekomma under
svenska förhållanden, men grad 4 och 5
är mindre vanliga. Grad 5 som innebär att
hela sulan är borta och klövkapseln lossnat från köttklöven, har noterats i endast
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Fotbad
Vid benign fotröta har behandlingen varit

Granulom. Tån har klippts för kort och
den lättblödande läderhuden bildar en
utväxt när den inte täcks av sul- och
vägghorn.

Vita linjen separation.

A K T U E L L T
fotbad av samtliga djur i 10% zinksulfatlösning. Dessa har upprepats tre gånger
med ca en veckas mellanrum. Vid virulent fotröta har fotbaden kompletterats
med antibiotikabehandling. Djuren har
efter fotbaden släppts på nya rena beten
där inga får vistats på 14 dagar.
Kontroll av behandlingens effekt
De besättningar som besökts efter be-
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handlingen har i de flesta fall sett bra ut.
De djur som inte har svarat på behandlingen har sorterats bort, eftersom dessa
naturligtvis innebär en risk för återsmitta.
I två besättningar har läget förvärrats efter
fotbaden och ytterligare en behandlingsserie har då genomförts, vilket i de två fallen givit en god effekt. Nu återstår en tid
av väntan fram till augusti-september då

alla besättningar besöks på nytt för ytterligare en kontroll av behandlingsresultatet.
Text Ulrika König, Foto: Ulrika König m.fl.

Fotröta grad 2 med nedsmältning av det
mjuka hornet på insidan av klöven. Klövspalthuden är röd och irriterad och täckt
med en vit beläggning.
Fotbad i större skala.

Olika konstruktioner av fotbad har studerats i projektet. Vanligaste modellen är ett hemmabygge bestående av en träram med en presenning i botten.

Lyckat behandlingsresultat: Fotröta grad
2 några dagar efter sista fotbadet. Klövspalthuden har torkat upp, ingen vit beläggning finns kvar.
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