
            
Egenerklæring helse- sau – fotråte 
 
Alle deler av dette skjemaet MÅ fylles ut ved overføring av sau mellom besetninger i Aust-Agder og 
Rogaland, og kommunene Etne og Sveio i Hordaland.  
 
Selgers/leverandørs navn:_____________________________Prod.nr/dyreholds ID: _____________ 
Adresse: ____________________________________________________ Tlf. nr: _______________ 
 
 
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 in sau i besetningen de siste 6 måneder 

• Følgende dyr (individnummer): __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

o Alt 1:   er fotbadet i forbindelse med overføring til kjøpers besetning. (Standard jf. tab. 1): 

o Alt 2:   er fotbadet inn i og ut av en ukes karantene på tørt underlag i forbindelse med 

overføring til kjøpers besetning. (Karantene jf. tab. 1):   
o Se også tabell ang tilleggskrav om veterinærattest. 

 
Sted: _______________________   Dato: _____/_____/20___ ______________________________ 
        Selgers/leverandørs underskrift 
 
*Fotbad anbefales kun ved innkjøp av livdyr. Det bør ikke brukes rutinemessig i antatt friske flokker da 
det kan skjule symptomer på fotråte uten at smitten fjernes. 
 

Tabell 1: Vilkår for overføring 
                              Til 
Fra 

Nord-
Rogaland 

Midt-
Rogaland 

Sør-
Rogaland 

 
Valle 

Aust- 
Agder 

Nord-Rogaland Standard Karantene Karantene Forbudt Forbudt 
Midt-Rogaland Forbudt Karantene Vet-attest Forbudt Forbudt 
Sør-Rogaland Forbudt Vet-attest Karantene Forbudt Forbudt 
Valle Forbudt Forbudt Forbudt Karantene Vet-attest 
Aust-Agder Forbudt Forbudt Forbudt Karantene Standard 

Standard: Ett fotbad i forbindelse med overføring til ny besetning, selgerbesetning skal ikke ha tatt inn livdyr de 
siste 6 månedene, egenerklæring. 
Karantene: Dyra skal fotbades inn i og ut av en ukes karantene på tørt underlag, selgerbesetning skal ikke ha tatt 
inn livdyr de siste 6 månedene, egenerklæring. 
Vet-attest: Krav om veterinærattest i tillegg til fotbad inn i og ut av karantene, selgerbesetning skal ikke ha tatt inn 
livdyr de siste 6 månedene, egenerklæring. 

REGELVERK OG VEILEDNING  

• Forskrift om soner for forebygging av fotråte, Aust-Agder, Hordaland og Rogaland  

• Fotråteveilederen 

• Dyrehelseforskriften 

• Veileder for flytting av småfe 
 
Gjeldende regelverk forbyr all overføring av hunndyr av småfe mellom besetninger i hele Norge, og all overføring 
av både sau og geit over regiongrenser. Det er også forbudt å føre småfe ut av enkelte fylker (Rogaland, 
Nordland og Hordaland, Sogn og Fjordane). For mer informasjon om regelverk, kontakt Mattilsynet på 22 40 00 
00, www.mattilsynet.no  
 
Dette skjema er godkjent av Mattilsynet, januar 2019.  
Skjemaet fylles ut av selger/leverandør, som beholder ett eksemplar. Ett eksemplar følger dyret/dyrene. 
 

https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2010-08-23-1210?q=fotr%C3%A5te
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-27-732?q=dyrehelseforskrift
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/sau_og_geit/veileder_for_flytting_av_smaafe.32357/binary/Veileder%20for%20flytting%20av%20sm%C3%A5fe
http://www.mattilsynet.no/

