Veterinærattest – sau- fotråte
I henhold til Forskrift om soner for forebygging av fotråte, Aust-Agder, Hordaland og Rogaland kreves
veterinærattest ved overføring av værlam fra sone Sør-Rogaland til sone Midt-Rogaland, fra MidtRogaland til sone Sør-Rogaland og fra sone Valle til sone Aust-Agder. Se veiledning.
Selger/leverandørs navn:_____________________________Prod.nr/dyreholds ID: ______________
Adresse: _____________________________________________________Telefon: _____________
Veterinærens navn: ____________________________________________ Telefon: _____________
Adresse: _____________________________________________________
Spesifikke opplysninger angående fotråte
1.Individopplysninger
Veterinærattest utstedes kun for dyr som ikke har tegn til fotråte. Dyra bør ikke ha vært fotbadet de
siste 3 månedene før denne undersøkelsen da det kan kamuflere evt. sjukdomstegn.
•
•
•
•

Jeg har i dag foretatt en klinisk undersøkelse av alle dyr som overføres fra besetningen, uten
å finne symptomer som kan skyldes fotråte: Ja: (sett kryss)
Følgende dyr er undersøkt (individnummer): _______________________________________
___________________________________________________________________________
Er dyra fotbadet siste 3 månedene før undersøkelsen? Ja: Nei:
Dersom JA, angi når og hvorfor: ________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Besetningsopplysninger
Alle dyr i besetningen skal observeres i bevegelse. Alle føtter på alle dyr som viser tegn til halthet skal
undersøkes klinisk.
• Jeg har i dag observert ____ antall småfe i besetningen uten at det er grunn for mistanke om
fotråte i besetningen. Begrunn evt. hvorfor ikke alle småfe ble undersøkt, og hvor mange det
gjaldt:______________________________________________________________________
• Det ble funnet ___ dyr som haltet, jeg bekrefter at disse ble undersøkt klinisk uten at det forelå
tegn på fotråte.
• Jeg bekrefter at jeg ikke har kjennskap til tidligere sjukdomstegn som kan relateres til fotråte.
Ja:
Nei:
• Ved Nei, forklar/kommenter:____________________________________________________
___________________________________________________________________________

Andre opplysninger om besetningen
Etter min vurdering viser verken besetningen eller dyret/dyrene som skal overføres, tegn på
smittsomme sjukdommer som kan overføres til kjøpers besetning.
Kommentar:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Dato: ____/____/20____ Sted: __________________________

__________________________
Underskrift og stempel veterinær

Dette skjema er godkjent av Mattilsynet, januar 2019.
Ett eksemplar beholdes av veterinær, ett eks. gis selger /leverandør og ett eks. følger dyret/dyrene.

