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Förekomst av Dichelobacter 
nodosus och fotröta hos 
svenska slaktlamm
Fotröta är en klövsjukdom som har påverkan på både djurvälfärd och produktion. Sjukdomen 
orsakas av bakterien Dichelobacter nodosus och upptäcktes för första gången i Sverige 2004. 
Under hösten 2020 gjordes en studie för att undersöka förekomsten av fotröta i Sverige.
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Syftet med studien var att följa upp fotröteförekomsten hos svenska 
slaktlamm och jämföra den med resultatet från en tidigare utförd 
prevalensstudie från 2009 (1). I den aktuella studien skedde också 
provtagning för att undersöka förekomsten av D nodosus hos slakt-
lamm med hjälp av realtids-PCR (Polymerase Chain Reaction). De 
D nodosus som upptäcktes i studien virulensbestämdes för att ge en 
bild av förekomsten av virulenta och benigna stammar.

Bakgrund
Fotröta är en smittsam klövsjukdom som inleds med rodnad och 
alopeci i klövspaltshuden (2). Inflammationen sprider sig utåt och 
övergången mellan hud och mjukt horn i den axiala delen av klöven 
luckras upp. I allvarligare fall undermineras sulhornet med början i 
bakre delen av klöven, men undermineringen omfattar slutligen hela 
sulan. I de allra allvarligaste fallen av virulent fotröta omfattas även 
klövkapselns vägghorn som lossas från den underliggande köttklöven 
(3). Sjukdomen orsakar smärta och hälta hos drabbade djur. Kliniskt 
bedöms fotröta på en skala graderad 0–5, där 0 representerar en helt 
frisk klöv och grad 5 en allvarligt infekterad klöv (tabell 1).

D nodosus är en gramnegativ anaerob bakterie. Bakterien bedöms 
ha en begränsad överlevnad i miljön och sprids framförallt då friska 
får vistas på ytor där det vistas eller tidigare har vistats sjuka djur 
(2, 5). Bakterien kan också överföras indirekt, till exempel via 
redskap (4). Spridningen av bakterien gynnas av fuktig väderlek 
och en dygnsmedeltemperatur över 10˚C (6). Isolat av D nodosus 
kan klassas som antingen benigna och virulenta, där de virulenta 
isolaten har större sjukdomsframkallande förmåga än de benigna. 
För att bedöma om ett isolat är virulent eller benignt undersöks 
extracellulära proteaser som produceras av bakterien, vilka är 
viktiga för bakteriens förmåga att invadera och kolonisera värddjuret. 

Virulenta stammar producerar proteaset AprV2, medan benigna 
stammar producerar den benigna motsvarigheten AprB2 (8).

I Sverige är fotröta en anmälningspliktig sjukdom, där påvi-
sande av virulenta stammar av D nodosus ska rapporteras till Jord-
bruksverket. År 2009 genomfördes en studie på svenska slaktlamm 
för att undersöka förekomsten av sjukdomen och prevalensen var då 
5,8 % (1). Sedan 2009 driver Gård & Djurhälsan Klövkontrollen, 
ett frivilligt kontrollprogram mot fotröta,. 

Material och metod
För att få en säker skattning av prevalensen klinisk fotröta och  
D nodosus i den svenska slaktlammpopulationen beräknades cirka 
400 lamm behöva undersökas och provtas i studien, men antalet 
justerades uppåt för att kompensera för diagnostisk känslighet och 
risk för bortfall. Under hösten 2020 samlades totalt 2 048 klövar 
från 512 slaktlamm in från åtta olika slakterier i Sverige. Slakterierna 
valdes utifrån föregående års slaktvolymer och geografisk placering 
i landet. Målet med urvalet var att inkludera de slakterier som 
slaktade flest lamm men även få en geografisk spridning i upptag-
ningsområdet av slaktlamm över Sverige. Antal lamm som provtogs 
på respektive slakteri var proportionellt mot slakteriets slaktvolym 
under föregående år. Insamlingen skedde under september till 
oktober då det är störst chans för att upptäcka tecken på fotröta 
på grund av den provocerande period av fukt och värme som 
nyligen passerat. Det är också under denna period då lammslakten 
är som mest intensiv. Slakterierna fick noggranna instruktioner 
om hur insamling skulle ske. För att få spridning på ett så stort 
antal besättningar som möjligt provtogs var tionde normalslaktat 
lamm. Slakterierna samlade klövar måndag till onsdag och de 
flesta klövarna levererades 1–3 dagar efter provtagning till Uppsala. 
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Tabell 1. Graderingssystem för fotröta (efter Stewart & Claxton, 1993)

Grad Beskrivning

0 Normal klövspalt, väl behårad, distinkt linje mellan hud och horn

1 Mild inflammation av klövspaltshuden: lindrig rodnad, glesare/avsaknad av behåring, fuktig hud

2 Nekrotiserande inflammation av klövspaltshuden som även involverar det mjuka hornet på insidan av klövhalvan/halvorna

3 Nekrotiserande inflammation med underminering av bakre delen av sulhornet

4 Nekrotiserande inflammation med underminering av hela sulans horn

5 Nekrotiserande inflammation som förutom sulhornet även involverar underminering av klövväggens horn och laminae

Tabell 2. Fördelning av resultat från klinisk undersökning och detektions-PCR för D nodosus. aKalmar, Hörby, Skara, 
Ljungskile, Lundsbol. bSiljan, Norrbottensgården.

Geografisk region
Totalt antal 
inskickade lamm

Lamm med 
fotröta grad 2

Lamm med 
fotröta grad 1

Lamm med 
fotröta grad 0

Lamm med D. nodosus

Södra Sverigea 311 7 (2,3 %) 32 (10,3 %) 272 (87,5 %) 28 (9,0 %)

Norra Sverigeb 46 1 (2,2 %) 8 (17,4 %) 37 (80,4 %) 1 (2,2 %)

Gotland 155 1 (0,6 %) 35 (22,6 %) 119 (76,8 %) 2 (1,3 %)

Hela Sverige 512 9 (1,8 %) 75 (14,6 %) 428 (83,6 %) 31 (6,1 %)

Figur 1. Klövar utlagda för bedömning och provtagning. 
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Undantaget var klövarna som skickades från Gotland, som förvarats 
upp till en vecka i kyl hos slakteriet innan de postades.

Undersökning och provtagning av klövarna utfördes på Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU), dit klövarna skickades med ordinarie post 
utan kylning. Alla klövar undersöktes visuellt efter kliniska tecken på 
fotröta (figur 1) och graderades enligt den tidigare beskrivna skalan 
0–5. För att lammet skulle räknas som drabbat av klinisk fotröta 
krävdes minst en klöv med grad 2 eller högre (figur 2). 

Samtliga klövar provtogs också med en e-swab för att undersöka 
bakterieförekomsten och svabbproverna poolades om fyra (per 
individ). Svabbproverna analyserades med hjälp av realtids-PCR 
för att detektera D nodosus (7). De prover som var positiva för D 
nodosus analyserades i ytterligare en PCR för att virulensbestämmas. 
Virulensbestämningen gjordes baserat på D nodosus aprV2/
aprB2-gener (7). Prevalensen för klinisk fotröta och D nodosus 
undersöktes både på nationell och regional nivå, där landet 
delades in i tre olika regioner baserat på slakteriernas geografiska 
placering: södra Sverige, norra Sverige och Gotland. 

Resultat 
Förekomst av fotröta
Av de 512 lamm som undersöktes och provtogs i studien var det 
nio lamm som bedömdes ha fotröta grad 2 på minst en klöv (tabell 
2). Av dessa nio lamm var det ett lamm som hade fyra klövar 
med fotröta grad 2, ett lamm som hade tre klövar med fotröta 
grad 2, tre lamm som hade två klövar med fotröta grad 2 och fyra 
individer som hade en klöv med fotröta grad 2. Inga klövar med 
fotröta grad 3 eller högre hittades hos de undersökta lammen. 
Prevalensen av fotröta på lammnivå var 1,8 %, vilket är signifikant 
lägre än den prevalens på 5,8 % som uppmättes i studien 2009 (1). 
Inga regionala skillnader i prevalens av klinisk fotröta kunde ses.

75 lamm bedömdes att ha minst en klöv med grad 1, vilket ger 

en prevalens på 14,6 %. Förekomsten av grad 1 var signifikant 
högre på Gotland jämfört med södra Sverige, men ingen statistiskt 
signifikant skillnad kunde ses varken mellan Gotland och norra 
Sverige, eller mellan norra och södra Sverige (tabell 2).

Majoriteten av de undersökta klövarna (428 av 512 lamm eller 
83,6 %) bedömdes som grad 0.



4 0 V E T E R I N Ä R M E D I C I N

Förekomst av Dichelobacter nodosus
Vid PCR-undersökningen kunde D nodosus påvisas hos 31 av 
lammen (tabell 2), vilket ger en prevalens på lammnivå om 6,1 
%. Förekomsten av D nodosus var högre i södra Sverige jämfört 
med Gotland, men ingen statistisk skillnad kunde ses mellan norra 
Sverige och övriga regioner. 

D nodosus var vanligast hos lamm med fotröta grad 2 (77,8 %), 
men bakterien förekom också hos lamm med fotröta grad 1 (13,3 
%) och 0 (3,3 %). Förekomsten av D nodosus var signifikant högre 
hos lamm med fotröta grad 2 än hos lamm med fotröta grad 1 
(p<0,001) och grad 0 (p<0,001). Förekomsten av D nodosus var 
också signifikant högre hos lamm med fotröta grad 1 än hos lamm 
med fotröta grad 0 (p<0,001).

Samtliga prover som undersöktes var benigna och inga virulenta 
D nodosus kunde hittas hos slaktlammen som deltog i studien.

Diskussion
Färre lamm med fotröta nu jämfört med 2009
Prevalensen i den här studien (1,8 %) var signifikant lägre än 
prevalensen i studien som utfördes 2009 (5,8 %) (1). Förekomsten 
av fotröta har alltså minskat hos svenska slaktlamm, vilket är positivt 
för både djurvälfärd och produktion. Några möjliga orsaker 
till detta skulle kunna vara det förebyggande arbetet i Sverige 
genom det frivilliga kontrollprogrammet och sanering av smittade 
besättningar, men också att det kan finnas en större medvetenhet 
kring sjukdomen hos både fårägare och veterinärer. År 2019 fick 
Sverige sitt första fall av smittsam digital dermatit (Contagious 
Ovine Digital Dermatitis, CODD) (9), en annan smittsam och 
allvarlig klövsjukdom, vilket gör att klövhälsa och förebyggande 
smittskydd för fårbesättningar har uppmärksammats ytterligare 
under det senaste året, vilket också kan ha påverkat fotröteprevalensen. 
I både den aktuella studien och studien som utfördes 2009 var 
urvalet lamm som ansågs friska nog att skickas till normalslakt. 
Det innebär att individer med högre grad av fotröta troligen har 
uteslutits från studien, eftersom dessa ofta visar kliniska tecken 

på sjukdom i form av hälta och/eller står under behandling med 
antibiotika, och därmed inte skickas till slakt. 

Att grad 1-förändringar var vanligare på gotländska klövarna 
än klövar från södra Sverige kan bero på att dessa klövar ofta 
hade lagrats i kyl innan de bedömdes, vilket kan ha gett kadaver-
förändringar som liknar grad 1-förändringar. Det kan också bero 
på andra faktorer. Grad 1 föregår grad 2 vid klinisk fotröta, men 
ett klövspaltsutseende som motsvarar grad 1 är inte alltid förenligt 
med fotröta, utan kan också uppkomma av till exempel en fuktig 
miljö eller andra skador av klövspaltshuden. Då det inte var någon 
skillnad mellan regionerna gällande förekomst av fotröta grad 2 
är det möjligt att fuktig väderlek eller ett stickigt bete kan vara 
orsaken till grad 1-förändringar hos de gotländska klövarna.

Anmärkningsvärt är att D nodosus endast påvisades hos sju av 
nio lamm med fotröta (77,8 %) i denna studie jämfört med 28 av 
29 lamm (96,6 %) i den tidigare studien (1). En möjlig förklaring 
skulle kunna vara att proverna poolades denna gång och inte 
analyserades individuellt. Dessutom tog transporten som skedde 
utan kylning längre tid vilket kan ha påverkat bakteriens över-
levnad negativt. Det var inte ovanligt att det tog både två och tre 
dagar för klövarna att komma fram till laboratoriet med ordinarie 
post denna gång medan de var framme på en dag år 2009 (1).

Dichelobacter nodosus är inte vitt spridd hos slaktlammen
I den här studien kunde D nodosus endast hittas hos 6,1 % av de 
inskickade slaktlammen, vilket visar att förekomst av bakterien är 
relativt ovanligt i svenska besättningar. Att inga virulenta D nodosus 
kunde hittas var förväntat eftersom få av de undersökta lammen 
hade tecken på klinisk fotröta och det stämmer också överens med 
tidigare studier som utförts i Sverige (7, 10), där majoriteten av de 
funna D nodosus varit benigna. 

Sammanfattningsvis talar alla resultat från den här studien 
för att vi har ett mycket gynnsamt läge gällande förekomsten av 
fotröta i Sverige. Att fortsätta att arbeta förebyggande är dock 
fortfarande viktigt för att lyckas behålla den positiva trend som nu 
verkar finnas kring förekomsten av fotröta i Sverige.

Summary
Prevalence of clinical footrot and Dichelobacter  
nodosus in Swedish slaughter lambs
A study on the prevalence of footrot and Dichelobacter nodosus 
in Swedish lambs was performed in autumn 2020. Feet from 
512 lambs were collected from eight different slaughter houses 
in Sweden and examined visually for clinical signs of footrot. All 
feet were also sampled for detection of D nodosus by real-time PCR 
analysis, and later the virulence of found D nodosus were determined. 
The prevalence of clinical footrot in lambs was 1,8%, which is 
significantly lower than the prevalence previously recorded in 2009 
(1). The prevalence of D nodosus was 6,1%, and all D nodosus found 
in this study was benign. 

Tack
Projektet önskar rikta ett tack till Stiftelsen Lantbruksforskning för 
finansiering av studien. Tack även till deltagande slakterier (Gotlands 
Slagteri AB, KLS Ugglarps AB Kalmar, KLS Ugglarps AB Hörby, 
Skara Lammslakteri AB, Siljans Chark AB, Ljungskile Kött AB, 
Norrbottensgårdens Slakteri AB och Lundsbols Lammslakteri AB) 
för hjälp med att samla och skicka in klövar till studien. •

Figur 2. Klöv med fotröta grad 2. 
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Diagnostik och behandling  
av hälta, hund och katt

Godkänd av ESK för att tillgodoräknas vid specialistutbildning i hundens och 
kattens sjukdomar, steg 1. Kursen omfattar totalt 5 dagar: Del 1 och Del 2, 
vardera 2 dagar, samt 1 dag Palpationsskola i samarbete med Orion Pharma.

TID & PLATS  
Del 1
Mån 25 - tis 26 april 2022,  Palpationsskolan  
Ons 27 april, Haga slott, Enköping.
 
Del 2
Mån 3 - tis 4 oktober 2022, Palpationsskolan  
Ons 5 oktober, Haga slott, Enköping.

MÅLGRUPP 
Veterinärer som arbetar med hund och katt.  
Även fysioterapi- och djursjukvårdspersonal 
är välkomna.

AVGIFT
11 500.-/ del (kurstillfälle).  
Palpationsskolan: 2 000:-  
Moms tillkommer.

INNEHÅLL
Del 1 
Undersökningsgång och metoder för att 
diagnosticera hältor. Den unga hundens 
hältor: Tillväxtrubbningar. Patopfysiologi, 
symptom, diagnostik och behandlings- 
principer. Utfodring av den växande hunden 
för att förebygga problem. Hälta orsakad av 
traumatiska skador på senor och muskler. 
Traumatiska och degenerativa skador.

Del 2 
Traumatiska och degenerativa skador, 
fortsättning. Ligamentskador i karpal- och 
tarsalled. Luxationer. Hältor med neurologisk 
bakgrund. Inflammation och infektion i leder. 
Artros. Hälta orsakad av neurologiska och 
onkologiska sjukdomar. Rehabilitering vid 
ortopediska tillstånd. 

Palpationsskolan: övningar i palpation av 
skelett, leder och mjukdelar under direkt 
handledning i en mindre grupp. 
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hittar du på vetortho.se  
Kursen administreras av Herrgårdskliniken AB.
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