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Paradigmeskifte i norsk natur
Skrantesjuke (CWD) påvist for første gang hos rein i 
Nordfjella



Hva er Skrantesjuke (CWD)?  

Lang tid fra smitte til symptomer (16 mnd.–4 år)
– fremstår som friske

Dårlig immunrespons

Atferdsforandringer, avmagring, 
økt urinering og sikling

Dødelig 100%

- USA 10-20% dødelighet pr år
- ingen behandling/vaksine
- store lidelser

Smittestoff: PRION (Deformert protein)
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Lang tid fra smitte til symptomer (16 mnd – 4 år)

Dårlig immunrespons

– fremstår som friske

Spytt
Urin Avføring

Påvises i lymfatisk 
vev - tidlig

Ekstremt resistent 

smittestoff

- Brytes langsomt ned

- miljøsmitte (år) 

Bindes til jord

Smittsom

Atferdsforandringer
og skrantne

(avmagring, urinering
og slevjing)

CWD-egenskaper – “prionsirkelen”



CWD: Målet vårt er å

- begrense og, om 
mulig, utrydde 
smitten 

- ha en frisk hjortedyr-
bestand



Kommunens 
viltforvaltning



•Kartlegging
•Saneringsplan – villrein Nordfjella

• Mål: Fjerne prionsmittestoff (IKKE bare fjerne syke dyr). Jakt, felling og 
inndriving.

• Forflytningsbegrensninger (gjerder, slakt)
• Kartlegging
• Reetableringsplan 

•Informasjonstiltak
•Reduksjon av ville hjortedyrbestander
•CWD-forskriften: Restriksjoner i hele landet
•Soneforskriften: Nordfjella/Selbu 

Tiltak nå - oversikt



CWD-testing i 2017 fordelt på art

Art Antall

Villrein 2922

Tamrein 10934

Vill hjort 3632

Oppdrettshjort 450

Elg 5456

Rådyr 1953

Hjortedyr i dyrepark 6

Dåhjort 21

Ukjent 282

Sum 25656

Fra starten og 
til 25.1.18: 

36.849 dyr 
testet totalt, 
hvorav 18 er 
positive.



Geografisk fordeling
Per februar 2018



Status i Nordfjella sone 1 per 1.februar 2018:

• CWD-smittestoffet er påvist i 14 dyr, finnes antakeligvis i flere 
dyr, i underkant av 1 %.
• Miljøet sannsynligvis ikke tungt nedsmittet per nå
• Vi vet ikke når smittestoffet oppstod, eller hvordan det oppstod, 

eller om det oppsto i Nordfjella, men det er ingen indikasjoner 
på at det er noe annet enn smittsom CWD

• Da vil ikke sykdommen forsvinne av seg selv… 
• Bestanden er infisert  - vi vet ikke hvilke dyr

som er smittet – alle dyr må behandles som 
potensielt positive



Tidlig i utbruddsfasen

Nordfjella sone 1:
Lav prevalens + positive funn i 
lymfeknuter og ikke i hjerne, 
tyder på tidlig utbruddsfase



Utvikling – hvis ikke intervenering

• Forekomsten vil øke, vi vet ikke hvor fort, men sykdommen vil 
ikke dø ut av seg selv

• Sykdommen vil spres via blant annet forflytning av dyr, også til 
andre hjorteviltarter og andre områder

• Smittestoffet vil hope seg opp i miljøet
- Stor dødelighet
- Store lidelser



Status uttak av dyr iht. saneringsplanen 

• Antall dyr før uttaket: ca. 2200
• Antall dyr etter utvida ordinær jakt: ca. 1500
• Antall dyr igjen per utgangen av januar ca. 685 (816 dyr tatt ut per 1.2.)

Statens naturoppsyn (SNO): Fellingslag
Mattilsynet: Tilsyn med dyrevelferd og smitte

Inndriving/avliving planlegges nå

• Helikoptertransport
• Testing av dyr
• Bruk av kjøttet



Kartlegging 2018

Kartlegging gir kunnskap, 
men bekjemper ikke sykdommen

Kartleggingsprogram i EU – risikodyr

I Norge:
Prøver fra både tamme og ville hjortedyr:
• Alle felte villrein skal testes
• Prøver fra jaktede dyr i visse kommuner
• Prøver fra slakterier

• Tamrein og oppdrettsvilt

• Stort fokus på risikodyr
• Selvdøde, syke, trafikkdrepte dyr

• Prøver fra Trøndelag og Møre og Romsdal

• Minimum 25.000 prøver
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Brakklegging og reetablering

•Brakkleggingsperioden er minimum 5 år
•Tiltak og testing i kildebestander, jf. 

kartleggingsprogram

•Reetablering av rein som har samme 
opprinnelse som dagens villrein i sone 1. 

•Fordel at bestanden rein skal overføres fra, 
er så stor at reetablering av sone 1 ikke tar 
for lang tid.

Reetableringsrapport levert til LMD i oktober 



Takk for oppmerksomheten


