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CWD mottakelege dyr i Norge







Kartleggingsområder 2017



Status i Nordfjella sone 1

– CWD-smittestoffet er påvist i 15 dyr, finnes antakeligvis i flere dyr, 
men ikke stor andel. 

– 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

– 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

– Smittestoffet vil hope seg opp i miljøet

– Mennesker og beitedyr kan spre sykdom (som 
vektor)



Mål og strategi 

Begrense og, om mulig,  utrydde 

smitten. 

Ha en frisk hjorteviltbestand.







Framdrift i uttaket av villreinen i sone 1

– Stamme før jakt 2200 dyr ?

– Ordinær jakt 10.08-31.10: 582 felte dyr

– Statlig felling: Oppstart 07.11.2017. 968 felte dyr pr. 
05.02.2018 . Vil fortsette til all rein er tatt ut.

– Inndriving av rein i gjerde: Forberedes. Ingen endelig 
avgjørelse tatt. 





































Soneforskrift ved påvisning av CWD
• Formål å begrense spredning av CWD hos hjortedyr i og fra påvisningssted

• Nordfjella-sonen omfatter : Ulvik, Lærdal, Aurland og Hemsedal kommuner og 

de delene av Hol, Ål og Ulvik som ligger nord for Rv 7.

• Forbud mot utlegging av fôr på utmark

• Forbud mot saltstein som er tilgjengelige for hjortevilt

• Forbud mot å flytte levende hjortedyr ut av sonen

• Forbud mot å flytte lav eller annet plantemateriale ut av sonen til fóring av 

hjortedyr

• Forbud mot å flytte hele eller deler av døde hjortedyr ut av sonen. Unntak 

gjelder utbeinet kjøtt og dersom negativt prøvesvar. Også unntak for kortvarig 

transitt.



Soneforskrift CWD forts.

• Fôr lagret på innmark skal sikres mot ville hjortedyr i 

perioden 15.10-01.05.

• Slakteavfall av hjortedyr skal ikke være tilgjengelig for 

andre dyr fram til negativt prøvesvar foreligger.  

• Kartreferanse til fellingssted skal kunne oppgis

• Påbud om å reingjøre utstyr og redskaper som er brukt i jakt 

på hjortedyr i sonen. Desinfeksjon av forurenset utstyr i 

tillegg dersom ikke negativt prøvesvar.



Bestandsregulering

1. Uttak av villreinstammen i Nordfjella sone 1

Saneringsplan offentliggjort 15.06.

2. Reduksjon av hjorteviltstammene i området rundt  

Nordfjella. 

3. Sperregjerder

Formål:Minske risikoen for spredning av sjukdommen



Sperregjerder – grenser mot annen 
rein
• Avgjørende for sanering og 

brakklegging å unngå rein ut og inn 

av sone 1


