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I denne presentasjonen finner du informasjon om

 Kartleggingsområder for jakt 2017

 Hva som skal samles i de ulike områdene

 Hvordan man tar hjerneprøve

 Innlevering, oppbevaring og forsendelse av prøver

 Merking av prøver

 Registrering av prøver på settogskutt.no

 Slik finner du svar på prøvene i hjorteviltregisteret.no



Kartleggingsområder 2017

Sjekk endringer/oppdateringer på www.nina.no/cwd

http://www.nina.no/cwd


Kartleggingsområder 2017

Sjekk endringer/oppdateringer på www.nina.no/cwd

http://www.nina.no/cwd


Når jeger skal levere hode

 Der jeger skal levere hode skal jeger motta:

- Én merkelapp

- Plastsekk til hodet

- Annet relevant prøvetakingsutstyr, varierer mellom 

områder



Når jeger skal ta hjerneprøven selv

Der jeger skal ta hjerneprøver 

selv skal jeger motta (for hver 

fellingstillatelse på dyr over ett 

år):

- Én merkelapp

- Ett prøveglass for 

hjerneprøve

- Annet relevant prøve-

takingsutstyr (varierer 

mellom av område)

Prøvetakingsutstyr.

Foto: Jørn Våge



Oppbevaring og forsendelse

 Hjerneprøven som skal sendes inn er «ferskvare». Med prøveutstyret 
følger en «ekspress over natt» frankering for postforsendelse fra 
postkontor/post i butikk - nettopp for å få prøven inn så raskt som 
mulig.

 Det er viktig at hjernematerialet overføres raskt til glasset og holdes 
kjølig, for å bevare kvaliteten og sikre at det kan brukes til å stille en 
sikker diagnose på dyret du har skutt.

 Ved mange dagers forsinkelse av innsending kan prøver fryses.



Video - uttak hjerneprøve og lymfeknuter

 Hjerneprøve

 Lymfeknuter

 Her finner du informasjon om diagnostikk m.m. fra Veterinærinstituttet

Obs! merkelappene dere får tilsendt er ulike de i videoene

https://www.youtube.com/embed/JoeQZZDTI68?rel=0&amp;showinfo=0
https://www.youtube.com/embed/SJjNXNCn8N0?rel=0&amp;showinfo=0
http://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/chronic-wasting-disease


Mer informasjon for ditt jaktområde

På www.nina.no/cwd finner du informasjon om:

• Hvilke prøver som skal tas

• Kontaktpersoner

• Innleveringssteder mm.

http://www.nina.no/cwd


Slik merker du prøvene



Uttak av hjerneprøve.

Foto: Kari Bjørneraas

Alle prøver skal merkes

 Nye kjevelapper i 2017, kalles nå 

merkelapper.

 Merkelappen har en strekkode som 

kobler jeger og dyr.

 Felles lapp for elg, hjort, villrein og 

rådyr.

 Bestilles i Hjorteviltregisteret av 

kommune/villreinnemnd, som sender 

disse videre til valdansvarlig (og 

jegere).

Merk aldri prøver fra flere hjortevilt med 

samme merkelapp!



Slik ser den nye merkelappen ut - framside



Slik ser den nye merkelappen ut - bakside



I områder og perioder med hodeinnsamling fylles den store delen ut og 

leveres sammen hodet. 



To alternativer

Alt. 1: I områder med  

kjeveinnsamling fylles 

denne delen ut og knytes 

fast på kjeven.

Alt. 2: I områder uten 

kjeveinnsamling fylles delen 

ut og sendes til 

Veterinærinstituttet 

sammen med hjerneprøven.

I områder og perioder der jeger skal ta hjerneprøver selv



Klistre den lange lappen rundt glasset så 

blir det lett å lese med strekkodeleser.

For hjerneprøver



Merk alltid møkkprøven med denne 

lappen.

Møkk sendes til Veterinærinstituttet 

sammen med hjerneprøven eller 

leveres sammen med hodet i 

plastsekken.



For villreinjakt kan en merkelapp med 

strekkode klistres på kontrollkortet.

Benyttes tannkonvolutter skal en 

klistrelapp klistres på tannkonvolutten.



En del beholdes alltid av 

jeger/innsender. Nummeret fra 

strekkoden brukes til å finne 

prøvesvarene for eget dyr i 

Hjorteviltregisteret.



Registering av hjerneprøve



Hjorteviltregisteret og Sett og skutt 

 Hjorteviltregisteret www.hjorteviltregisteret.no

- Nasjonal database som ivaretar opplysninger om hjortevilt

- Eies av Miljødirektoratet

- Åpen innsynsløsning for de fleste av dataene

 Sett og skutt www.settogskutt.no

- Elektronisk levering av data fra jegere til Hjorteviltregisteret 

http://www.hjorteviltregisteret.no/
http://www.settogskutt.no/


Veterinærinstituttet analyserer prøven og 

svaret sendes automatisk til Hjorteviltregisteret

Hvis dyret er registrert i det nasjonale Hjorteviltregisteret vil svaret på skrantesjuke-prøven vises umiddelbart.

Foto: Erik Lund.



Registering av kommune/villreinnemnd m.fl. har tidligere vært et forsinkende ledd i tilbakemelding til jeger. 

Foto: Erik Lund.

Dyret/CWD-prøven og strekkoden mm

må være registrert før jeger får svar.

Det raskeste er at jeger gjør dette selv.



Slik registrerer jeger CWD-
prøve på Sett og skutt 



www.settogskutt.no

Logg inn med 

jegernummer og 

fødselsdato.



For elg og hjort registreres  

opplysninger på 

jaktfeltet av jaktleder (eller

annen person utpekt av 

jaktleder).

For rådyr og villrein 

registrerer den enkelte jeger

hver for seg.



For elg og hjort 

registreres først 

sett elg- eller

sett hjort-skjema.



Her registreres skrantesjuke-prøven!

Eksempelet viser villrein.

Det vil være relativt likt for rådyr, 

elg og hjort.

Ikke felt noen villrein? Trykk her:

Legg til felt villrein -

2207V0972 HA 9217Hardangervidda midt



Ikke felt noen villrein? Trykk her:

Legg til felt villrein -

2207V0972 HA 9217Hardangervidda midt

Her kan du skanne (med mobil) 

eller skrive inn nummeret på 

strekkoden. 



Ikke felt noen villrein? Trykk her:

Legg til felt villrein -

2207V0972 HA 9217Hardangervidda midt

Register hvor dyret er 

felt. Dette er viktig hvis 

dyret viser seg å ha CWD.

Husk å hake av for CWD-

prøve.



Jeger 

registrerer 

opplysninger 

Overføres 

automatisk

Svar 

overføres 

automatisk

Jeger sender 

prøve

Jeger kan finne svar 

på prøven



Slik finner du svaret på CWD-prøve i 
Hjorteviltregisteret 



www.hjorteviltregisteret.no er åpent for alle. Til demonstrasjon: søk opp prøve nr. 305926 fra elgjakt.

http://www.hjorteviltregisteret.no/
http://www.hjorteviltregisteret.no/


s

Velg fanen «Helse».

I høyremargen velg 

«Søk på innsendt 

prøve».

Tast ditt nr. og søk 

opp svar.



I Hjorteviltregisteret 

finnes også nasjonal 

og lokal statistikk.

Trenger ikke 

brukertilgang.



Tilgang Hjorteviltregisteret 

 CWD-statistikk og prøvesvar er 
åpent tilgjengelig.

 Kommune/villreinnemnd kan 
gi tilgang til valdansvarlige.

 Valdansvarlig (og kommune/ 
nemnd) kan se liste over alle 
registrerte opplysninger i 
Hjorteviltregisteret.

Foto: Egill J. Danielsen



Oppsummering for jeger som tar hjerneprøve

Jeger skal:

1. Merke alle prøver med strekkodenummer

2. Registrerer opplysninger fra merkelapp på Sett og skutt

3. Sende hjerneprøve og ev. møkk til Veterinærinstituttet med 

det ferdigfrankerte klistremerket som er med i prøvepakken.

Prøvesvar kan søkes opp i Hjorteviltregisteret

- Benytt strekkodenr. på merkelappen for å søke opp svaret

- Tar ca. 1-2 dager fra prøven er mottatt hos Veterinærinstituttet 



Oppsummering for jeger som leverer hode

Jeger skal:

1. Registrerer opplysninger fra merkelapp på Sett og skutt

2. Legg utfylt merkelapp i en pose og legg posen i plastsekken 
med hodet

3. Lever hodet og ev. møkk på avtalt oppsamlingssted.

Prøvesvar kan søkes opp i Hjorteviltregisteret
- Benytt strekkodenr. på merkelappen for å søke opp svaret

- Tar ca. 1-2 dager fra prøven er mottatt hos Veterinærinstituttet 



www.miljødirektoratet.nowww.miljodirektoratet.no/cwd

Innsamlingen er et samarbeid mellom:


