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Skrantesjuke (CWD) – en prionsykdom

 En gruppe uhelbredelige sykdommer som gir hjerneforandringer og død.

 Alle typer er overførbare, men klassisk skrapesjuke (småfe) og skrantesjuke 
overføres (smitter) mellom individer og mellom miljø og dyr

 Smitte med «sykt» protein(PRION) endrer dyrets normale prionprotein til «syk»
form  opphoping  hjerneskade

Foto: Sylvie Benestad, Veterinærinstituttet 



Eksempler på prionsykdommer

 Skrapesjuke (scrapie) hos sau (og geit)

 Kugalskap (BSE) hos storfe

 Creutzfeldt-Jacobs sykdom hos menneske

 Skrantesjuke (CWD) hos hjortedyr i Nord-Amerika

● Og hos oss…

Foto: Jarle FuglemFoto: Wisconsin Department of Natural Resources
Foto: Runar Bjøberg

?

Foto: Jan Vidar Akselberg 



Generelt om CWD

 CWD (og klassisk skrapesjuke) er smittsom

 Smitte -> sykdomstegn (inkubasjonstiden): svært lang (to år)

 Smittestoffet kan påvises i lymfoid vev (lymfeknuter) i en tidlig 
infeksjonsfase 

 Sykdommen ses fortrinnsvis hos unge, voksne dyr (2-5 år) 

 Smittestoffet skilles hovedsakelig  ut gjennom spytt, urin og avføring

 Prioner er stabile og kan smitte nye individer etter lang tid (flere år) i 
miljøet (beite, jord)

 Dødelig



CWD overvåking i Norge 2004-2015

Species Number tested

Red deer (Cervus elaphus) 820

Moose (Alces alces) 130

Roe deer (Capreolus capreolus) 183

Reindeer (Rangifer tarandus tarandus)

semi-domestic 966

wild 10

Fallow deer (Dama dama) – farmed 12

Musk oxen (Ovibos moschatus) 42

Total 2163

Siste tre år av perioden: under 20 dyr testet årlig.



Antall undersøkte prøver 2016

Totalt antall dyr testet til nå: 12425



Antall undersøkte rein



CWD positive dyr i Norge (per 31.05.2017)

 Villrein

● En «syk» villreinsimle døde under merking – ingen 
klare symptomer

● Simle og bukk under jakt – begge fine dyr

 To drektige elgkyr

● Ku 1: Avmagret, 13 år, unormal oppførsel, sto 
stille i myr, urinerte mye,  avlivet

● Ku 2: Normalt hold, 14 år, funnet død i elv, 
traumatiske skader

Art Lokalitet Død - dato Dato diagnose offentlig Kjønn Alder Merknad alder 

Villrein Nordfjella Døde 15.mars 4. april Simle 3-4 år Vurdert tannsett/slitasje 

Elg Selbu Avlivet 12. mai 25. mai Elgku 13 år Tannsnitting NINA 

Elg Selbu Funnet død 27. mai 3. juni Elgku 14 år Tannsnitting NINA 

Villrein Nordfjella Jakt, skutt 20. august 29. august Bukk 7 år Tannsnitting NINA 

Villrein Nordfjella Jakt, skutt 10. sept. 19. sept. Simle 4 år Tannsnitting NINA 

 



Hva skjer?



Politisk beslutning 8/5 - villrein

 Tiltak mot CWD/skrantesjuke i Nordfjella villreinområde

 Nyhet | Dato: 08.05.2017 

 Landbruks- og matdepartementet har i brev til Mattilsynet og Miljødirektoratet under nokre føresetnader gitt tilslutning til 

Mattilsynet si anbefaling om å ta ut heile villreinflokken i Nordfjella sone 1 for å nedkjempe skrantesjuke (CWD). 

● Les brevet her

 Det er ein føresetnad for uttak at Mattilsynet i samarbeid med Miljødirektoratet og annan relevant kompetanse innan 15. juni 
2017:

● Utarbeider ein konkret plan for uttak av Nordfjellaflokken i sone 1, innan 1. mai 2018. Planen må mellom anna 
beskrive den praktiske gjennomføringa av uttaket, framdriftsplan, opplegg for prøveuttak, kjøtt- og avfallshandtering og 
relevante smitteførebyggande tiltak. 

● Tiltaka må innrettast slik at saneringsperioden blir så kort som råd. Gjennomføringa må ivareta omsyn til 
dyrevelferd og mellom anna ta høgde for at ein bør unngå uttak av høgdrektige dyr. Eventuelle usikkerheiter knytt til 
gjennomføring av planen innan fastsatt tidsramme må omtalast. 

● Det må utarbeidast ein konkret plan for å bygge opp igjen villreinstammen på Nordfjella så hurtig 
som mulig. Etatane må vurdere om det er mogeleg og fagleg forsvarleg å reetablere ein stamme før det er gått fem år etter 
avslutta uttak. 

● Det må gjerast fortløpande vurderingar av om strategien bør endrast. 

/contentassets/dd36ee8a260d4bb68cdca61a7ff4ce3f/20170508-tiltak-mot-chronic-wasting-disease.pdf


Beslutningsgrunnlag

 Fagråd fra Mattilsynet

● VI

● VKM

● NINA

 Rimelig konsensus i ulike fagmiljøer om grunnlaget for beslutning



Viktige forutsetninger for fagråd

 Alvorlighetsgrad av sykdommen

 Sykdommens spesielle karaktertrekk

 Lav kjent forekomst

 Tidspunkt i sykdomsutvikling – antatt tidlig

 Smittemodell rein vs andre arter

 Føre-var prinsipp – vi har ikke all kunnskap

 Målet er å fjerne smitten og re-etablere

Figure 9-1 Phases of CWD introduction and control (adapted from Florida Invasive Species 
Partnership (FISP): http://www.floridainvasives.org/edrr.cfm). We are probably in the phase of early 
recognition in Norway. Kilde VKM-rapport CWD



Utarbeidelse av plan – sykdomssanering Nordfjella

 Aktører

● Mattilsynet eier beslutningen – forvalter av sykdom

● – i tospann med Miljødirektoratet på gjennomføring

 Forberedelser – 15. juni  2017

● Arbeidsgrupper

 Bredt sammensatte

 Dekke ulike områder

 Gjennomføring – 1. mai  2018

● Nasjonal dugnad

 Jakt og statlig uttak?



Forvaltning - mer enn Nordfjella

 Overvåking – prøvetaking

● Totalt ca 21000 hjortedyr 2017

 6500 jakta, 5000 fallvilt/oppdrett, 9500 tamrein

 Regelverksutvikling

● Soneforskrift CWD / CWD forskrift

 Bestandsregulering

● Kvoter / jakttider / randsoner

 Forskning og økt kunnskap

● prøvetaking en forutsetning

● Miljø- og levende dyr diagnostikk, genetikk 



Forvaltning villrein vs elg (rådyr og hjort)

 Sosial vs solitær art

 Forekomst i testet: 3/842 vs 2/4400

 Ulik immunhistokjemi

 Forvaltes: uttak og brakklegging vs sone/prøvetaking evt økt jaktuttak

?

Moose IHC

Reindeer IHC

Foto: Sylvie Benestad, Veterinærinstituttet 



Kart: Villrein.no

 Viktig overvåking i 2017

 Dugnad med uttak ved jeger

 Informasjonsmøter

Hardangervidda



Takk for oppmerksomheten!

Info om sykdommen kan finnes på Veterinærinstituttet (www.vetinst.no) 
og Hjorteviltportalen www.hjortevilt.no/vilthelse)

http://www.vetinst.no/
http://www.hjortevilt.no/vilthelse

