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Sammendrag
Rolandsen, C.M., Våge, J., Hopp, P., Benestad, S.L., Viljugrein, H., Solberg, E.J., Ytrehus, B.,
Andersen, R., Strand, O., Vikøren, T., Madslien, K., Tarpai, A., Fremstad, J., Veiberg, V., Heim,
M., Mysterud, A.. 2019. Kartlegging av skrantesjuke (CWD) i 2016-2018. NINA Rapport 1711 /
Veterinærinstituttet rapport 20, 2019. 41 s.
Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) ble oppdaget hos villrein (Rangifer tarandus) og
elg (Alces alces) våren 2016, og hos hjort (Cervus elaphus) høsten 2017. Dette var første gang
sykdommen ble påvist i Europa. CWD forårsakes av opphopning av feilfoldede prionproteiner i
hjernen og nervesystemet. Den klassiske formen for CWD er smittsom, alltid dødelig, og har
evne til å spre seg mellom hjortedyrarter. Alvorlighetsgraden av denne sykdommen medførte at
Mattilsynet og Miljødirektoratet initierte et storstilt nasjonalt prøvetakingsarbeid fra hjortedyr.
Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet fikk ansvaret for å organisere
innsamlingsarbeidet og gjennomføre nødvendige analyser av det innsamlede materialet. Ved
utgangen av 2017 var det analysert prøver fra 35 794 individer. Flere funn av klassisk (smittsom)
CWD hos villrein fra sone 1 i Nordfjella villreinområde, medførte statlig vedtak om å skyte ut hele
denne delbestanden. Dette ble gjennomført vinteren 2017/2018.
Ved inngangen til 2018 var det registrert 13 tilfeller av CWD hos villrein, tre tilfeller hos elg og ett
tilfelle hos hjort. Tilfellene hos elg og hjort ble klassifisert som atypisk CWD. Dette er en type av
sykdommen som trolig oppstår spontant, primært hos eldre individer, og som antas å ikke være
smittsom, eller i så fall, ikke i samme grad som klassisk CWD. Innsamlingsarbeidet i 2018
avdekket ytterligere seks funn av klassisk CWD hos villrein. Alle disse stammet fra den statlige
fellingen i Nordfjella sone 1. Det ble også funnet en elgku med atypisk CWD i Flesberg kommune
i Buskerud.
Arbeidet med å kartlegge forekomsten av CWD hos norske hjortedyr ble ytterligere intensivert i
2018. En medvirkende årsak til opptrappingen var EUs vedtak om å initiere et europeisk
kartleggingsprogram. I 2018 ble det organisert innsamling av hjerneprøve og lymfeknuter fra elg,
hjort og villrein felt under ordinær jakt i 125 kommuner, 21 villreinområder, og
viltbehandlingsanlegg spredt rundt i landet. Innsamlingen ble utført av jegere på felte dyr. I tillegg
ble alle landets kommuner bedt om å samle prøver fra fallvilt fra alle hjorteviltarter. Det ble også
tatt prøver av slaktet tamrein fra 65 av landets 83 reinbeitedistrikter og fra annet oppdrettet
hjortevilt (hjort, dåhjort).
Myndighetenes mål for 2018 var prøver fra 30 000 individer. Formålet med innsamlingen var å
få mer kunnskap om forekomst og geografisk utbredelse av CWD i Norge. Takket være en
formidabel innsats fra jegere og representanter fra kommuner, villreinnemder, villreinutvalg,
fjelloppsyn m.m., ble innsamlingsarbeidet i 2018 svært vellykket. Totalt ble det samlet inn og
analysert prøver fra 33 656 hjortedyr. Av dette stammet prøvene fra 16 400 individer felt under
jakt, 12 461 individer fra slaktet tamrein og 3743 individer fra fallvilt. I tillegg stammet 1052 prøver
fra individer med ukjent opprinnelse.
Prøvetakingen i 2018 omfattet både hjerneprøve og lymfeknuter (primært svelglymfeknuter).
Over 80 % av de innsamlede prøvene inneholdt begge vevstypene. Dette er en vesentlig økning
fra tidligere år.
I 2018 har det også vært utøvd betydelig innsats fra Miljødirektoratet, Veterinærinstituttet og
NINA med tilrettelegging av funksjonelle merkesystemer og løsninger for innsamling av
individdata, rapportering av analyseresultater og informasjonsvirksomhet. Eksisterende
løsninger fungerer godt, og sørger for god sporbarhet og rask resultatformidling. Det er imidlertid
fortsatt forbedringspotensial med hensyn til ufullstendig merking av prøver og fortsatt utfordringer
med varierende kvalitet på hjerneprøver som sendes inn.
I 2019 er det myndighetens mål å opprettholde omfanget av overvåkingen på samme nivå som
i 2018. Dette vil gjøres innenfor rammer definert av Mattilsynet og Miljødirektoratet.
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Abstract
Rolandsen, C.M., Våge, J., Hopp, P., Benestad, S.L., Viljugrein, H., Solberg, E.J., Ytrehus, B.,
Andersen, R., Strand, O., Vikøren, T., Madslien, K., Tarpai, A., Fremstad, J., Veiberg, V., Heim, M.,
Mysterud, A.. 2019. Surveillance of Chronic Wasting Disease (CWD) in Norway 2016-2018. NINA
Report 1711 / Norwegian Veterinary Institute Report 20, 2019. 41 pp.

Chronic Wasting Disease (CWD) was discovered in Norwegian wild reindeer (Rangifer tarandus)
and moose (Alces alces) in spring 2016, and in red deer (Cervus elaphus) in 2017. This was the
first time the disease was detected in Europe. CWD is caused by the accumulation of misfolded
prion proteins in the brain and central nervous system. The classical form of CWD is contagious,
always deadly, and has the ability to spread among deer species. The severity of this disease
led to a large-scale national sampling program of deer. The program was initiated and funded by
the Norwegian Food Safety Authority and the Norwegian Environment Agency. The Norwegian
Veterinary Institute and the Norwegian Institute for Nature Research were given the responsibility
to organize the sampling and carry out necessary analyses of the collected samples. At the end
of 2017, samples from 35,794 individuals had been analysed. The discovery of classical
(contagious) CWD in wild reindeer from zone 1 in the Nordfjella wild reindeer area, led to the
decision to eradicate this subpopulation. This was carried out during fall and winter 2017/2018.
At the beginning of 2018, 13 cases of classical CWD had been detected in wild reindeer, 3
atypical cases in moose and 1 atypical case in red deer. The atypical type of the disease is likely
to occur spontaneously, primarily in older individuals and is, based on current knowledge,
believed to be non-contagious or at least much less contagious than classical CWD. Of the
samples collected in 2018, 6 wild reindeer were diagnosed with classical CWD. All of these
originated from the herd that was eradicated in Nordfjella zone 1. One female moose, diagnosed
with atypical CWD, was found in Flesberg municipality in Buskerud county.
In 2018, the efforts related to surveillance of CWD in Norwegian deer was further intensified. A
contributing reason for this was the EU decision to initiate a European CWD sampling program.
In Norway, 125 municipalities and 21 wild reindeer areas participated in the organized collection
of brain samples and lymph nodes from moose, red deer and wild reindeer shot during regular
hunting. The sampling mainly relied on hunters collecting the samples from shot animals. In
addition, all Norwegian municipalities were asked to collect samples from fallen stock from all
deer species. Samples from slaughtered semi-domestic reindeer were collected from 65 of the
country's 83 reindeer grazing districts as well as from other farmed deer.
The national goal for 2018 was to collect samples from 30,000 individuals. The purpose of the
extensive collection was to gain more knowledge about the possible occurrence of, and the
geographical distribution of, CWD in Norway. Thanks to a formidable effort from local hunters
and representatives from municipalities, wild reindeer boards/committees, mountain boards, etc.,
the sampling in 2018 was very successful. In total, samples from 33,656 deer were collected and
analysed. Of this, 16,400 individuals came from hunted animals, 12,461 individuals from the
semi-domestic reindeer slaughter and 3743 individuals from fallen stock. 1052 samples
originated from individuals of unknown origin.
Sampling for 2018 included both brain sample and lymph nodes (primarily the medial
retropharyngeal lymph nodes). More than 80 % of the collected samples contained both types
of tissues. This is a significant increase from previous years.
A substantial effort, by the Norwegian Environment Agency, the Norwegian Veterinary Institute
and the Norwegian Institute for Nature Research, has been made to create labels with barcodes
and improve computer systems that hunters and wildlife managers in municipalities can use to
mark the samples and report data from harvested individuals and fallen stock. Moreover, to
improve the web based front ends for the national databases so that the results from the analysis
(CWD-tests and age of animals) can easily be found by hunters, wildlife managers and others.
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However, there is still potential for improvements concerning correct labelling of samples and of
the quality seen in brain tissue sampling.
The Norwegian Veterinary Institute and the Norwegian Institute for Nature Research will continue
the surveillance of CWD in 2019. The work will be based on the decision by the Norwegian Food
Safety Authority and the Norwegian Environment Agency authority to maintain the surveillance
of CWD at the same level as in 2018.
Christer M. Rolandsen, Erling J. Solberg, Bjørnar Ytrehus, Roy Andersen, Olav Strand, Jørn
Fremstad, Vebjørn Veiberg, Morten Heim, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Postboks
5685 Torgarden, 7485 Trondheim. christer.rolandsen@nina.no
Jørn Våge, Petter Hopp, Sylvie L. Benestad, Hildegunn Viljugrein, Turid Vikøren, Knut Madslien,
Attila Tarpai, Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo. jorn.vage@vetinst.no
Atle Mysterud, UiO, Postboks 1066 Blindern, 0316 OSLO. atle.mysterud@ibv.uio.no
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Forord
Denne rapporten oppsummerer arbeidet som er gjennomført i 2018 for å kartlegge forekomsten
av skrantesjuke (CWD), etter at sykdommen ble påvist hos villrein og elg i april og mai 2016.
Den oppsummerer også totalt antall hjortedyr som er testet i perioden 2016-2018. På nasjonalt
nivå har Veterinærinstituttet og NINA samarbeidet om å utføre det praktiske arbeidet på oppdrag
fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. På lokalt og regionalt nivå har det i tillegg vært gjennomført
en stor arbeidsinnsats fra personer i kommunene, villreinnemndene, villreinutvalgene, Statens
naturoppsyn, lokale fjelloppsyn, Mattilsynet lokalt og regionalt, på viltbehandlingsanlegg,
slakterier, og av lokalt personell innleid av NINA. Sist, men ikke minst, har det vært en meget
god oppslutning rundt kartleggingsprogrammet fra jegerne i de utvalgte kartleggingsområdene,
samt i mange andre områder. En stor takk til alle bidragsytere.
20.september 2019
Christer Moe Rolandsen (NINA) og Jørn Våge (Veterinærinstituttet)

Elgjegere i Stjørdal, en del av det nasjonale kartleggingsområdet i Selburegionen, drar en felt
elg over ei myr. Foto: Erling J. Solberg
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1 Innledning
Skrantesjuke (Chronic wasting disease, CWD) ble oppdaget hos ei villreinsimle (Rangifer
tarandus) i Nordfjella sone 1 i mars 2016 (Benestad mfl. 2016). Dette førte til massiv overvåking
og funn av flere smittede individer i denne bestanden (Rolandsen mfl. 2018, Viljugrein mfl. 2019),
og en påfølgende prosess der hele stammen på over 2000 reinsdyr ble tatt ut (Mysterud &
Rolandsen 2018). CWD er utvilsomt en av de mest omfattende og alvorlige hendelser norsk
viltforvaltning har opplevd. Det er ennå ikke avklart om smittsom CWD finnes i andre bestander
i Norge, og videre overvåking er derfor viktig for å nå myndighetenes mål om å utrydde klassisk
CWD i Norge.
CWD er en dødelig sykdom hos hjortedyr (Anon. 2019a), som forårsakes av opphopning av
feilfoldede prionproteiner i hjernen og nervesystemet. Smitten påvises ved å teste for resistent
prion-protein (PrPCWD) i hjerne og lymfeknuter. I Nord-Amerika hvor sykdommen første gang ble
observert i 1967, er det nå rapportert om bestandsnedgang hos både mulhjort (Odocoileus
hemionus; DeVivo mfl. 2017) og hvithalehjort (Odocoileus virginianus; Edmunds mfl. 2016) som
relateres til høy forekomst av prion-infeksjon. Kunnskap fra Nord-Amerika tilsier dessuten at det
er vanskelig å oppdage sykdommen i en tidlig epidemisk fase, og et stort antall dyr må testes for
å avklare smittestatus i en bestand. I tillegg er det i Norge oppdaget tilfeller av atypisk CWD hos
elg (Pirisinu mfl. 2018) og hjort (Vikøren mfl. 2019). Det er ikke indikasjoner på at denne formen
for skrantesjuke sprer seg, men det er fortsatt uklart om eller hvor smittsom denne typen CWD
er for de ulike artene. Dette er bakgrunnen for det omfattende overvåking- og
kartleggingsarbeidet som er gjennomført de siste årene, og som oppsummeres i rapporten.
Kartleggingen av CWD i Norge gjennomføres av Veterinærinstituttet og Norsk institutt for
naturforskning (NINA) på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. Forvaltningsbeslutninger
tas av Mattilsynet og Miljødirektoratet innenfor deres respektive ansvarsområder. NINA og
Veterinærinstituttet har natur- og veterinærfaglig spisskompetanse og gjennomfører det
praktiske arbeidet med kartleggingen av CWD (Figur 1.1). Kartleggingen er avhengig av at
kommunene, jaktrettighetshavere, jegere, det lokale Mattilsynet, Statens naturoppsyn (SNO) og
slakterier tar prøver.

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Forvaltningsinstitusjon med ansvar for
dyrevelferd, trygg mat, og bekjempelse av
dyresykdommer.

Forvaltningsinstitusjon med ansvar for
ivaretagelse av viltet og dets leveområder.

Kartlegging av
skrantesjuke
Veterinærinstituttet (VI)

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Biomedisinsk beredskaps‐ og
forskningsinstitutt underlagt Landbruks‐
og matdepartementet. Analyserer
skrantesjukeprøver og stiller diagnoser.

Uavhengig stiftelse som forsker på natur
og samspillet natur ‐ samfunn.
Aldersbestemmer hjortedyr, og
organiserer innsamlingen av
skrantesjukeprøver fra jakt.

Figur 1.1. Ansvarsfordeling mellom de nasjonale aktørene som organiserer og gjennomfører
kartleggingen av CWD.
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Myndighetene hadde som mål at 30 000 hjortedyr skulle testes for CWD i 2018, med en
omtrentlig fordeling på 11 000 tamrein, 1000 oppdrettshjort, 13 000 hjortevilt fra jakt og 5000
hjortedyr (både ville og tamme) som dør av andre årsaker enn jakt, som sykdom, trafikkulykker
og andre ulykker (heretter kalt fallvilt).
Det er forventet at fallvilt har høyere sannsynlighet for å være smittet enn dyr som er felt under
jakt (Jennelle mfl. 2018), og det et er også stor variasjon mellom kjønns- og aldersgrupper med
hensyn til sannsynligheten for å oppdage CWD-smitte (Samuel & Storm 2016). Smitte blir sjelden
påvist hos kalver i nordamerikanske hjortedyr, og åringer har mindre enn halvparten så stor
sjanse for å ha smitte som voksne (Heisey mfl. 2010, Miller & Conner 2005, Samuel & Storm
2016). Tiden fra smitte til utvikling av kliniske tegn på sykdom (inkubasjonstiden) for CWD er
mellom 1½ og 2½ år hos mulhjort (Fox mfl. 2006) og 2-5 år hos nordamerikansk hjort (Cervus
canadensis). Lengden på inkubasjonstiden og hastigheten på sykdomsforløpet er blant annet
avhengig av arvelige faktorer (polymorfisme) i genet som koder for prion-proteinet (PRNP)
(Moore mfl. 2018). Den lavere forekomsten av infeksjon hos unge dyr skyldes sannsynligvis den
kortere risikoperioden for eksponering, kombinert med etterslepet mellom tidspunktet for smitte
og deteksjon ved standard diagnostiske tester (Viljugrein mfl. 2019).
Hos mulhjort (Miller & Conner 2005) og hvithalehjort (Heisey mfl. 2010) er det funnet at
forekomsten av CWD er 2-3 ganger høyere hos hanndyr enn hunndyr. Til forskjell fra
alderseffekten, kan ikke kjønnsforskjellen knyttes til inkubasjonstiden eller tidspunkt for når
smitte kan oppdages ved ulike tester. Mest sannsynlig er kjønnseffekten knyttet til forskjeller i
eksponering for smitte (Potapov mfl. 2015), og sannsynligvis sosial organisering og atferd hos
de ulike hjortedyrartene. Kunnskapen om dette er imidlertid svært begrenset, da resultatene fra
Nord-Amerika kommer fra to nært beslektede arter, mulhjort og hvithalehjort, mens mer
detaljerte demografiske infeksjonsstudier av nordamerikansk hjort (elk) ikke har inkludert
hanndyr (Monello mfl. 2017, Monello mfl. 2014, Robinson mfl. 2012, Sargeant mfl. 2011).
I rapporten oppsummeres kartleggingsarbeidet som er utført i 2018, og det som er gjennomført
av aldersbestemmelse av villrein fra Nordfjella sone 1 i perioden 2016-2018. Villrein er
aldersbestemt for å undersøke hvordan forekomsten av CWD varierer med kjønn og alder, samt
for å vurdere sensitiviteten til overvåkingen. Det rapporteres derfor også noen foreløpige
forskningsresultater, med hovedvekt på det som er gjort med hensyn til kjønns- og
aldersspesifikk forekomst av CWD hos villrein i Nordfjella sone 1 (Mysterud mfl. In press). Denne
kunnskapen er blant annet brukt i modeller som beregner sannsynligheten for fravær av CWD
hos villrein i Nordfjella sone 2 og Hardangervidda.

Villrein felt på Hardangervidda slaktes og klargjøres for transport. Foto: Erling J. Solberg
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2 Materiale og metoder
2.1 Kartleggingsområder, innsamlingsperioder og prøvetaking i 2018
Kartleggingsprogrammet for CWD omfatter prøvetaking av hjortedyr som felles under jakt,
avlives på slakteri (tamrein og oppdrettshjort) og som dør av andre årsaker enn jakt (fallvilt).
Fra og med 2018 inkluderer kartleggingsprogrammet også et sett med tilfeldig utvalgte
kommuner, villreinområder og tamreindistrikter, som en del av EUs overvåkingsprogram for
CWD. Dette overvåkingsprogrammet for CWD hos hjortedyr omfatter seks medlemsland;
Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige (Anon 2019b). Norge omfattes også av
overvåkingsprogrammet som en del av EØS-avtalen. I programmet skal det gjennom en
treårsperiode (2018-2020) undersøkes dyr fra 100 hjortedyroppdrett og ville hjortedyr fra 100
kommuner, reinbeitedistrikt eller villreinområder, såkalte primary sampling units (PSU).
Områdene skulle velges ut tilfeldig blant alle aktuelle områder, og er heretter kalt tilfeldig utvalgte
områder. I hvert av disse områdene skal det i EU-programmet undersøkes minst 30 dyr for CWD,
fortrinnsvis
fallvilt.
EU-programmet
er
mindre
omfattende
enn
det
norske
overvåkingsprogrammet. For å oppfylle programmet er alle norske hjorte- og dåhjortoppdrett
omfattet av programmet. For ville hjortedyr er det tilfeldig valgt ut 82 kommuner, tilsvarende 64
kommuner slik kommunegrensen vil være i 2020, 33 reinbeitedistrikt og tre villreinområder. For
at en kommune (slik grensene er antatt å bli i 2020) kunne bli valgt ut, var minimumskriteriet at
det kunne forventes minst fem fallvilt og minst 21 felte voksne jaktede hjortedyr årlig basert på
tidligere års jaktstatistikk. Tilsvarende ble det stilt krav om at reinbeitedistriktene kunne forvente
minst ni slaktede voksne rein eller åringer per år.

2.1.1 Viltlevende hjortedyr
Organisert prøvetaking av viltlevende hjortedyr i 2018 var fra 1) villrein felt under jakt i alle
villreinområder, 2) elg og hjort felt under jakt i kommunene rundt Nordfjella og fra områder der
atypisk CWD er påvist, 3) elg og hjort felt under jakt i tilfeldig utvalgte kommuner, 4) hjortevilt
levert på viltbehandlingsanlegg i hele landet, og 5) fallvilt av elg, hjort, rådyr og villrein fra hele
landet (Figur 2.1, Tabell 2.1). Prøver fra jakta rådyr kom som en følge av jegeres eget ønske
om prøvetaking (frivillig prøvetaking).

Figur 2.1. Områder med organisert prøvetaking av viltlevende hjortedyr under elg- og hjortejakta
(venstre) og villreinjakta (høyre) i 2018. Se tabell 2.1 for detaljer.
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Tabell 2.1. Oversikt over områder med tilrettelagt prøvetaking fra hjorteviltjakta i 2018. I alle
områder ble prøvetakerne bedt om å sende inn hjerneprøve og lymfeknuter fra hjortedyr. Jegere
fikk tilsendt jegerpakker for prøvetaking av felte dyr. I Nordfjella sone 2 kunne villreinjegerne
alternativt levere hode fra skutte dyr til en innsamlingsstasjon der prøvetaking ble utført av
personale fra Aurland fjellstyre.
Område
Villreinområder
Setesdal – Ryfylke, Skaulen – Etnefjella, Setesdal – Austhei,
Hardangervidda, Blefjell, Oksenhalvøya, Fjellheimen, Brattefjell –
Vindeggen, Lærdal – Årdal, Vest – Jotunheimen, Reinheimen‐
Breheimen, Førdefjella, Sunnfjord, Svartebotnen, Snøhetta,
Rondane, Sølnkletten, Forollhogna, Knutshø, Norefjell‐ Reinsjøfjell,
Våmur – Roan, Tolga Østfjell
Nordfjellaregionen
Nordfjella villreinområde sone 2
Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Vestre Slidre, Vang, Nord‐Aurdal, Sør‐
Aurdal, Nes, Nore og Uvdal, Lærdal, Årdal, Aurland, Ulvik og
Eidfjord
Selburegionen
Selbu, Tydal, Malvik, Stjørdal, Meråker, Klæbu, Trondheim,
Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen
Lierneregionen
Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Snåsa, Steinkjer
Gjemnesregionen
Gjemnes, Eide, Fræna, Molde og Nesset
Flesbergregionen
Flesberg, Sigdal, Rollag, Tinn, Notodden, Kongsberg og Øvre Eiker
Tilfeldig utvalgte kommuner
Hjartdal, Seljord, Tokke, Risør, Arendal, Gjerstad, Froland,
Lillesand, Mandal, Marnardal, Lindesnes, Sirdal, Sokndal, Strand,
Hjelmeland, Suldal, Bergen, Etne, Tysnes, Granvin, Voss, Hitra,
Rennebu, Agdenes, Meldal, Orkdal, Røros, Eidskog, Grue, Alvdal,
Gjøvik, Sel, Sør‐Fron, Ringebu, Østre Toten, Gran, Nordre Land,
Modum, Kristiansund, Ørsta, Sula, Vestnes, Averøy, Sunndal,
Bindal, Sømna, Brønnøy, Leirfjord, Grane, Hattfjelldal, Beiarn,
Hamarøy, Fredrikstad, Skiptvet, Råde, Våler, Vestby, Bærum,
Lørenskog, Sørum, Fet, Skedsmo, Oslo, Flora, Vågsøy, Balestrand,
Leikanger, Sogndal, Luster, Gaular, Jølster, Førde, Naustdal,
Bremanger, Selje, Eid, Ålesund, Ørskog, Skodje, Haram, Sandøy,
Tana

Art og
aldersgruppe

Periode

Villrein
1 år og eldre

Hele jakta

Villrein, alle dyr
Elg, hjort og rådyr
2 år og eldre

Hele jakta
Hele jakta

Elg, hjort og rådyr
2 år og eldre

Hele jakta

Elg, hjort og rådyr
2 år og eldre

Hele jakta

Elg, hjort og rådyr
2 år og eldre

Hele jakta

Elg, hjort og rådyr
2 år og eldre

15. november‐
23. desember

Elg, hjort og rådyr
2 år og eldre

Hele jakta

Flesbergregionen ble inkludert i programmet 15. november 2018 etter funnet av atypisk CWD
på en elg i Flesberg kommune. I tillegg kunne jegere i alle kommuner forespørre Mattilsynet
lokalt om prøvetaking av dyr som ble felt under jakt.
I 2018 ble prøvetaking av dyr felt under jakt gjennomført av jegerne selv. Jegerne fikk først
tilsendt jegerpakker med alt nødvendig prøveutstyr, og prøvene ble deretter sendt med
«ekspress over natt-pakke» til Veterinærinstituttet. Det ble utarbeidet informasjonsvideoer og materiell (vedlegg 1) til støtte for jegernes prøveuttak. Det ble også gjennomført mange lokale
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informasjonsmøter med demonstrasjon av prøveuttak. I Nordfjella sone 2 kunne jegerne
alternativt levere hoder ved en innsamlingsstasjon opprettet av NINA og Aurland Fjellstyre. For
prøvetaking av fallvilt kunne kommunene bestille tilsvarende utstyr som i jegerpakkene.

2.1.2 Slakteri, tamrein og oppdrettshjort
Uttak av prøver fra 2 år og eldre hjortedyr i slakteri, oppdrett og dyrehager ble gjennomført i hele
landet i 2018. For tamrein var ble det tatt prøver fra dyr som var 2 år eller eldre i Nordland, Troms
og Finnmark. For tamrein slaktet sør for dette ble det tatt prøver fra dyr som var 1 år eller eldre.
Figur 2.2 viser en oversikt over reinbeitedistrikt, tamreinlag, og hjorteoppdrett. Det er tatt prøver
fra et stort utvalg av hjorteoppdrettene, men ikke fra alle.

Figur 2.2. Oversikt over områder med beitedistrikt for tamrein, tamreinlag og hjorteoppdrett (hjort
og dåhjort) i Norge.
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2.2 Registrering av dyr og prøvesvar
I 2018 ble det lagt opp til at en stor del av arbeidet knyttet både til prøvetaking og registrering av
individdata fra skutte dyr, skulle gjennomføres av jegerne. Miljødirektoratet utarbeidet
merkelapper (vedlegg 2) som skulle sikre innsamling av enhetlig informasjon og sikker kobling
mellom prøver, prøvesvar og individdata. For elg, hjort, villrein og rådyr felt under ordinær jakt,
skulle alle individdata registreres av jeger eller jaktlag gjennom settogskutt.no. For fallvilt skulle
prøvene også registreres med strekkodenummer, enten ved å benytte Fallviltappen, eller ved
direkte registering i Hjorteviltregisteret.
Veterinærinstituttet registrerte data om prøvene og analyseresultatene knyttet til disse i sitt
journalsystem. Utvalgte data fra denne databasen ble deretter gjort elektronisk tilgjengelig for
Mattilsynet, Miljødirektoratet og NINA. For å sikre rask tilbakemelding om analyseresultater til
jegere og andre lokale, ble det etablert en løsning for å utveksle data mellom Hjorteviltregisteret
(Miljødirektoratet) og Veterinærinstituttet. Denne løsningen sørget for hyppig oppdatering av
diagnoseresultater (CWD påvist, eller ikke påvist, eller diagnose ikke mulig). En forutsetning for
denne koblingen var at det unike strekkodenummeret på merkelappene var korrekt registrert
både i Hjorteviltregisteret og i Veterinærinstituttets database.
Veterinærinstituttet lagde i 2018 en interaktiv og oppdatert samleoversikt over undersøkte
prøver, hvor brukeren selv kan velge dyreart, år og geografisk område
(http://apps.vetinst.no/skrantesykestatistikk/NO/)

2.3 Analyser
Den rutinemessige diagnostikken av CWD krever hjernevev (Medulla oblongata). Med bakgrunn
i tidlig påvisning av prioner i lymfatisk vev hos reinsdyr i Norge, ble også svelglymfeknuter
inkludert (siden 2016) i analysen av alle hjortedyr der slikt vev var tilgjengelig.
En hurtigtest (TeSeE® SAP ELISA fra Bio-Rad) ble brukt til å screene prøvene med kombinert
vev fra hjerne og lymfeknute for påvisning av resistent prion-protein (PrPCWD). Ved positive
ELISA-resultater ble hjerneprøve og lymfeknute testet separat på nytt, før de ble bekreftet ved
TeSeE® Western-blot fra Bio-Rad (Anon 2019c). Alle prøvene ble analysert ved
Veterinærinstituttet (Våge mfl. 2019).
Aldersbestemmelse av voksne hjortedyr ble gjort ved tannsnitting, eventuelt i kombinasjon med
tannskiftemønster i den innleverte kjeven for å skille åringer fra eldre dyr (Rolandsen mfl. 2008,
Solberg mfl. 2017).

Vevsprøven blir kjørt i en «ristemaskin» som lager en «suppe» av prøvene før videre analyser.
Foto: Agnete Brun
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3 Resultater og diskusjon
3.1 Funn av klassisk og atypisk CWD i 2016, 2017 og 2018
Av totalt 43 431 viltlevende hjortedyr testet for CWD i hele Norge i 2016, 2017 og 2018 ble
klassisk CWD påvist hos totalt 19 villrein fra sone 1 i Nordfjella villreinområde (inklusiv det første
tilfellet), mens atypisk CWD ble påvist hos to elgkyr i Selbu i 2016, ei elgku i Lierne i 2017, ei
elgku i Flesberg i 2018 og ei hjortekolle i Gjemnes i 2017 (Figur 3.1, tabell 3.1 og 3.2). Ingen
av de 24 725 tamreinene som er testet i perioden 2016-2018 har fått påvist CWD, og sykdommen
er heller ikke påvist hos rådyr (n = 4563) eller dåhjort (n = 83) (Tabell 3.3).
Hos 10 av 19 CWD-positive villrein ble det påvist PrPCWD både i lymfeknuter og materiale fra
hjerne, mens det hos de resterende ni kun var positivt resultat fra lymfeknuter. Aldersavlesing
av tannsnitt fra villrein viser at de positive dyrene var mellom 1 og 8 år gamle (Tabell 3.1).
Hos de fire elgene og hjorten ble PrPCWD påvist i materiale fra hjernen. Fra tre elger og hjorten
ble det også undersøkt lymfeknuter, men det ble ikke funnet smittestoff i disse. Dyrene var
mellom 13 og 16 år (Tabell 3.2)
Tabell 3.1. Tilfeller av klassisk CWD hos villrein i Nordfjella sone 1 i 2016, 2017 og 2018. Hos
én villrein felt i 2016 ble diagnosen først stilt i 2018 etter undersøkelse av materiale fra
lymfeknuter.
Prøvetatt dato
15.03.2016
20.08.2016
06.09.2016
10.09.2016
28.03.2017
11.08.2017
12.08.2017
05.10.2017
07.11.2017
20.11.2017
29.11.2017
15.12.2017
16.12.2017
05.01.2018
17.01.2018
01.02.2018
13.02.2018
17.02.2018
20.02.2018

Kjønn
Simle
Bukk
Bukk
Simle
Bukk
Simle
Bukk
Bukk
Bukk
Bukk
Bukk
Simle
Simle
Bukk
Bukk
Bukk
Bukk
Bukk
Simle

Dødsårsak
Observert syk/døende
Jakt
Jakt
Jakt
Avlivet
Jakt
Jakt
Jakt
Statlig felling
Statlig felling
Statlig felling
Statlig felling
Statlig felling
Statlig felling
Statlig felling
Statlig felling
Statlig felling
Statlig felling
Statlig felling

15

Alder
3 år
7 år
6 år
4 år
5 år
4 år
8 år
2 år
3 år
4 år
4 år
3 år
4 år
1 år
2 år
5 år
3 år
3 år
3 år
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Figur 3.1. Steder med
funn av klassisk CWD
hos villrein, og atypisk
CWD hos elg og hjort i
Norge i 2016, 2017 og
2018.

Tabell 3.2. Tilfeller av atypisk CWD i Norge i 2016, 2017 og 2018.
Dato for død

Art/kjønn

Dødsårsak

Kommune

Alder

12.05.2016

Elgku

Avlivet

Selbu

13 år

27.05.2016

Elgku

Funnet død

Selbu

14 år

06.10.2017

Elgku

Jakt

Lierne

13 år

23.10.2017

Hjortekolle

Jakt

Gjemnes

16 år

29.10.2018

Elgku

Avlivet/jakt*

Flesberg

15 år

* Kua ble observert med avvikende atferd under ordinær jakt og dermed avlivet. Dyret er derfor registrert som
fallvilt.
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3.2 Aldersfordeling hos felte villrein i Nordfjella sone 1
I perioden 2016-2018 har 2 424 villrein fra Nordfjella sone 1 blitt testet for CWD. Av disse ble
nærmere 85 % også aldersbestemt basert på tannskiftemønster i kjeven eller ved å lese
vekstsoner i tannsnitt. De fleste var felt under jakt eller statlig felling og kun et mindre antall var
fallvilt (n = 11). Fra de resterende dyrene ble det ikke mottatt kjever, og følgelig er de ikke
aldersbestemt. I gjennomsnitt var simlene noe eldre enn bukkene, og et fåtall individer nådde en
alder på hele 15 år (Figur 3.2).

Figur 3.2. Aldersfordeling (%) hos bukk (blått) og simler (rødt) i Nordfjella sone 1. Data fra
individer skutt under jakt i 2016 og 2017, og ved statlig felling i perioden 7. november 2017 til
1.mai 2018. Nederst til høyre inngår data fra alle aldersbestemte villrein felt under jakt i 2017 og
i den påfølgende statlige fellingen i 2017/2018. Disse dyrene utgjorde med stor sannsynlighet
det aller meste av dyr som var tilstede i bestanden før jakt i 2017.
Sammenlignet med jakta i 2016 ble det felt en vesentlig større andel voksne bukker enn simler
under jakta i 2017. Dette tolkes som å være en følge av den høye kvoten med fridyrkort i den
utvidete jakta i 2017. Det ble felt en større andel bukkekalv enn simlekalv under jakta i 2017, og
det motsatte forholdet under den statlige fellingen. Resultatet var at kjønnsfordelingen hos
kalvene ble ganske lik, som forventet.
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3.3 Forekomst av klassisk CWD hos villrein i forhold til alder og
kjønn
Av totalt 19 villrein med påvist klassisk CWD fra sone 1 i Nordfjella (av totalt 2 424 testede dyr),
var det seks simler og 13 bukker. Ingen kalver og kun én ettåring (bukk) var blant de infiserte
individene. Basert på antall, kjønn og alder i perioden 10. august 2017 - 1. mai 2018, tilsvarer
det en smitteandel på 1,5 % (95 % prediksjonsintervall (credible interval(ci)): 1,4 % - 1,8 %) for
voksne bukk og 0,5 % (95 % ci: 0,5 % - 0,6 %) for voksne simler. Hvis det i tillegg korrigeres for
at testene ikke oppdager alle infiserte dyr, særlig dyr i en tidlig sykdomsfase (Viljugrein mfl.
2019), var den estimerte andelen smittede dyr på 1,8 % (95 % ci: 1,4 – 2,6 %) for voksen bukk
og 0,6 % (95 % ci: 0,5 % - 0,9 %) for voksne simler. Forskjellen mellom voksne bukker og simler
var statistisk sikker. Det betyr at det var 2,7 ganger (95 % ci 1,0 % – 7,2 %) så stor sjanse for å
oppdage smitte hos bukk som hos simler (logistisk regresjon). De seks simlene var alle 3-4 år
gamle, men sannsynligvis var det bare tilfeldigheter som gjorde at ingen eldre simler var smittet.
Blant voksen bukk varierte alderen fra 1 til 8 år, og smitteandelen var høyest for bukk ≥ 5 år (3,0
%). En levetidsanalyse viste at risikoen for å få påvist CWD-smitte økte statistisk signifikant (Coxregresjon) med alderen til bukkene, og at denne økningen var basert på levetiden fra starten av
CWD-overvåkning og fram til død for bukk med påvist eller ikke-påvist CWD-smitte.

Villreinjeger på Hardangervidda. Foto: Erling J. Solberg
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3.4 Antall hjortedyr testet for CWD 2016-2018
Totalt ble det undersøkt 69 467 hjortedyr for CWD i 2016-2018 (Tabell 3.3). Av disse ble 33 656
hjortedyr undersøkt i 2018 (Tabell 3.4). I 2018 utgjorde ville hjortedyr 62 % (20 914), mens
tamrein utgjorde 36 % (12 046). De resterende dyrene kom fra oppdrett, dyrehager og lignende
(Tabell 3.4). Fordeling av antall dyr testet i ulike kommuner, villreinområder og reinbeitedistrikt i
2018 er vist i Figur 3.3 – 3.10.
Det ble i 2018 samlet inn mer enn 1 346 prøver av elg og vill hjort på viltbehandlingsanleggene.
For rådyr domineres materialet av fallvilt, med 66 % i 2018.
Prøver fra villrein ble i 2018 undersøkt fra 21 av 23 villreinområder, og 47 % av prøvene stammet
fra områdene med organisert innsamling (Nordfjella Hardangervidda og Forollhogna). For de
fleste villreinområdene er det kun undersøkt få dyr, mens det er undersøkt forholdsvis mange
dyr fra Reinheimen-Breheimen, Snøhetta og Rondane (Figur 3.3 og 3.4). Det var ikke jakt i 2018
i de to villreinområdene Svartbotnen og Oksenhalvøya, og derfor ble ingen prøver tatt.
Prøver fra tamrein ble undersøkt fra 65 av totalt 83 reinbeitedistrikt i 2018 (Figur 3.3 og 3.4).
Prøver av oppdrettshjort og ville hjortedyr i dyreparker stammet fra 54 av litt over 100 forskjellige
oppdrett og 1 dyrepark.
Tabell 3.3. Antallet hjortedyr testet for CWD 2016-2018 fordelt på art og år. To svalbardrein ble
også testet i 2018, men er ikke inkludert i tabellen.
År

Elg

Reinsdyr

Hjort

Tamrein
2016
2017
2018
Totalt

4 403
5 468
6 705

Rådyr

Dåhjort

Ukjent art

Totalt

Villrein

2 582
4 083
8 428

1 739
10 940
12 046

842
2 922
3 650

484
1 955
2 124

15
20
48

87
271
655

10 152
25 659
33 656

16 576 15 093

24 725

7 414

4 563

83

1 013

69 467

Tabell 3.4. Antall hjortedyr testet for CWD i 2018 fordelt på art, opprinnelse og produksjonsform.
To svalbardrein ble også testet I 2018, men er ikke inkludert i tabellen.
Art

Ville hjortedyr
Jaktet

Fallvilt

Tamrein, oppdrett, dyrehager
Ukjent

Slaktet

Fallvilt

Totalt

Ukjent

Elg
Hjort
Rein
Rådyr
Dåhjort
Ukjent

5 651
6 949
3 486
215
4
95

1 050
836
137
1 411
0
39

3
0
27
498
1
512

0
614
11 799
0
39
9

1
27
239
0
3
0

0
2
8
0
1
0

6 705
8 428
15 696
2 124
48
655

Totalt

16 400

3 473

1 041

12 461

270

11

33 656
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Figur 3.3. Antallet felte villrein og slaktet tamrein som er testet fra ulike områder i 2018.
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Figur 3.4. Antallet fallvilt av villrein og tamrein som er testet fra ulike områder i 2018.
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Figur 3.5. Antallet felte elger som er testet fra ulike kommuner i 2018.
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Figur 3.6. Antallet fallvilt av elg som er testet fra ulike kommuner i 2018.
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Figur 3.7. Antallet felte hjort og slaktet hjort fra oppdrett som er testet fra ulike kommuner i 2018.
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Figur 3.8. Antallet fallvilt av viltlevende hjort og hjort i oppdrett som testet fra ulike kommuner i
2018.
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Figur 3.9. Antallet felte rådyr som er testet fra ulike kommuner i 2018.
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Figur 3.10. Antallet fallvilt av rådyr som er testet fra ulike kommuner i 2018.
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3.5 Antall prøver av viltlevende hjortedyr i forhold til jaktuttak og
registrerte fallvilt i 2018
For viltlevende hjortedyr omfattet kartleggingen 2 år og eldre elg og hjort felt under jakt, 1 år og
eldre villrein felt under jakt, og 1 år og eldre fallvilt av elg, hjort, rådyr og villrein. Prosentandelen
som ble testet varierte mellom hjorteviltartene. Den høyeste andelen dyr testet var for villrein og
den laveste for rådyr (Tabell 3.5). Den høye prosentandelen (87 %) for villrein skyldes
sannsynligvis at det ble tilrettelagt for organisert innsamling i alle villreinområder med jakt.
Tilsvarende skyldes den lave prosentandelen for felte rådyr (1 %) at det ikke ble tilrettelagt for
organisert innsamling under jakta. For elg og hjort var det organisert innsamling i utvalgte
kommuner (Tabell 2.1), og over 70 % av 2 år og eldre elg og hjort som ble testet i Norge kom
fra disse områdene (Figur 3.3-3.10).
For fallvilt av elg og hjort ble omkring 40 % testet, mens prosentandelen for rådyr var lavere
(Tabell 3.5). En viktig årsak til at ikke en større andel ble prøvetatt er at fallvilt ofte blir funnet
lenge etter at dyret døde, og således er uegnet for prøvetaking. Den største andelen fallvilt av
elg, hjort og rådyr som ble testet var som forventet oppgitt å være trafikkdrepte dyr (53 %) eller
ikke oppgitt årsak (32 %), og for de sistnevnte forventes at en tilsvarende andel av disse også
kan være trafikkdrepte dyr.
Tabell 3.5. Estimert prosentandel av voksne hjortevilt testet for CWD i 2018 fordelt på felte dyr
og fallvilt. For felte dyr er den reelle andelen noe lavere siden en mindre andel åringer også
inngår i antallet som er testet. Se Tabell 4.2 for antall dyr testet i hver gruppe.
Jaktet
Art
Elg
Hjort
Rådyr
Villrein

Antall
1

11 918
17 2821
18 7902
3 0122

Fallvilt
% testet

Antall
2

47 %
40 %
1%
87 %

2 661
1 8572
5 8822
Ukjent3

% testet
39 %
45 %
24 %
Ukjent3

1

Antallet og tilhørende prosentandel gjelder 2 år og eldre dyr.
Antallet og tilhørende prosentandel gjelder 1 år og eldre dyr
3 For fallvilt av villrein er det ikke beregnet prosentandel testet fordi registreringene i Hjorteviltregisteret er for
mangelfulle. Se hovedteksten.
2

3.6 Analyser av lymfeknuter i 2018

Ved klassisk CWD kan det skadelige prion-proteinet (PrPCWD) oppdages tidligere i lymfatisk vev
enn i hjernen. Av den grunn testes nå lymfeknuter i tillegg til hjernevev fra hjortedyr ved
undersøkelse for CWD-smitte. Denne prosedyren ble implementert i 2016, men noen av prøvene
ble analysert først i 2017 og 2018. Det er primært ønskelig å undersøke vev fra
svelglymfeknutene, men alternativt kan også vev fra kjevegrenslymfeknuten, tonsillen, eller en
annen lymfeknute analyseres.
I 2018 ble det undersøkt prøver fra både hjernen og lymfeknuter fra 80 % av undersøkte dyr,
men dette varierte mellom arter og produksjonsformer (Figur 3.11). For de resterende dyrene
var det bare innlevert hjerneprøver. Den største andelen dyr undersøkt med lymfeknuter var rein.
Den høye prosentandelen (100 %) for elg i oppdrett/dyrepark skyldes at kun én elg fra dyrepark
ble undersøkt, og at både hjerneprøve og lymfeknute ble testet fra denne elgen. Se Tabell 3.3
for antall testet i hver kategori.
I 2018 ble det også gjennomført analyser av lymfeknuter fra reinsdyr som ble drept av lyn på
Hardangervidda i 2016 (Rolandsen mfl. 2018). Disse analysene gav samme negative resultat
som for hjernevev fra de samme dyrene.
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Figur 3.11. Andel dyr der både den forlengede marg (hjerneprøve) og lymfeknuter ble undersøkt
for CWD i 2018. Andelen er oppgitt per art og produksjonsform. Se Tabell 3.3 for antall dyr testet
i hver kategori.

Hjerneprøve fra villrein. Foto: Miljødirektoratet
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3.7 Antall prøver av viltlevende hjortedyr fordelt på område i perioden
2016-2018
I løpet av årene 2016-2018 er totalt 43 431 viltlevende hjortedyr testet for CWD (Tabell 3.6). En
stor andel av prøvene var fra områder hvor det har vært tilrettelagt for organisert prøvetaking
(Tabell 3.6, Figur 3.12-3.15).
Tabell 3.6. Antall ville hjortedyr testet for CWD i ulike innsamlingsområder.
Innsamlingsområdene er villreinområder for rein og regioner for elg, hjort og rådyr. Lierneregionen og Gjemnes-regionen ble opprettet i 2017 og Flesbergregionen i 2018.
Region

2016

2017

2018

Nordfjellaregionen (elg, hjort, rådyr)
Nordfjella (kun villrein)
Hardangervidda
Lærdal - Årdal
Vest-Jotunheimen
Selburegionen
Forollhogna
Lierneregionen
Gjemnesregionen
Flesbergregionen
Bestandsovervåkingskommuner i 2016
Andre områder
Ukjent

235
356
319
1
1
718
108
2 860
3 530
140

2 598
1 254
940
4
0
2 531
238
662
808
5 034
178

1 478
974
642
13
40
1 336
95
837
588
204
13 978*
731

Totalt

8 268

14 247

20 916

* 8446 av 13978 (60 %) kommer fra tilfeldig utvalgte kommuner (Tabell 2.1) og villreinområder
med intensivert overvåking.

Prøvematerialet tilsettes et enzym som bryter ned normale prioner mens de syke består. Foto:
Agnete Brun
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Figur 3.12. Antall villrein testet i ulike villreinområder i 2016-2018.
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Figur 3.13. Antall viltlevende elg testet i ulike kommuner i 2016-2018.
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Figur 3.14. Antall viltlevende hjort testet i ulike kommuner i 2016-2018.
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Figur 3.15. Antall viltlevende rådyr testet i ulike kommuner i 2016-2018.
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4 Oppsummering og veien videre
Denne rapporten oppsummerer arbeidet som er gjennomført i 2018 for å kartlegge forekomsten
av CWD, etter at sykdommen ble påvist hos villrein (Benestad mfl. 2016) og elg i henholdsvis
mars og mai 2016 (Pirisinu mfl. 2018). Den oppsummerer også totalt antall hjortedyr som er
testet i perioden 2016-2018, og kjønns- og aldersfordelingen til villrein felt i Nordfjella sone 1 i
perioden 2016-2018. Kjønns- og aldersfordelingen er benyttet til å estimere forekomst av CWD
i forhold til kjønn og alder.
I 2018 ble 33 656 hjortedyr testet for CWD, og dermed ble myndighetenes mål om testing av
30 000 hjortedyr nådd med god margin. I 2018 ble det påvist ett nytt tilfelle av atypisk CWD hos
ei 15 år gammel elgku i Flesberg kommune i Buskerud, og det ble påvist klassisk CWD hos
ytterligere 6 villrein fra Nordfjella sone 1. Disse ble felt i løpet av vinter og vår i 2018, da alle
villrein i Nordfjella sone 1 ble skutt som en del av en statlig organisert felling (Mysterud &
Rolandsen 2018). Det endelige antallet villrein som fikk påvist klassisk CWD i Nordfjella sone 1
ble dermed 19, hvorav 13 bukk og seks simler. Hos 10 av 19 villrein ble det påvist PrPCWD både
i lymfeknuter og materiale fra hjerne. For de resterende ni ble det kun påvist PrPCWD i
lymfeknuter.
Aldersavlesing av tannsnitt viste at positive villrein var mellom 1 og 8 år gamle (Tabell 3.1), mens
alder i det totale materialet varierte mellom 0 (kalv) og 15 år. Basert på statistiske analyser var
det 2,7 ganger (95 % ci: 1,0 % – 7,2 %) så stor sjanse for å oppdage smitte hos bukker
sammenlignet med simler. Dessuten økte risikoen for å få påvist CWD-smitte med bukkenes
alder (Mysterud mfl. In press). Resultatene fra Nordfjella sone 1 stemmer godt overens med
studier på andre hjortedyrarter i Nord-Amerika, som viser at forekomsten av CWD er 2-3 ganger
høyere hos hanndyr enn hunndyr (se Innledning).
På nasjonalt nivå har Veterinærinstituttet og NINA samarbeidet om å utføre det praktiske
arbeidet på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. På lokalt og regionalt nivå er det i tillegg
lagt ned en stor arbeidsinnsats fra personer i kommuner, villreinnemnder, villreinutvalg, SNO,
lokale fjelloppsyn, Mattilsynet lokalt og regionalt, viltbehandlingsanlegg, slakterier, og av lokalt
personell innleid av NINA. Sist, men ikke minst, har det vært en meget god oppslutning rundt
kartleggingsprogrammet fra jegerne i de utvalgte kartleggingsområdene og i mange andre
områder.
I forbindelse med utvidelse av antall områder med organisert prøvetaking fra 2017 til 2018
(Tabell 2.1 og Rolandsen mfl. 2018) ble det behov for ekstra informasjon på lokale og regionale
møter i forkant av hjorteviltjakta i 2018. NINA og Veterinærinstituttet har deltatt på et stort antall
av disse møtene, og i tillegg leide NINA inn bistand til informasjonsarbeid fra andre fagmiljøer.
Dette inkluderte fagpersoner fra Vestskog BA, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO),
Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, Faun Naturforvaltning AS og Naturdata AS. Det har
også blitt brukt mye tid og innsats i forbindelse med intervjuer og innspill til presse, utforming av
veiledningsmateriale, informasjonsmateriale og videoer, tilgjengeliggjøring av statistikk, samt
tilrettelegging av nettsider som Hjorteviltportalen
(http://www.hjortevilt.no/skrantesjuke/),
https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/chronic-wasting-disease, og sosiale medier.
I 2019 er målet at omfanget på overvåkingen holdes på samme nivå som i 2018. Det betyr at det
er ønskelig med prøver fra omkring 30 000 hjortedyr. Dette vil gi mer kunnskap om geografisk
utbredelse av sykdommen og de ulike typene av CWD. Sykdomsutviklingen hos de nordamerikanske artene tilsier at det er vanskelig å oppdage sykdommen i en tidlig epidemisk fase,
og følgelig er det nødvendig å undersøke et stort antall prøver innsamlet over lengre tid. Det er
spesielt viktig å avklare om klassisk CWD er tilstede i andre områder, og særlig i områdene nær
Nordfjella. Et stort antall prøver er dessuten viktig for å avklare om atypisk CWD hos elg (Pirisinu
mfl. 2018) og hjort (Vikøren mfl. 2019) er mindre smittsom enn klassisk CWD, noe som er den
rådende antagelsen (Pirisinu mfl. 2018). Atypisk CWD hos eldre elgkyr er også påvist i Finland
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i 2018 (Anon 2018) og Sverige i 2019 (Anon 2019d), som et resultat av EUs overvåkingsprogram
for CWD som har ført til økt prøvetaking i Sverige og Finland fra og med 2018.
I det store og hele har innsamlingen vært en suksess, som har vært preget av god oppslutning
og tilfredsstillende kvalitet på innlevert materiale. I 2018 ble det undersøkt prøver fra hjernen og
lymfeknuter fra 80 % av de undersøkte dyrene, inkludert tamrein. Dette er en klar økning av
andelen med lymfeknuter fra forrige rapportering og speiler trolig økt bevissthet, samtidig som
praktisk erfaring øker. Selv om det er stor tilfredshet med et høyt antall testede dyr, sees
utfordringer. Det er særlig at vev fra hjerne i et betydelig antall innsendinger er av mangelfull
kvalitet. Dette skyldes enten at uttaket ikke er vellykket og/eller at det går for lang tid mellom
tidspunkt prøven tas og til den foreligger for analyse. Konsekvensen er at sikkerheten for at
testingen blir gjort med korrekt vev, den delen av hjernen som gir best sjanse for et sikkert svar,
synker. Det ligger også et forbedringspotensial i jegernes, kommunenes og slakterienes utfylling
av merkelapper og merking av prøveglass. For eksempel var 3,5 % av prøvene ikke merket med
kommune eller område, 2 % manglet informasjon om art, og for 5 % av ville hjortedyr manglet
informasjon om prøven kom fra jakt eller fallvilt. Fra den statlige fellingen manglet det kjever fra
ca. 15 % av dyrene, og disse kunne dermed ikke aldersbestemmes ved å snitte tenner og avlese
vekstsoner. For villrein kunne heller ikke prosentandel testet fallvilt beregnes, fordi fallvilt i stor
grad ikke var registrert i Hjorteviltregisteret.

Prøver som lagres for fremtidige undersøkelser. Foto: Mari Press, Veterinærinstituttet
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6 Vedlegg
6.1 Vedlegg 1. Informasjonsark vedlagt jegerpakkene I 2018
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