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Oversikt

 Sykdomsbakgrunn

 Status for Norge – hva skjedde i 2016

 Betyr det hjorteviltets undergang?



Hva er en prionsykdom?
 En gruppe uhelbredelige sykdommer

● hjerneforandringer og død
 Paradigmeskifte for «smittsomme sykdommer»

 1982: Fra «langsomt virus til PRION; ikke 
«levende/arvemateriale» som bakterier, virus og 
sopp – 1997 Nobelpris medisin til Prusiner

 forårsakes av en «syk» (feil-foldet/3D) form  av 
prionproteinet – et protein som finnes normalt i 
kroppscellene, spesielt i hjernen



Hva er en prionsykdom?

 Når et dyr blir smittet med «sykt» protein endrer dyrets 
normale («friske») prionprotein til syk form

 Kroppens enzymer greier ikke å bryte ned den «syke» formen
av prionproteinet, som hoper seg opp i, og ødelegger hjernen

Foto: Sylvie Benestad, Veterinærinstituttet 



Eksempler på prionsykdomer

 Skrapesjuke (scrapie) hos sau (og geit)

 Creutzfeldt-Jacobs sjukdom hos menneske

 Kugalskap (BSE) hos storfe

 Chronic Wasting Disease (CWD) hos hjortedyr i Nord-Amerika

Foto: Wisconsin Department of Natural Resources



Generelt om CWD
 CWD og skrapesjuke er smittsomme

 Smitte -> sykdomstegn (inkubasjonsperioden): 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 avføring, urin og 
spytt

 Smittestoffet overlever lenge (flere år) i miljøet (beite, jord)



Symptomer på CWD 
 vekttap
 sikling
 hyppig urinering
 ukoordinerte bevegelser
 repeterende bevegelser
 senket hode
 hodeskjelvinger
 skjæring av tenner
 tørr/»bustete» pels
=> «unormal» oppførsel

 alltid dødelig!
 kan dø av akutt, stressindusert hjertesvikt i en tidlig sykdomsfase  
 ikke påvist smitte av CWD fra syke hjortedyr til mennesker eller 

husdyr!

Foto: Wisconsin Department of Natural Resources

Foto: Jarle Fuglem



CWD historisk  Nord–Amerika (Korea)

● Mulhjort (Odocoileus hemionus)
 første tilfellet i 1967 hos oppdrettsdyr

● Hvithalehjort (Odocoileus virginianus)

● Nordamerikansk kronhjort (elk) (Cervus canadensis)

● Nordamerikansk elg (Alces alces shirasi)



CWD i Nord–Amerika 
Andel smitta dyr i områder hvor 
CWD er vanlig: 0,5 – 5%



 Voksen simle av villrein fra Norfjella, april 2016
● Oppdaget syk ifm GPS-merking med helikopter i regi av 

NINA – mars 2016 

Det første påviste tilfellet av CWD på 
hjortedyr i Europa og verdens 1. reinsdyr

Kart: www.villrein.no 

Bilde: Knut Madslien 



Det første tilfellet av CWD på hjortedyr i 
Europa skulle raskt bli flere…

 Villrein fra Nordfjella, april 2016

 To elger fra Selbu, mai 2016

 To villrein fra Nordfjella, 
august/september 2016

320 km



CWD positive dyr i Norge
(per 17.03.2017)

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


 




 Innsendt til Veterinærinstituttet for å avdekke:
● om dyret var påskutt med immobiliseringspil
● om dyret hadde sykdom som kunne forklara dødsfallet
● om dyret hadde lesjoner som kunne være relatert til akutt 

stress, overoppheting, o.l («capture myopathy»)

Første positive villreinen i Nordfjella

Foto: Turid Vikøren, Veterinærinstituttet 



Første positive villrein i Nordfjella: CWD-testing

 Reinens hjernevev testet positivt for CWD ved 
tre ulike undersøkelser 

 EU sitt referanselaboratorium for prionsykdommer og 
Verdens dyrehelseorganisasjon sitt referanse-
laboratorium for CWD har bekreftet funnet 

Foto: Sylvie Benestad, Veterinærinstituttet Foto: Turid Vikøren, Veterinærinstituttet 



 To drektige elgkyr - obdusert ved 
VI,Trondheim i mai 2016:

● 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   

 CWD påvist ved undersøkelse av 
hjernen fra begge dyr

Positive elger i Selbu

Foto: Veterinærinstituttet i Trondheim 

Foto: Jarle Fuglem

Foto: Frode Alsethaug



Positive villrein i Nordfjella, jakta 2016

Foto: Marianne Heum, Veterinærinstituttet

Foto: Jan Vidar Akselberg 

 To villrein, høsten 2016:

● Bukk: Normalt hold, 7 år, felt under 
jakt 20.august

● Simle: Normalt hold, 4 år, felt under 
jakt 10.sept

 CWD påvist ved undersøkelse av 
hjernen fra begge dyr



CWD-positive i Nordfjella vs Selbu

 Reinen (Nordfjella) og elgene (Selbu) hadde 
ulike typer av CWD !! 

 CWD-typen fra elgene er aldri rapportert tidligere

 CWD-typen fra villreinen i Nordfjella er lik den nord-
amerikanske

Villrein, Nordfjella (immunhistokjemi)Elg, Selbu (immunhistokjemi)

Foto: Sylvie Benestad, Veterinærinstituttet 



 Utfordrende biologi - smitte

 Import av dyr eller mat-/fôrvarer?
 Fra sau med skrapesjuke?
 Fra importert hjortedyrurin?
 Fra spontantilfeller av prionsjukdom hos hjortedyr > smittsom 

tilstand?
 Andre?

 Krevende for valg av strategier i sjukdomsovervåking og 
forvaltning

Hvor kommer smitten fra?
Hvor lenge har smitten sirkulert?



CWD Surveillance in Norway 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

Last 3 years: Less than 20 animals tested a year



Prøveantall i 2016 – art og vilt/oppdrett
(jakta og fallvilt)

Stor takk til alle bidrag for innsamling av viktig materiale!!

Art Vilt Tam/oppdrett Ukjent Sum

Elg 4400 4400

Hjort 2445 143 8 2596

Rein 846 1731 2 2579

Rådyr 479 479

Ukjent 95 1 2 98

Totalt 8265 1875 12 10 152



?

Foto: Runar Bjøberg, Nordfjella, 27.01.2017



Betyr det hjorteviltets undergang?



Utfordringer

 Smitte – dyr/dyr og miljø/dyr

 Lang inkubasjonstid
● Potensiale for høy forekomst (prevalence) 

 Motstandsdyktig – år i miljøet
● N-Amerika minst 2,5 mulhjort
● Vårt klima?

 Begrenset kunnskap om sykdommen og smitten



Scenario?
 Tidlig – dør ut…nei
 Eldre – ikke oppdaget forekomst…njei
 Sikker kunnskap / kjent forekomst:

Område Antall testede Populasjon Antall positive

Nordfjella nord 187 (voksne) 1500 3

Nordfjella sør 40 400 0

Hardangervidda 254 10 000 0

Elg (hele landet) 4400 120 000 2

Hjort (hele landet) 2445 125 000 0



Erkjennelser
 Viktig å erkjenne at vi står ovenfor noe nytt – to ulike 

sykdommer rein vs elg, rein helt ny art i CWD 
sammenheng
● CWD-typen fra villreinen i Nordfjella ligner den nord-

amerikanske – ELGEN HELT FORSKJELLIG!

 Data fra N-Amerika, annet miljø, andre arter, kan ikke 
ekstrapolere direkte

 Bedre føre var enn etter…

Elg, Selbu (immunhistokjemi)Villrein, Nordfjella (immunhistokjemi)

Foto: Sylvie Benestad, Veterinærinstituttet 



Hva kan vi gjøre? Skaffe ny kunnskap!

 Diagnostikk – utvikle metodikk
● Levende dyr
● Fra miljø

 Forskning
● Sykdomslære (patologi)
● Biologi / Økologi / Epidemiologi
● Genetikk

 Genetisk variasjon har betydning for mottakelighet
 Artsbarriere



Oppstart av forskningsprosjekter om CWD

 Forskjeller«elgtypen» og «reintypen» av CWD:
● poding av transgene mus – pågår, første resultater våren 2017
● poding av sauer – planleggingsstadie, ytterligere finansiering
● sensitiv test, RT-QuIC, - utredning, ytterligere finansiering

 Sykdomsmodellering (epidemiologi)
● kunnskap om smittemekanismar i en flokk/populasjon og mellom populasjonar 

– pågår
● scenario rundt tiltak (utslakting, inngjerding etc)

 Etablere CWD-test for bruk på levende hjortedyr
● vevsbiopsi fra lymfatisk vev i rektum – pågår
● tamrein/ og hjorteoppdrett: livdyrsalg, flytting av dyr mellom område med 

ulik smittestatus

 Kartlegging av genetisk sensitivitet hos hjortedyr 
● kartlegge naturlig variasjon i PrP-genet hos norske hjortedyr
● evaluere mulig sammenheng mellom genetisk variasjon i PrP-genet og 

mottakelighet for CWD – planleggingsstadie, avventer fullfinansiering, EFSA-
krav



Hva kan vi gjøre? Aktiv forvaltning!
 Forvaltning

● Prøvetaking / kartlegging
● Smitteforebygging

 Bestandsregulering – populasjonsstørrelser
 Interaksjoner

– Ville populasjoner – like arter/ulike arter
– Tamdyr

 Erfaring fra N-Amerika
● Få gode «management strategies» testet i felt
● Forståelse av spredningsmønster begrenset
● Uttak, særlig av risikodyr reduserer forekomst – naturlig nok

 Nybrottsarbeid
● Samarbeid på alle nivåer / områder



Oppsummering

 Vi har påvist en smittsom, dødelig og uhelbredelig sykdom hos 
norsk hjortevilt

 Det er en utfordring vi må, og tar på største alvor

 Det arbeides hardt for å øke kunnskapsnivået som kan gi best mulig 
faglig grunnlag for forvaltning av artene

 Det er en utfordring som krever deltakelse fra, og samarbeid 
mellom alle ledd

 Vilje til å se store perspektiver



Takk for oppmerksomheten!

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

http://www.vetinst.no/


CWD-undersøkelser av viltlevende
elg, hjort, rådyr 

ved Veterinærinstituttet: 2004-2015

Kilde: Veterinærinstituttet

n=130 n=729 n=183
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