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Mål og strategi
Begrense 
Om mulig,  utrydde smitten. 
Ha en frisk hjorteviltbestand.



UTKAST



Prøvetaking 2016
Dyreart Negative prøver Positive prøver Totalt 

antall 
prøver

Totalt
Sogn og 
Fjordane

Elg 4372 2 4410 5

Hjort, vill 2418 0 2601 854

Hjort, oppdrett 149 0 149 41

Villrein 846 3 849 336 

Tamrein 1549 0 1738

Rådyr 448 0 484

Totalt, hjortevilt 9782 5 10231 1236

UTKAST



Prøver tatt i 2017 

• Hjort  fallvilt – 57     104
• Rein - 4 70
• Rådyr – 2 182
• Elg – 0 235

• Oppdrett/slakt – 8 790

• Totalt heile landet- 1394



Ros til alle innvolverte

• Stor innsats av jeger, grunneigarar, kommunar, 
SNO og andre.

• Dei fleste ynskjer å bidra i denne «dugnaden»
• Alle prøvene i 2016 er eit resultat av at alle 

ledd fungerte.
• Håpar at det gode samarbeidet og innsatsen 

fortsetter i åra framover.



Hva vet vi om situasjonen i Norge pr. januar 2017?

• Fem tilfeller av prionsykdom
• To ulike steder langt fra hverandre
• To ulike hjorteviltarter  – én helt ny

• «klassisk» CWD hos villreinen
• ny stamme eller ny prionsykdom hos elgene?

• Ingen indikasjoner på spredning utover de to 
lokalisasjonene

• Det er ikke observert økt forekomst av helseproblemer 
(helseovervåkning) de siste årene.

• Nedgang i slaktevekt og produksjon kan forklares med tetthet 
og fôrtilgang





Utvikling av smittsom sykdom

• Kurve med utvikling, tidlig stadium
Tidlig 

handling gir 
bedre 

resultat



Hva skjer om vi ikke gjør noe mer? 
Samfunnshensyn

• Vi får en spredning av sykdommen – til hele 
hjorteviltbestanden? 

• Fare for ikke jaktbar hjorteviltbestand
• Villreinstammen i Norge blir truet
• Betenkelig, både når det gjelder dyrehelse og 

dyrevelferd
• Ressurskrevende overvåkning i lang tid

UTKAST



Samfunnshensyn, forts.
• Hensyn til annen næring: Tamrein-

næringen, oppdrettshjort
• Urbefolkning og kultur
• Jaktbar hjortevilt
• Hensynet til Europa (eksport, 

spredning)
• Turismen i Norge og norsk ren natur
• Nasjonal gevinst med god dyrehelse 

(omdømme, eksport, m.m.) oppveier 
kostnader med bekjempelse

• Utrygg befolkning

UTKAST



Kartlegging videre 
• Forslag fra Veterinærinstituttet
• Forslag fra NINA (kun ville dyr)

• Forslag fra EFSA/krav fra EU (kun basisprogram)

• Forslag fra VKM? (massiv prøvetaking)

> 21.000 prøver  ->  >10 millioner (kun analyse+porto)

Kategori Antall 
prøver

Risikodyr (hele landet) 5.000

Nordfjella m/naboområder 3.900

Selbu m/naboområder 1.700

Tamrein (sør+nord) 9.500

Oppdrettshjort (hele landet) 300

Viltbehandlingsanlegg (hele landet) 400

Totalt 20.800





• forbud mot utførsel av levende hjortedyr fra Norge (flere 
unntak, eks. beite)

• krav om tillatelse før flytting av hjortedyr mellom fylker

• forbud mot luktestoffer fra hjortedyr fra land med CWD
• forbud mot å legge ut fôr og saltslikkestein til hjortedyr
• utvidet varslingsplikt for personer som har ansvar for 

hjortedyr og transportører

Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense 
spredning av CWD

UTKAST



Tiltak for å begrense spredning:

• CWD-forskrift med forebyggende tiltak 
som gjelder alle hjortedyr. Ny høring vår 
2017.

• Redusere bevegelse av levende dyr
• Redusere materiale fra dyr ut av området 

(slakt, avfall, gevir)
• Folk og utstyr ut/inn
• Miljøfaktorer (saltslikkestein,  etc.)



Alle må bidra i CWD jobben 

• Ein må håpe at ein klarar å begrense, helst 
utrydde sjukdommen.

• Skal dette lukkast må alle gjere sin del av 
jobben.
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