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• CWD en alvorlig sykdom hos 
hjortedyr: død og lidelse

• LMD bestemte at drastiske 
tiltak skulle settes inn for å 
begrense og, om mulig, 
utrydde CWD-smitten. For å 
ha en frisk hjortedyr-bestand

• Saneringsplan vedtatt av LMD 
15.6.2017 

CWD/Skrantesjuke 



Saneringsplan for uttak av villreinbestanden i 
Nordfjella sone 1

• Uttak av all villrein i Nordfjella (ca 2000 dyr)
• Status: Ettersøk pågår

• Saltsteiner 
• Status: Fleste skjermet med grinder. Noen gjenstår – også «hotspots». 

«Hjortekrypere»
• Forflytningsrestriksjoner 

• CWD forskrift. Soneforskrift. Gjerder. Randsonehjort
• Prøveuttak/kartlegging
• Kommunikasjon
• Brakklegging
• Reetablering
• Forskning



Prøveuttak/kartlegging - status

• Ca 40 000 dyr undersøkt for CWD
• Klassisk CWD påvist bare i Nordfjella. I 18 

dyr (=  0,9%)
•Grunn til å tro at miljøet generelt er lite 

nedsmittet



CWD/Skrantesjuke og vegen vidare

• Justering av saneringen?
• Soner/sonebestemmelser (Selbu/Møre, Ulvik)
• Risikopunkter (saltsteinsgrinder, sauebeiting og 

hjortekrypere - Nordfjella)
• Prøveuttak/kartlegging
• Brakklegging
• Reetablering
• Forskning



Prøveuttak/kartlegging 2018 - Mål
• tilfredsstille EU-kartleggingsprogrammet, og vi må kunne rapportere i 

forhold til dette
• kunne oppdage om klassisk skrantesjuke har spredd seg utenfor 

Nordfjella sone 1. 
• sannsynliggjøre om den atypiske skrantesjuken er smittsom eller 

opptrer sporadisk. 
• ta imot prøver fra alle dyr som felles eller finnes døde i Nordfjella

sone 1. 
• bidra til å dokumentere frihet, definert som en prevalens under et 

visst nivå, i gitte områder 
• kunne friskmelde områder som vi skal hente dyr fra, jf. 

reetableringsplanen
• kunne friskmelde andre områder
• kartlegge nye områder som vi ikke har kartlagt tidligere
• holde seg innenfor rammen på 30.000 prøver



Prøveuttak/kartlegging 2018



CWD kartlegging 2018



CWD/Skrantesjuke

Vegen vidare - Brakklegging
Saneringsplanen:
• Nordfjella - fritt for hjortedyr 
• Forflytnings- og saltsteinsrestriksjonene 
• Bestandsreduksjon i randsonen
• Gjerder og overvåking
• Beitedyr - passiv overføring
• Turister
• Kommunikasjon/samarbeid med lokale



CWD/Skrantesjuke

Vegen vidare - Brakkleggingsperiodens 
lengde

• Isolering av kjente «hot-spots», som for eksempel 
saltslikkesteiner, en avgjørende faktor

• Kunnskap om forekomst av smittestoff i miljøet 
vesentlig. Nye metoder forventes i løpet av 2-5 år

• Ut i fra dagens kunnskap er brakkleggingsperioden 
satt til å vare minimum fem år, og starter når den 
siste villreinen er antatt ute av området.



CWD/Skrantesjuke

Vegen vidare - Reetablering
• Foreløpig reetableringsplan levert til LMD i 

oktober 
• Rein som introduseres til Nordfjella sone 1 må 

være fri for skrantesjuke. 
• Krever testing av et tilstrekkelig antall dyr fra 

fortrinnsvis jakt og fallvilt. jf. 
Kartleggingsprogram

• Utvikling av nye metoder for påvisning via 
ekskrementer vil medføre større sikkerhet. 



CWD/Skrantesjuke

Vegen vidare - Reetableringsplanen
• Reetablering med villrein fra Nordfjella sone 2 er det foretrukne 

alternativet per nå.
• Samme opprinnelse som dagens villrein i sone 1. Genetisk 

likhet 
• Fordel at bestanden rein skal overføres fra, er så stor at 

reetablering av sone 1 ikke tar for lang tid
• Korte avstander 

Alternativt er det også mulig å drive rein fra Hardangervidda, 
men her er avstanden lengre og de mulige konsekvensene 
dersom dyr vender tilbake større



CWD/Skrantesjuke

Vegen vidare - Reetablering

• Driving av villrein vil være mer effektivt enn å 
immobilisere reinen og flytte den med 
motorkjøretøy

• Å benytte tamrein til reetablering vil ikke bidra til å 
bevare villreinpreget i Nordfjella



CWD/Skrantesjuke

Vegen vidare - Forskning

For å få en vellykket reetablering, må det også sikres 
midler til forskning og utvikling av metoder som kan 
påvise forekomst av smittestoff i miljøet

Eksempler:
• Forvaltningsstrategier i en situasjon med endemisk CWD 

i Norge
• Basale mekanismer vedrørende smittestoffene(s) 

karakter 
• Metodeutvikling (bl.a sensitive metoder for deteksjon av 

smittestoff i miljøet og til bruk i diagnose av enkeltdyr)
• Zoonotisk potensiale for CWD  og artsbarriere-fohold
• Medisinske og økologiske konsekvenser for ville 

bestander og husdyrpopulasjoner. 
• Samfunnsmessige konsekvenser, herunder samisk/ikke 

samisk tamreindrift, samt jaktradisjoner



Takk for oppmerksomheten!



CWD kartlegging 
2018
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