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Skrantesjuke: 
håndtering etter funnet 

på Hardangervidda 

Kari Bjørneraas

Viltseksjonen

Hardangervidda next?



Skal si litt om…

• Ansvarsforhold og videre arbeid

• Et utvalg av foreslåtte tiltak

• Kartlegging og overvåking

Trond Svardal



Miljødirektoratet
vilt og leveområder

NINA
innsamling, forskning og rådgiving

Mattilsynet
sykdommer og dyrevelferd

Veterinærinstituttet 
analyser, forskning og rådgiving

Villreinnemnder

Villreinutvalg

• VKM

• Kommuner

• Grunneiere

• Fjellstyrer 

• Lokalbefolkning

• Beitenæring 

• Tamreinnæring

• Med flere 



Tilrådning til 
departementene

Klima- og miljødepartementet

Landbruks- og matdepartementet

En del kunnskap, men mye usikkerhet

Ingen normalsituasjon

Må se utover Hardangervidda 

Miljødirektoratet 



Videre veivalg

• Baseres blant annet på VKM-rapporter

• Vurderingen i samarbeid med Mattilsynet 

og etter innspill fra lokal forvaltning

• Ytterligere samfunnsmessige vurderinger

• Råd til departementetne for beslutning

R Bjøberg



Mål

Mattilsynet og Miljødirektoratet  

ønsker å opprettholde målet om 

å begrense og, om mulig, utrydde 

klassisk skrantesjuke i Norge.

Egill Danielsen
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Strategiene

Villrein - NINA

• Ingen tiltak

• Begrense smitte

• Utrydde smitte



Aktuelle tiltak

Noen av tiltakene som Mattilsynet og Miljødirektoratet vil jobbe videre med i samarbeid 

med berørte aktører er :

• redusere villreinbestanden på Hardangervidda

• minimere andelen voksen bukk i bestanden på Hardangervidda

• forhindre inn- og utvandring av rein til Hardangervidda

• redusere eller holde omkringliggende hjorteviltbestander på et lavt nivå

• utvide villreinens arealbruk på Hardangervidda

• hindre miljøsmitte



Tiltak

• redusere villreinbestanden  

• minimere andelen voksen bukk  



Uttak av villrein 

Ser vi ikke at det er faglig 

grunnlag for å anbefale uttak av 

hele villreinbestanden ut fra 

denne VKM-rapporten.

Miljødirektoratet/SNO



• reduksjon av bestanden på 

Hardangervidda 

• reduksjon av voksen bukk

Arbeidsgruppe – bestandsreduksjon og bukkeuttak

• Hardangervidda villreinutval

• Villreinnemnda for 

Hardangerviddaområdet

• Veterinærinstituttet

• NINA

• Mattilsynet 

• Miljødirektoratet



Villreinjakt 2021 

• villreinutvalg og villreinnemnd vil arbeide 

med kvota

• vurdere tilpasninger 

- høye kvoter

- utvidelse av jakttiden

- alternative kontrollkort

• viktig å øke kunnskapen

• viktig å få med jegere

• måloppnåelse må vurderes

Jan Vidar Akselberg



Tiltak

• forhindre inn- og utvandring av rein



Hvordan hindre 
utveksling?

Begrense risiko for å spre skrantesjuke 

SNO har i oppgave å hindre villrein i å 

krysse mellom villreinområder

Bruker GPS-posisjoner, feltobservasjoner 

og informasjon fra publikum



• kan styre/jage villreinen for å forhindre 

kryssing

• kan felle dyr dersom hensiktsmessig

• kan felle villrein som har kommet inn 

på/gått ut av Hardangervidda

• kan felle villrein som ser syke ut

Miljødirektoratet/SNO

Hvordan hindre 
utveksling?



S
N

O
 –

2
7
0
0
 v

illre
in

 v
e
d
 rv

7
 



GPS-merking av 
hjortevilt 

• 50 villrein (23)

• 40 elg (30)

• 30 hjort (13)

NINA



Tiltak

• redusere eller holde omkringliggende 

hjorteviltbestander på et lavt nivå



Bestandstetthet av elg og hjort

Per kvadratkilometer skog, jordbruk

våtmark og fastmark.

© NINA



Tetthet av hjortevilt 

Større bestander gir større risiko for 

smittespredning for eksempel mellom 

arter

Viktig at tettheten holdes lav og ikke 

økes

Viktig med målretta uttak på/nært 

Hardangervidda  

@NINA



Tiltak

• utvide villreinens arealbruk  



Hvordan jobbe 
for økt arealbruk?

• ferdselsprosjekter på 

Hardangervidda 

• fokusområder, jf. kvalitetsnorm

• dialog med DNT

• dialog med tilsynsutvalg

Miljødirektoratet



Tiltak

• hindre miljøsmitte



Miljøsmitte

• saltsteiner

• smitteverntiltak – soneforskrift

• slakteavfall

• meldingsplikt

• prøvetaking

Olav Strand



Kartlegging og overvåking



Overvåking

Viktig å overvåke alle innførte 

tiltak for å evaluere om de 

fungerer og kunne tilpasse videre 

forvaltning.

Foto: NINA



Kartleggingsprogram

• Alle villreinområder

• Utvalgte kommuner for elg og hjort – jakt

• Tamrein i nord og sør

• Fallvilt i alle kommuner

• Utvidet rundt Hardangervidda

• Til nå testet over 100 000 dyr



Kartleggingsprogram

• Informasjon om kartlegging ifb. jakt 2021 

kommer snart 



Varslingsplikt og tilskudd

• Forskrift om tiltak for å begrense spredning 

av Chronic Wasting Disease (CWD)

• Dersom kommunen tar prøve og registrerer 

dyret i Hjorteviltregisteret anses 

varslingsplikten som oppfylt. 

• Tilskudd til kommuner som tar prøver.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-11-913


Om tilskuddsordningen

• Tilskudd til kommuner som tar prøver av fallvilt. 

• Dersom kommunen samarbeider med 

andre om det praktiske, kan kommunen 

søke om tilskudd for prøver andre har tatt.

• Fast sats per dyr

• Skrantesjukeprøve kr 500 

• Kjever kr 300  

• Kan søke i perioden 1. april - 1. mai.

soknadssenter.miljodirektoratet.no

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/


Krav for å få tilskudd

Ole A. Davidsen

• Fallviltet må registreres i 

Hjorteviltregisteret 

• Svaret på skrantesjukeprøven må 

være koblet til dyret



Hjorteviltregisteret - kartlegging

Miljødirektoratet

• Viktig å registrere alle dyr felt 

under jakt, herunder CWD-prøver.



Hjorteviltregisteret - annet

• Elektronisk utsending av 

fellingstillatelser

• Elektronisk fellingsrapport

• Alle data levert av jeger må 

godkjennes før fellingsrapport 

kan leveres

• Avansert statistikk kommer




