
CWD og hjorteviltforvaltninga

Førde 17. mars 2017



Hva vet vi om skrantesjuke i Norge?

Mars 2016: skrantesjuke påvises på 
villrein Nordfjella

Smittsom CWD som i Amerika

Villrein med skrantesjuke i Nordfjella. 
Foto: Roy Andersen, NINA.



Foto: Jon J. Meli

Veien videre etter mars 2016



Ansvar: vilt Ansvar: dyresykdommer

Viltsykdommer

Roller og ansvar



Roller og ansvar (ufullstendig bilde…)

Miljødirektoratet 

Veterinærinstituttet NINA

Kommuner, 
villreinnemnder

Lokalt Mattilsyn

Mattilsynet sentralt

Villreinutvalg, 
jegere, slakteri mfl.

EU, LMD 



Arter og utbredelse

Foto: Egill Danielsen Foto: Olav Strand Foto: Terje Kolaas Foto: Ole R. Davidsen

Hjort
Ca. 35 000 felt per år

Villrein
Ca. 7000 felt per år 

Rådyr
Ca. 25 000 felt per år

Elg
Ca. 35 000 felt per år
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Forvaltning av hjortevilt

Fylkeskommunen / Fylkesmannen

Grunneiere og jegere

Klima- og miljødepartementet

Miljødirektoratet

Kommune / villreinnemnd
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Nasjonale overvåkingsprogram



Forvaltning av hjortevilt

Fylkeskommunen / Fylkesmannen

Grunneiere og jegere

Klima- og miljødepartementet

Miljødirektoratet

Kommune / villreinnemnd



Forvaltning av hjortevilt

Fylkeskommunen / Fylkesmannen

Grunneiere og jegere

Klima- og miljødepartementet

Miljødirektoratet

Kommune / villreinnemnd Forvaltningsmål, kvote mm.



RapportereObservere

Planlegge Jakt

Innsamling

Fylkeskommunen / Fylkesmannen

Grunneiere og jegere

Klima- og miljødepartementet

Miljødirektoratet

Kommune / villreinnemnd

Forvaltning av hjortevilt



To overvåkingsprogrammer



Foto: Runar Bjøberg.

Tiltak 



Tiltak

Hindre utvandring av villrein 
fra Nordfjella sone 1
- gjerde, oppsyn, gjeting

Hindre passering over rv. 7

Felle syke hjortevilt



Har denne skrantsjuke? Foto: Runar Bjøberg.



Status

Skrantesjuke er fortsatt påvist bare i Nordfjella

Prøveinnsamlinga i 2016 gikk svært bra

Men vi vet egentlig svært lite om sone 2 i Nordfjella, og i 
andre områder hos andre arter



Innsamling av hjortevilthoder i Lærdal.

Hjortevilt testet i 2016 – jakt og fallvilt

Antall hjort: 2418
Antall villrein: 847
Antall elg: 4279
Antall rådyr: 471

Tre positive villrein og 
to positive elg.



Sykdommen i Selbu er annerledes…

 Gamle elger

 Annen «type» skrantesyke – blir 
undersøkt nærmere

 Uvisshet…

Elg med skrantesjuke i Selbu. 
Foto: Jarle Fuglem



Aktivitet i 2017

 Overvåkning Rv 52, Fv 50, Rv 7

 Radiomerking på Hardangervidda og i Nordfjella (og 
Selburegionen)

 Overvåkning og prøveinnsamling

 Vi MÅ lære mer om sone 2 i Nordfjella- føre var er å anta at 
sjukdommen IKKE finnes på Hardangervidda inntil det motsatte 
er bevist





Merking og prøvetaking



Nordfjella

 Villrein, elg, hjort, rådyr





Selburegionen

 Elg, hjort, rådyr



Selburegionen



Praktisk gjennomføring

 NINA samler hoder i de områdene og periodene som er 
foreslått, og står for prøveuttak og innsending til 
Veterinærinstituttet.

 Dyrene aldersbestemmes når hoder samles.
 I områder og perioder hvor NINA ikke samler holder, tar jegere 

selv hjerneprøve 



Informasjon og opplæring av jegere 

 NINA tilrettelegger og deltar på lokale jegermøter i alle 
utvalgte (røde) kommunene/villreinområdene.

 Deltagelse fra Mattilsynet og eller VI for opplæring i 
prøvetaking

 Lokale kurs/møter via lokalt Mattilsyn eller lokal 
viltforvaltning – selvlæring via instruksjonsvideoer



Prøvetakingsutstyr til jegere

 Utsending av prøvetakingsutstyr til jegere når hode ikke samles
 Kommuner/villreinnemnder videreformidler til valdansvarlige
 Valdansvarlige sender til jaktlag/jeger

 Vi tilrår at utstyret sendes sammen med en ferdigfrankert konvolutt 
som jeger kan sende prøvene tilbake i. 

 Lenke til instruksjonsvideo, egen brosjyre e.l. bør følge 
prøvesettene.



Kan vi samle fra hele landet?

 Jeger tar prøve av alle voksne dyr fra jakt  i hele Norge (elg, 
hjort, rådyr, villrein)

 Kan pålegges, 
 Utsending av prøvetakingsutstyr til jegere via lokal 

viltforvaltning



Hodeinnsamling i Lærdal. Foto: Kari 
Bjørneraas.

Hva skjer framover?

 Kartlegging fra jakt 2017
– Nordfjella og omegn
– Selbu og omegn

 Kartlegging av fallvilt



Hjorteviltregisteret, Sett og skutt
og fallviltapp



Nytt merkesystem som er felles 
for både jakt og fallvilt







Fallviltapp fra Miljødirektoratet 

 Mulig å registrere fallvilt på ny app
 Registrerer samme data som i Hjorteviltregisteret 
 Offline-versjon
 Overføres til Hjorteviltregisteret
 Effektivisering av arbeidet til kommunen
 Gir rask innrapportering
 Sikrer tilbakemelding på skrantesjuke-prøver



Register fallvilt

Hjorteviltregisteret Feltapp

m.m.

Utfall   

«Arbeidsskisse» av ny fallviltapp



Hvordan registrere skrantesjuke-
prøver fra jakt





Sett og skutt skal tilrette-
legges for registering av 
opplysninger fra jakt og CWD

- også for rådyr og villrein  



Jegere kan registrere opplysninger
fra rådyrjakt i Sett og skutt.

Valdansvarlig representant og 
kommunen kan importere
data til Hjorteviltregisteret.





Steg 2 skal 
utvides, her 
kan bl.a. 
CWD-prøver 
registreres.

Felte dyr må 
alltid 
registreres i 
steg 1 først.



Slik finner du svar på 
skrantesjuke-prøven



s

Velg fanen «Helse».

I høyremargen velg 
«Søk på innsendt 
prøve».

Tast ditt nr. og søk 
opp svar.



Kan se se
nasjonal og lokal 
statistikk.

Trenger ikke 
brukertilgang.



Redusere smitterisiko



Saltsteiner

 I alle beiteområder for småfe -et betydelig antall saltsteiner
 Mange «viltsteiner» - både for viltkamera og som 

utgangspunkt for jakt
 Saltingsplasser oppsøkes av alle arter klauvdyr og er tikkende 

«smittebomber» - trolig i mange år etter at utlegging av nye 
steiner opphører

 Undersøkelser av parasitter og smittestoffer i og rundt slike 
steder



Saltsteiner

Soraouji.com/knrogn

NRK Telemark



Foto: Roy Andersen, NINA

Reinflokk på salteplass



Registrerte saltingsplasser i 
deler av Forollhogna 
villreinområde



Johan Trygve Solheim

Hva gjør vi med 
hjorten?



Bestandstetthet

 Stor tetthet gir stor smitterisiko – og vice versa

Driva.no



Skrantesjuke på Dagsrevyen 14.03.2017.

Hva skjer 
framover?



Hva skjer framover?

 Vitenskapelig tilrådning 
– Forvaltningsstrategier
– Tiltak

 Forvaltningsstrategi og nye 
tiltak



Foto: Steinar Vikan

Hva skjer framover

 Forskrifter fra Mattilsynet
– Forbud mot fôring mm.
– Ny forskrift på høring



Informasjon, informasjon, 
informasjon



Informasjon

 Tiltak må sikres god lokal forankring for å oppnå god 
effekt

 God og hyppig kommunikasjon lokalt er viktig for å sikre 
at riktig informasjon når riktig publikum

 Nettbasert informasjon for å nå et bredere publikum



Hjorteviltportalen – www.hjortevilt.no



Miljøkommune – www.miljokommune.no



Foto: J T Solheim

Jegerne er en viktig ressurs



Hvor god tid har vi?



Hva skjer om vi ikke gjør noe?

 Spredning av sykdom  - til alle 
hjorteviltbestander

 Ikke lenger jaktbare bestander
 Villreinbestanden trues
 Betenkelig, dyrevelferdsmessig 
 Samfunnsmessig uakseptabelt

Alliance for Public Wildlife: Mars 2017



Vi må påregne å lete etter «nåla i høystakken» i uoverskuelig framtid for å sikre god 
dyrehelse hos både viltlevende og tamme dyr, samt forutsigbar og høy mattrygghet.



Villrein med skrantesjuke...
Foto: Jan Vidar Akselberg

Takk!



www.miljødirektoratet.no
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