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Alvorlige sykdommer 
hos tamme og ville 
dyr

Samfunnsoppdraget til Mattilsynet

Konsekvenser

Håndtere

Bekjempe, utrydde



Mattilsynet  
- forvaltning av dyresykdommer
- Landbruks- og matdepartementet, LMD

Miljødirektoratet  
- forvaltningen av vilt
- Klima- og miljødepartementet, KLD + 

LMD

Delt ansvar for ville dyr



Viktige prinsipper i sykdomshåndteringen

•Føre var-prinsippet

•Rask iverksettelse

•Kunnskapsinnhenting



Tidsvinduet er viktig

• Kurve med utvikling, tidlig stadium
Tidlig 

handling gir 
bedre 

resultat



147 524



•Målet er å begrense og, om 
mulig, utrydde klassisk 
skrantesjuke i Norge

•Målet om utrydding henger 
i en tynn tråd. Vi må 
vurdere målet vårt i tiden 
fremover

Mål for skrantesjukehåndteringen

Foto: Mattilsynet



Uttak av populasjonen i Nordfjella sone 1

• Vinteren 2017/2018 –
uttak av over 2000 dyr.

• Siste dyr tatt ut mai 2018.
• Sykdommen ikke utryddet 

slik vi håpet, men 
sykdomsutviklingen 
bremset.

Foto: Akselberg



Funn av skrantesjuke på Hardangervidda

Syk bukk høsten 2020

Ny VKM-rapport i januar 2021

Anbefaling fra Mattilsynet og Miljødirektoratet om 
videre håndtering levert i april 2021



Mattilsynets vurdering i april 2021:

Andel voksen bukk nær null + 
bestandsreduksjon

Nødvendig uttak av dyr oppnås 
neppe ved ordinær jakt alene



•Vurderingene inneholder 
andre perspektiver enn de rent 
faglige, og 

•ønskene til lokal 
villreinforvaltning ilagt størst 
vekt

Ikke mer uttak i vinter

Felles vurdering fra Mt og Mdir på nytt levert til departementene

Etter jakten 2021 – ønsket uttak ikke oppnådd:



Beregninger viser at 
det mest sannsynlig er 
5-6 smittede dyr på 
Hardangervidda

Status nå: Det er syke dyr på Hardangervidda

Foto: Bjøberg



Klassisk skrantesjuke på villrein smitter 
mellom levende dyr

FORSVINNER IKKE AV SEG SELV

Vil spre seg i populasjonen og etter hvert ut av 
Hardangervidda villreinområde

Langsom sykdomsutvikling og spredning – lav 
motivasjon etter som tiden går



Pågående saker nå

•Brakklegging av Nordfjella sone 1
•Reetableringsprosess
•Videre forvaltning av stammen på 
Hardangervidda
•Tiltak, f.eks. salteregime



• Uttaket av stammen i 
Nordfjella sone 1 har ikke 
utryddet sykdommen, 
men antakeligvis utsatt 
spredning 

• Når kan brakkleggingen 
oppheves?

Brakklegging av Nordfjella sone 1

Foto: SNO



•Reetableringsplanen fra 2017 
skal revideres

•Arbeidsgruppe jobber med 
innspill

Premiss for reetablering: 
•Brakklegging avsluttet
•Friskmeldt Nordfjella sone 2 

og donorpopulasjon(er)

Reetablering Nordfjella sone 1



Noen 
skrantesjuketiltak:  



Uttak av syke dyr og håndtering av kadaver 
og slakteavfall, Hvidda

•Å få tatt ut dyr som observeres med tegn på 
sykdom er viktig, både dyrehelse- og 
velferdsmessig. Redusere smittepresset. 

•Soneforskriften gir hygieneregler for jegere



Salteregime og salteplasser

•Reglene for Nordfjella og Hardangervidda samkjørt i 
soneforskriften

•130 salteplasser gjerdet inn på Hardangervidda 
sommeren 2021, 170 salteplasser er planlagt inngjerdet 
i år

•Tilsyn med alle salteplassene er nødvendig
•Salteregime: Salt skal gis på en slik måte at det blir minst 

mulig avrenning og søl – lavere smittepress

Kanskje det viktigste tiltaket vi har per nå



• Gir informasjon om forflytning 
av dyr

• Hindrer utveksling av villrein 
mellom villreinområder.

• Dyrevelferd vs. 
sykdomshåndtering.

Merking av dyr er viktig 

Foto: SNO



Villreinflokk krysser E134 Haukelifjell

• En flokk på 57 dyr fra 
Setesdal gikk tirsdag over 
tunelltaket på Haukelifjell.

• En merket bukk befinner 
seg i flokken, se kart.

• Kl. 6 i dag tidlig var flokken 
ca. 6 km nord for E134 i 
Vinje kommune. 

• SNO følger med og vurderer 
tiltak.

Hardangervidda

Setesdal



•Mange brev og mange møter
•Lite resultater
•Koordinering mellom kommunene er 

utfordrende
•Ulik tetthet østsiden vs. vestsiden
•Avhengig av jegermotivasjon

Hjortevilt i områdene rundt Nfjella og Hvidda

Bestandsreduksjon



•Generell smittebeskyttelse, eks. livdyr, 
slakting, personell

•Holde flokken ung
•Minst mulig bukk
•Dyr på avveie tatt ut, eks. Filefjell
•Gjerder i grenseområder 
•Prøvetaking
•Favorisering av gunstige genotyper når 

det gjelder skrantesjuke og 
sykdomsresistens

Reindrift i sør - tiltak for å redusere smittefaren

Foto: Filefjell tamreinlag



•Møter 
•Brev
•Arbeidsgrupper, innspill og dialog
•Nettsider
•www.hjortevilt.no

Kommunikasjon og dialog

http://www.hjortevilt.no/


Oppsummering

Det er syke dyr og 
smitte på 

Hardangervidda. 

Smitten vil spre seg. 
Betydelig risiko ved å 
ikke gjøre mer uttak 

på Hvidda.

Det er få, gode tiltak 
som pågår.

Reetableringsprosess 
er i gang.

Målet og strategien  
for håndtering av 

skrantesjuke 
revurderes.



TAKK FOR 
OPPMERKSOMHETEN

Foto: Colourbox.com


