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Notat 
 
Fra: Viltseksjonen  

Til: SNO v/Seksjon for naturtilstand fauna 

Dato: 4. april 2016 

 

SNOs oppfølging av villrein som viser tegn på sykdommen CWD 
 
Bakgrunn 
Chronic Wasting Disease (CWD) er påvist på ei villreinsimle fra Nordfjella villreinområde. Simla 
døde i forbindelse med merking gjennomført av NINA, og sykdommen ble påvist etter 
undersøkelse hos Veterinærinstituttet (VI) i slutten av mars 2016. CWD er en dødelig 
prionsykdom som rammer både tamme og ville hjortedyr. Dette er første gang sykdommen 
påvises i Europa, og CWD har heller aldri før vært påvist i ville bestander av rein. Det er 
ønskelig å følge opp ev. meldinger om dyr som viser tegn på sykdommen.  
 
Observasjon i felt - tegn på CWD 
Ved observasjon av villrein i felt, er det ønskelig at SNO ser etter om noen dyr viser tydelige 
tegn på sykdommen. Sykdommen opptrer oftest hos 3-5 år gamle dyr, og er sjelden å se hos 
yngre dyr da inkubasjonstiden er 18-24 måneder. Kliniske symptomer hos voksne dyr kan (ut fra 
kunnskap fra andre amerikanske hjorteviltarter) være: 
 

• koordineringsproblemer, lammelser 
• vekttap  
• atferdsendringer, inkludert redusert interaksjoner med andre dyr, slapphet, 

senkning av hodet, gjentatt gange i faste mønstre  
• nervøsitet  
• overdreven spyttsekresjon  
• skjæring av tenner  
• økt drikking og urinering 
• hodeskjelvinger. 

 
 
Melding om dyr som kan vise tegn på CWD 
Ved mistanke om CWD skal VI kontaktes. Fagkontaker er Kjell Handeland 
(kjell.handeland@vetinst.no; 957 26 262), Knut Madslien (knut.madslien@vetinst.no; 917 36 
909) og Turid Vikøren (turid.vikoren@vetinst.no; 980 390 34). VI vurderer om det er relevant å 
undersøke dyret nærmere. 
 
 
Oppfølging av syke dyr i felt på oppfordring fra VI 
SNO skal på oppfordring av fagkontaktene i VI undersøke melding om syke dyr nærmere. Ved 
behov for avliving, vil VI informere om prosedyre rundt prøvetaking og innsending av materiale. 
Instruksen fra VI skal også inneholde informasjon om nødvendige forhåndsregler (HMS-rutiner). 
Utarbeidelse av skriftlige rutiner er forventet å være klart i neste uke. Til da avklares rutiner 
per telefon med VI om oppfølging av syke dyr skulle bli aktuelt.  
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Ved behov for avliving av syke dyr 
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 18 bokstav c regulerer uttak 
av vilt av hensyn til ivaretagelse av allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige 
interesser av vesentlig betydning. Villrein, to år og eldre, som viser tydelige tegn som er 
forenlige med symptomer på CWD skal avlives. Dyret bør om mulig filmes for å dokumentere 
tilstanden før det avlives. Villrein med CWD vil uansett dø av sykdommen, og avliving er 
ønskelig for å redusere smittefare. For å kunne påvise CWD, må prøver av dyr som er døde 
undersøkes i laboratoriet hos VI. Aktuell kommune orienteres dersom villrein avlives. 
 
Kontaktpersoner fra SNO  
En liste over kontaktpersoner for de ulike villreinområdene vil oversendes VI; disse er: 
 

Villreinområde Setesdal Ryfylke, Setesdal Austhei, Skaulen Etnefjell, Våmur-Roan: 
Reidar Johan Sandal (90877844).  
Villreinområde Brattefjell-Vindeggen, Blefjell, Hardangervidda, Norefjell-Reinsjøfjell, 
Oksenhalvøya, Fjellheimen, Nordfjella, Lærdal-Årdal: Knut Nylend (99529387). 
Villreinområde Vest-Jotunheimen, Sunnfjord, Førdefjella, Svartebotnen, Reinheimen-
Breheimen: Esben Bø (95722733).  
Villreinområde Snøhetta, Rondane, Sølnkletten, Knutshø: Arne J. Mortensen 
(48073752).  
Villreinområde Tolga Østfjell, Forollhogna: Erik Ydse (48051578). 
 
Seksjonsleder i SNO, Kjartan Knutsen, kan nås på 95820521 

 
Kontaktpersoner hos Viltseksjonen 
Ved avliving av villrein sendes informasjon om dette som orientering til Viltseksjonen ved: 

Erik Lund (erik.lund@miljodir.no; 920 89 834) 
Kari Bjørneraas (kari.bjorneraas@miljodir.no; 952 18 088) 
Knut Morten Vangen (knut.morten.vangen@miljodir.no; 905 92 214)  

 
Konklusjon 
Med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18 tredje ledd 
tillates felling av villrein som viser tydelige tegn som er forenlige med symptomer på CWD. 
Eventuell felling skal gjennomføres av Statens naturoppsyn og i tråd med Statens naturoppsyn 
sin fastsatte instruks for statlige fellingslag ved uttak av vilt. Tillatelsen gjelder fra og med 4. 
april 2016 og inntil videre. 
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