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Villrein og skrantesjuke; hva nå?
Olav Strand og Bjørnar Ytrehus: Norsk
Institutt for Naturforskning og Norsk
Villreinsenter

I mars 2016 fant vi i NINA en døende rein i Nordfjella. Obduksjon
av simla på Veterinærinstituttet viste
at den hadde CWD, eller skrantesjuke som sjukdommen seinere
har blitt kalt. På toppen av dette
ble det kort tid seinere funnet to
elgkyr i Selbu i Sør-Trøndelag med
en lignende sykdom. Dette er første
funn av den fryktede sykdommen i
Europa, og det har derfor vært jobbet intensivt med å finne ut mer om
hva dette er og hvilke konsekvenser
sykdommen vil bringe. Nå har det
snart gått ett år, og det er på tide
å oppsummere hvor vi står og hva
vi vet.
Hva er skrantesjuke?
Skrantesjuke eller Chronic Wasting
Disease (CWD), som sjukdommen
kalles i Nord Amerika, er en merkelig
sjukdom. Den er smittsom, og den er
dødelig. Den skyldes ikke parasitter,
bakterier, virus, giftstoffer eller genetiske
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feil som andre sjukdommer vi kjenner.
Den smitter både direkte mellom dyr av
samme art, den kan overføres fra reinsdyr til andre hjortedyr, og den kan spres
til og hope seg opp i miljøet (jord og
beiter) og smitte andre dyr som besøker
samme sted mange år etter. Over tid, og
dersom smittepresset blir stort, er det
også risiko for at smittestoffet endrer
seg slik at det kan forårsake sykdom hos
nye arter.
Så hva i all verden er dette monstret
av en sykdom? Filmskaperne i Hollywood kunne godt ha diktet opp slik
styggedom, men dette er dessverre ikke
fiksjon og fantasi. Sykdommen som har
rammet reinsdyra i Nordfjella og som
truer både andre villreinstammer, tamrein og andre hjortehvilt, er dessverre
høyst reell.
Skrantesjuke er en såkalt prionsykdom. Vi kjenner til flere slike; skrapesjuke (Scrapie), kugalskap (BSE),
Creutzfeldt-Jakobs Sykdom, kuru og
CWD hører alle med i denne gruppen.
Et fellestrekk er at sykdommene skyldes
en feil på proteiner som finnes naturlig i
kroppen. Feilen består i at proteinet har
feil form. Det spesielle, og det som gjør
at disse sykdommene er overførbare (i

Denne simla ble funnet i forbindelse med
merking i Nordfjella i mars 2016. Obduksjonen viste at den hadde CWD - eller
skrantesjuke. Dette var det første funnet av
denne fryktede sykdommen i Europa.
Foto: Lars Nesse.

alle fall i eksperimenter) er det at feilforma proteiner som kommer i kontakt
med ”friske” endrer formen på disse
slik at de også blir feilformet. De feilforma proteinene klistrer seg sammen
og lager en form for proteinklumper
som hoper seg opp i kroppen. Det er
disse klumpene som forårsaker skader
i hjernen og etter hvert gir sykdom.
Navnet «prion» ble foreslått som en forkortelse for «proteinaceous infectious
particle» i 1983, da man hadde innsett
at dette smittestoffet ikke inneholdt
arvestoff (DNA eller RNA), men bare
protein.
De feilforma proteinene er svært motstandsdyktige og brytes ikke ned som
andre proteiner. Dette gjør det vanskelig
å desinfisere klær og utstyr som har blitt
forurenset, det gjør at prionene overlever
lenge i miljøet, og det er årsaken til at
dyrene blir syke. I sykdommens sluttfase har det over tid dannet seg store an-
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samlinger av slike proteinkaker i dyrets
sentralnervesystem. Dyrene er da sterkt
medtatt, har nedsatte kroppsfunksjoner
og vil dø. Men det tar normalt lang tid
(minst 16 månder - i noen tilfeller flere
år) fra dyrene først blir infisert til de til
slutt viser tegn til sykdom. Det er derfor
en lang periode hvor dyrene er smittebærere som ser helt friske ut og for vårt
øye oppfører seg normalt, men likevel
sprer smitte til andre dyr og miljøet de
lever i. Det ene syke dyret som ble felt
under jakta i Nordfjella sist høst, er et
slående eksempel i så måte. Dette var en
praktbukk, men smittet var den.
På toppen av det hele er det svært
vanskelig å påvise smitte, og det finnes
ingen kjent behandling. Per i dag er det
bare analyser av hjerne og lymfevev
som regnes som pålitelig diagnostikk,
men det jobbes iherdig med å videreutvikle og utprøve nye og mer følsomme
metoder
Hvorfor er prionsykdommer så farlige?
Prionsykdommer og spredning av disse
har stor oppmerksomhet og i regelverket
for dyresykdommer klassifiseres de som
en B-sykdom. Det betyr blant annet at det
er særlige regler om varsling av slike
sykdommer både nasjonalt og internasjonalt. Det er flere grunner til at prionsykdommer er så fryktet. Sykdommen
har en ødeleggende effekt på de bestandene som infiseres, og eksempler fra
Nord Amerika viser at CWD har potensiale til over lang tid å ramme så hardt at
bestander blir utryddet. Når det i tillegg
er slik at det verken finnes vaksine eller
behandling, at prionene er vanskelige å
påvise, slik at man ikke vet hvor de finnes, og at de hoper seg opp i miljøet og
kan smitte dyr i lang tid, så forstår man
at dette er en sykdom som er enormt
vanskelig å håndtere og bekjempe
Vi vet også at prionene kan endre
egenskaper. Enkelt sagt så kan de feil-

forma proteinene over tid endres slik at
de også kan infisere og forårsake sykdom i andre og nye arter. Normalt vil
det være slik at proteiner fra andre arter
(som sau eller mennesker) er såpass
ulike prionproteinene hos reinsdyr at at
de feilforma proteinene som skilles ut
fra denne arten, ikke får det naturlige
saue- eller menneske-prionproteinet til
å endre form. Dette omtales gjerne som
en artsbarriere. Men utbruddet av kugalskap i England viste at prionsykdommer
enkelte ganger kan krysse artsbarrierene
og gi sykdom også hos mennesker. Per
i dag er det ingen kjente tilfeller av at
CWD har gitt sykdom hos mennesker.
Dette på tross av at amerikanske myndigheter har fulgt nøye med på utviklingen i forekomsten av liknende sykdommer hos mennesker i CWD-infiserte
områder. Men rådet fra Verdens helseorganisasjon (WHO) er likevel at mennesker i minst mulig grad skal eksponeres
for prioner fra dyr, og at en derfor ikke
bør spise infisert kjøtt. Av samme grunn
ønsker en for nær sagt hvilken som helst
pris å unngå at naturmiljøet smittes ned
av denne sykdommen.
Prøvetaking og kartlegging
Funnet av skrantesjuke utløste hektisk
aktivitet i 2016, og i skrivende stund
er det analysert i alt 9787 prøver av
reinsdyr, hjort og elg. Det ligger en formidabel innsats bak disse tallene. Fra
villrein ble det samlet inn materiale fra
Forolhogna, Hardangervidda og Nordfjella. Særlig i Nordfjella ble det gjort
en enorm innsats, og ”nordfjellafolket”
klarte faktisk å samle inn prøver fra
97% av samtlige dyr som ble felt i dette
området. På Hardangervidda hjalp også
naturkreftene til, og det ble tatt prøver
av samtlige voksne dyr (254) som ble
drept av lynnedslaget der.
Alle analyseresultatene er nå klare.
Det ble funnet to nye dyr med skrante-

Hva kommer til å skje i villreinfjellet i tida
framover? Det er det store spørsmålet.
Foto: Olav Strand

sjuke i Nordfjella. Hos villrein fra andre
områder, tamrein, hjort, rådyr og elg
ble det ikke påvist noen tilfeller. Dette
er gode nyheter, men samtidig må vi ta
innover oss at det er tatt relativt få prøver
av reinsdyr. Til høsten og de kommende
åra må det være en målsetning at det
samles inn prøver fra samtlige villreinområder. Når det gjelder Nordfjella, så
er det dessverre slik at det ikke betyr så
mye fra eller til hvor mye vi kartlegger
i andre villreinområder. Vi vet at sykdommen er der, og den kommer ikke til
å forsvinne av seg selv.
Vi vet altså fortsatt relativt lite om
utbredelsen av skrantesjuke i Norge,
og vi er derfor nødt til å lete mye mer
og mye lenger. Det er håpløst vanskelig å påvise en slik sykdom i startfasen
av et utbrudd, og en må derfor ta prøver
av svært mange dyr. Vi trenger prøver
av så mange at det egentlig aldri kommer til å bli nok. Derfor må vi prøve å
lete så effektivt som mulig. ALT fallvilt
må nå framover prøvetas, og sjuke eller
hanglete dyr bør fjernes fra flokkene og

Kåre Rudningen, utvalgsmedlem og organisator for innsamlingen av hoder av all felt
rein i Nordfjella høsten 2016.
Foto: A. Nyaas
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undersøkes. Statens naturoppsyn (SNO)
startet heldigvis dette arbeidet allerede
i vinter. I likhet med innsamling i jakta,
så må også det arbeidet pågå i mange år
framover.
Hvordan CWD kom til Nordfjella er
fortsatt et mysterium. Det er selvsagt
mulig at prionene har blitt transportert
med folk eller dyremateriale fra NordAmerika, men det kan også være at prionsykdommen har oppstått spontant hos
en villrein og deretter spredt seg videre.
Det at vi finner så få dyr indikerer imidlertid at vi er tidlig i spredningsforløpet.
Om vi da er heldige, og Nordfjella er
arnestedet for denne spredningen, så har
vi kanskje en unik mulighet til å stoppe
sykdommen.
Vi vet heller ikke med sikkerhet
om sjukdommen på elg er den samme
som på reinsdyr. Undersøkelsene som
er gjort så langt, peker i retning av at
tilfellet på elg er en annen variant av
CWD. Dette er ikke beskrevet tidligere,
og vi vet ikke i hvilken grad denne formen for prionsykdom er smittsom, eller
om dette er noe som oppstår spontant i
enkelte eldre individer og ikke smitter
videre.
Hvordan smitter sykdommen?
Skrantesjukesmitten overføres fra dyr
til dyr med spytt, urin eller avføring. I
en tidlig fase av et utbrudd vil de fleste
dyrene smittes ved direkte kontakt med
infiserte dyr, men prionene er svært motstandsdyktige og holder seg smittefarlige
over lang tid. Ettersom flere og flere dyr
blir smittet, vil dermed prionene hopes
opp i miljøet, slik at en større del av
dyra smittes derfra. Når utviklingen har
nådd så langt, er sykdommen vanskelig
å bekjempe, for selv om de syke dyra
fjernes, kan eventuelle nye dyr som
kommer inn i området bli infisert ved
f.eks. å spise jord forurenset med prioner eller spise planter som har tatt opp
prionene fra jorda.
Prionene binder seg til jord og smitter
dyra lettere i bundet enn i ubundet form.
I Nord-Amerika tror en at særlig leirjord binder prioner på en gunstig måte,
slik at en finner de største forekomstene
av CWD hos hjortevilt på landområder
med mye leire. Vi vet ikke hvordan dette
vil slå ut i Norge, men håper at lite leirjord i Norge vil gjøre at spredningen av
sykdommen blir mindre effektiv her.
Steder der mange dyr samles på små
områder er selvsagt ideelle for smittespredning. I USA og Canada har en
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Hva er skrantesjuke? Se bildet øverst. Utbruddet av skrantesjuke (CWD) i Norge har skapt
stor internasjonal oppmerksomhet. Illustrasjoner/forklaring: Mattilsynet

Fredag 26. august i fjor slo lynet ned i en villreinflokk på Hardangervidda. 323 dyr gikk
med. Det ble tatt prøver av alle voksne dyr, men det ble ikke påvist skrantesjuke (CWD).
Foto: Olav Strand
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derfor forbud mot fôring av vilt der en
er redd for CWD. Saltslikkesteiner utgjør i så måte en ekstra stor smittefare,
siden dyrene ikke bare samles der, men
saltavrenningen til jorda gjør at det er
attraktivt å spise jord rundt saltsteinen,
der dyra selvsagt har tråkket rundt og
forurenset bakken med spytt, urin og
møkk.
Andre dyr enn hjortevilt kan også
spille en rolle i smittespredningen, siden
prionene kan passere relativt uskadd
gjennom fordøyelsen til både drøvtyggere, rovdyr og åtseletere. Sau som tas
ut av et CWD-område etter å ha vært på
saltslikkestein, og rovdyr og åtseletere
som har spist av infiserte dyr, kan dermed tenkes å bringe smitten videre uten
selv å bli syke. Vi vet imidlertid ikke
hvor effektivt dette er, og sannsynligvis
er smittespredning med infiserte hjortedyr den viktigste smittespredningsveien.
Erfaringer fra Nord-Amerika
Det er mye erfaring med skrantesjuke
i Nord Amerika. Her ble sykdommen
først påvist i Colorado og Wyoming på
1960-tallet, og den ble for en stor del
spredt derfra med transport av hjort fra
og til viltfarmer. Derfra har den spredt
seg til naturmiljøet og har rammet fire
storviltarter (elg, hjort/wapiti, hvithalehjort og mulhjort). I de hardest ramma
bestandene er mer enn 40% av dyrene
smittet, og enkelte bestander har en negativ vekstrate selv i fravær av jakt.
I andre bestander kan det virke som
om sykdommen har fått langt mindre
fotfeste. Det er også store artsforskjeller.

Så langt er det for eksempel bare funnet
et fåtall syke elger, mens mulhjort og
hvithalehjort er hardere rammet. De
store artsforskjellene kan i noen grad
forklares med økologiske forskjeller.
Elgen finnes ved lave tettheter i disse
områdene, og dette er økosystemer med
store rovdyr som ulv og puma. Rovdyra
vil til en viss grad ta svake dyr og skrantesjuke er i så måte et reelt eksempel på at
rovdyr kan bidra positivt til helsetilstanden hos hjortedyr.
Årsaken til at spesielt mulhjort er
hardt rammet av CWD ser ut til å være
at denne arten kan leve i store flokker i
rike beiteområder, som gjør at smitteoverføringen blir effektiv. Noe av det samme
er tilfelle for hvithalehjort, men der begge
arter finnes, ser det ut til at den mer sosiale mulhjorten får høyest forekomst
av sjukdommen.
Skrantesjuke har ikke vært påvist hos
reinsdyr tidligere, og vi er derfor helt
avhengig av de nord-amerikanske erfaringene for å prøve å forstå hva vi kan
vente oss i framtida. Reinsdyr er sosiale
- faktisk det mest sosiale av alle hjortedyr. Reinsdyr samles også i store og
tette flokker om sommeren når de er utsatt for insekt- og bremsplage. På varme
dager kan så mye som 50- 80 % av villreinbestanden i et område samle seg i én
eller to flokker. Vi må derfor forvente at
sykdommen kan spres mer effektivt hos
reinsdyr enn hos andre hjortevilt.

Hva nå?
Faren for spredning av sjukdommen er

Steder der mange dyr samles på små
områder er ideelle for smittespredning.
Saltslikkesteiner utgjør i så måte en ekstra
stor smittefare. I USA og Canada er det
forbud mot fôring av vilt.
Foto: Roy Andersen

overhengende og svært vanskelig å forhindre. Husdyr, jegere, turister, rovdyr,
åtseletere og selvsagt reinsdyr og andre
hjortevilt kan bidra til at sjukdommen
spres.
Nå i aller første omgang bør vi konsentrere kreftene om to ting:
○ Hindre spredning fra Nordfjella
○ Sørge for en så god kartlegging
som mulig
Å hindre spredning innebærer at
det ikke må vandre reinsdyr fra Nordfjella til andre områder. Derfor er det
nå iverksatt gjeting på Fv 50 og Rv 52.
En har også startet arbeidet med å redusere antall dyr i sone 1. I tillegg til
dette er det svært viktig at vi får kartlagt bruken av saltstein i dette området,
og at det iverksettes effektive tiltak som
hindrer at hjort, elg og sau får tilgang
til saltsteiner og jord hvor det har stått
saltstein.
Trolig er smitte på grunn av spising
av jord vel så viktig som selve saltsteinene, slik at det er svært viktig å
iverksette tiltak som forhindrer at dyra
får tilgang til slike områder. Dette vil
komme til å bli en omfattende og krevende oppgave.
I denne sammenhengen kan det også
være viktig å redusere hjortetettheten
i randsonene rundt Nordfjella, slik at
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hjortebestanden kommer i minst mulig
kontakt med villreinen. Dette kan være
et viktig tiltak for å hindre videre spredning ut av fjellet.
Vi må også være raske og lage en
plan for videre bekjempelse av sykdommen før miljøet blir så nedsmittet at det
er for sent og før smitten spres til de
tette hjortebestandene rundt Nordfjella.
I skrivende øyeblikk har vi vanskelig
for å se at det finnes noen annen utvei
enn å skyte ut bestanden mellom Fv 50
og Rv 52.
Villreinutvalg og villreinnemd har
nå startet på arbeidet med å se på hvilke
muligheter som finnes og hva som eventuelt må gjøres. Denne planen vil nødvendigvis måtte bli svært omfattende
og må revideres og utvikles etterhvert
som vi får mer kunnskap. Målsetningen med planen og arbeidet bør være at
Nordfjella skal ha en frisk og CWD-fri
villreinstamme.
Alle mann til pumpene!
All kunnskap tilsier at det er en tragedie som har rammet norsk villrein. I
øyeblikket kan vi bare håpe at det utelukkende er Nordfjella som er rammet.
Men vi kan ikke satse på at det er slik.
Dette er en situasjon som krever mye
av alle som er interessert i hjortevilt og
ønsker friske, høstbare bestander. Vi må
forberede oss på at sykdommen også
kan dukke opp i andre områder, og vi
må bygge kapasitet for dette. I første
omgang betyr det at samtlige må bidra
til prøveinnsamlingene som blir igangsatt. Vi må også være nøye med å følge
råd som blir gitt i forhold til jakt og
gjøre det vi kan for å hindre spredning

av smitte.
Det har allerede kommet et forbud mot
bruk av saltstein og foring av hjortevilt.
Dette må vi følge opp lojalt! Det bør
også arbeides med å kartlegge steder
hvor det har vært satt ut saltstein (både
til hjortehvilt og sau). I Nordfjella, og
kan hende også i andre villreinområder,
bør vi lage planer og strategier for hvordan disse områdene skal saneres.
Det er mye som kommer til å bli
uvant og nytt de neste åra. Det kommer
også til å bli slik at ansvarlige myndigheter og rettighetshavere må ta vanskelige og dramatiske valg. Hele tiden
kommer vi alle til å ønske at vi hadde
mer kunnskap å understøtte valgene
med. Dessverre må vi nok bare innse at
dette er en sykdom som trykker oss opp
i et hjørne, og at savnet etter mer kunnskap kommer til å bli kronisk.
Det er lett å bli fortvila over alt dette,
og det med god grunn. Trolig er dette
den største utfordringen som norsk
hjorteviltforvaltning har stått ovenfor.
Samtidig er det slik at det er mange som
er glad i villrein i dette landet. Vi har

- Det bør arbeides med å kartlegge steder
hvor det er satt ut saltstein, både til hjortevilt og sau. Foto: Arne Nyaas

et meget oppegående jegerkorps. Vi har
oppsyn, både privat og statlig som kjenner fjellet, jegerne og dyra godt. Vi har
også en meget oppegående lokal, regional og nasjonal forvaltning som er solid
forankret på rettighetshaversiden, og
vi har meget oppegående forskning på
ulike fagområder som er viktige når vi
skal bekjempe denne sykdommen. Det
teller også positivt at Norge har en unik
posisjon når det gjelder bekjempelse av
dyresykdommer. Tidligere har vi klart å
bli kvitt svært mange alvorlige sykdommer, blant annet smittsom skrapesjuke
hos sau, som også er en prionsykdom.
Alt dette gjør at vi tross alt er bedre
rusta enn mange for å klare oppgaven.
Så – la oss hjelpe hverandre og gjøre det
vi kan for å bekjempe skrantesjuke! Vi
skal i alle fall ikke bli husket for å være
de som sov på post og lot denne marerittsjukdommen bre seg uten motstand!

- Alle mann til pumpene!
Foto: Arne Nyaas
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