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Skrantesjuke (CWD) - fakta

 Er en prionsykdom hos hjortedyr – påvist hos villrein, elg og 
hjort i Norge

 Har hos villrein opptrådt smittsomt

 Smittestoffet – prioner – skilles ut gjennom urin, spytt og 
avføring og beholder smitteevnen lenge selv når de kommer ut 
i miljøet

 Kjennetegnes sent i sykdommen ved unormal oppførsel, økt 
urinering, sikling og avmagring. Ender alltid med døden 



Antall prøver i 2018

Totalt 30 000 prøver
 Tamrein ca. 11 000
 Oppdrettshjort ca. 1000
 Hjortevilt fra jakt ca. 13 000
 Fallvilt/fallen stock av alle arter ca. 5000



Kartleggingsområder for hjortevilt 

1. Villrein felt under jakt i alle villreinområder (ikke på kartet)

2. Elg og hjort fra områder der atypisk skrantesjuke er påvist, 
og rundt Nordfjella
- Områdene rundt Selbu, Lierne, Gjemnes og Nordfjella

3. Tilfeldig utvalgte kommuner

4. Viltbehandlingsanlegg i hele landet

5. Frivilling prøvetaking fra jakt på elg, hjort og rådyr

6. Fallvilt av elg, hjort, rådyr og villrein



Alderskategorier som skal testes under jakt

 Villrein
– Alle dyr som er 1 år eller eldre

 Elg og hjort
– Alle dyr som er 2 år eller eldre



Disse prøvene skal tas

Hjerne og lymfeknute
 Fra alle dyr som skal testes
 Fra alle områder



Slik tar jegeren prøver



«Jegerpakken»
 Jegere skal selv ta prøven

 Ett prøvesett pr. dyr:
– Merkelapp
– Skje for å ta hjerneprøve
– Ett prøveglass for hjerne og lymfeknute
– Konvolutt og ferdigfrankert adresselapp
– Hansker
– Avfallsposer
– Veileder 

 Lever på «Post i butikk»
- Over-natten pakke

Prøvetakingsutstyr.
Foto: Veterinærinstituttet



Uttak av hjerneprøve

Foto: Veterinærinstituttet

Foto: NINA



Uttak av lymfeknuter

Foto/Illustrasjon: NINA



Video - uttak hjerneprøve og lymfeknuter

 Hjerneprøve
– Se også hjortevilt.no

 Lymfeknuter
– Se også hjortevilt.no

Obs! merkelappene dere får tilsendt er ulike de som vises i videoene

https://www.youtube.com/embed/JoeQZZDTI68?rel=0&amp;showinfo=0
https://www.youtube.com/embed/SJjNXNCn8N0?rel=0&amp;showinfo=0


Veileder i jegerpakken

Alle får en veileder
som beskriver hva 
som skal gjøres.



Slik merker du prøvene



Alle prøver skal merkes

 Nye kjevelapper i 2017, kalles nå merkelapper

 Merkelappen har en strekkode som kobler jeger, prøve og 
individdata

 Felles lapp for elg, hjort, villrein og rådyr

Merk aldri prøver fra flere hjortevilt med samme merkelapp!



Slik ser den nye merkelappen ut – framside



Slik ser den nye merkelappen ut - bakside



Hjerneprøve:
Fyll ut alle felter på klistrelappen for 
hjerneprøven.

Klistre den lange lappen rundt glasset 
så blir den lett å lese med 
strekkodeleser. Glasset i din 
jegerpakke kan være ulikt bilde.



Kan brukes til andre prøver dersom det 
er aktuelt.



En del kan beholdes av 
jeger/innsender. Nummeret fra 
strekkoden brukes til å finne 
prøvesvarene i Hjorteviltregisteret



Slik registrerer jeger CWD-
prøve på Sett og skutt 



www.settogskutt.no

Logg inn med 
jegernummer og 
fødselsdato.



• For elg og hjort registreres  
opplysninger om jaktfeltet 
av jaktleder (eller annen 
person utpekt av jaktleder)

• For rådyr og villrein 
registrerer den enkelte jeger 
opplysninger hver for seg



Søket kan gir flere treff!
• Søk med «Aurdal» gir flere 

treff - velg riktig jaktfelt!



For elg og hjort 
registreres først 
sett elg- eller 
sett hjort-skjema



Når sett-skjema er 
registrert kan du fylle inn 
data om felte dyr



• Fyll inn alle opplysninger fra 
merkelappen 

• Du vil få opp flere valg tilpasset 
art, kjønn og alder på dyret som 
registreres



Her kan du skanne (med mobil) eller 
skrive inn nummeret på strekkoden



• Register hvor dyret er felt (frivillig). 
Dette er viktig hvis dyret viser seg å 
ha CWD

• Funksjonen «Hent geolokasjon» kan 
benyttes (med mobil) dersom du 
registrerer dyret på settogskutt.no 
der det ble felt!

• Alternativt kan du skrive inn en GPS-
koordinat i UTM format eller 
lengde/breddegrad



Husk å hake av for CWD-prøve.



Jeger 
registrerer 

opplysninger 

Overføres 
automatisk

Svar overføres 
automatisk

Jeger sender 
prøve

Jeger kan finne svar 
på prøven



Slik finner du svaret på CWD-prøve i 
Hjorteviltregisteret 



www.hjorteviltregisteret.no er åpent for alle. Til demonstrasjon: søk opp prøve nr. 305926 fra elgjakt.



s



Spør om du lurer på noe

 Trenger du hjelp med settogskutt.no eller 
Hjorteviltregisteret?

- Telefon 74 33 53 10
- support@naturdata.no



Hos Veterinærinstituttet finnes 
interaktiv statistikk over 
skrantesjuke-prøver fra hele Norge. 
Du kan selv kan velge hva som skal 
vises i statistikken.

http://www.vetinst.no/skrantesykestatistikk/

http://www.vetinst.no/skrantesykestatistikk/


Håndtering av skutt dyr

 Et dyr kan være smittet med prioner selv om det ikke viser tegn 
på sykdom

 Inntil det foreligger prøvesvar skal man derfor sikre hode, skrott 
og rester – viktig med god merking av både innsendte prøver og 
slakt, for sporbarhet!

 Ved påvisning av smitte vil alt materiale fra dyret samles inn og 
destrueres av Mattilsynet



Oppsummering for jeger som tar prøver

Jeger skal:
1. Ta ut hjerneprøve og lymfeknute
2. Merke prøveglasset med strekkodenummer
3. Registrere opplysninger fra merkelapp i Sett og skutt
4. Sende prøvene til Veterinærinstituttet med konvolutten og den 

ferdigfrankerte adresselappen

Prøvesvar kan søkes opp i Hjorteviltregisteret
- Benytt strekkodenr. på merkelappen for å søke opp svaret
- Tar ca. 1-2 dager fra prøven er mottatt hos Veterinærinstituttet 



www.miljødirektoratet.nowww.hjortevilt.no

Innsamlingen er et samarbeid mellom:

Og flere andre lokale og regionale aktører!
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