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Dette er VKM

• Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) 
vurderer risiko for Mattilsynet og 
Miljødirektoratet, som bruker vurderingene til å 
utarbeide råd, gi tillatelser, utvikle regelverk og gi innspill til 
departementene.

• VKM sikrer at myndighetene får uavhengige 
vitenskapelige risikovurderinger av forhold som 
har betydning for helsemessig trygg mat og for 
miljøet.

Bilde: Olav Strand, NINA

hva er VKM



Uavhengig VKM
• uavhengig fagkomité
• kan ikke instrueres i faglige spørsmål

• ikke tilknyttet noen enkeltinstitusjon
• 102 medlemmer - forskere ansatt ved 

institusjoner over hele landet
• utfører og formidler tverrfaglige 

risikovurderinger

Bilde: Bjørnar Ytrehus, NINA

hva er VKM



Matdepartementene 
(HOD, LMD, NFD) 

og Klima- og 
miljødepartementet

Aktørene og rollene

Risikohåndtering
Mattilsynet og Miljødirektoratet

Risikovurdering
Vitenskapskomiteen for mat 

og miljø
Risikokommunikasjon
Mattilsynet, Miljødirektoratet, 

Vitenskapskomiteen for mat og 
miljø og alle 

berørte parter

hva er VKM



Kilder og metode
• Fagfellevurdert forskning
• Risikovurderinger fra andre internasjonale 

organer

• Data fra offentlig kartlegging og overvåking
• Data fra industrien
• Nasjonale kostholdsundersøkelser

«VKM forsker på forskningen»

hva er VKM
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Oppdrag
Mattilsynet ønsker en oppdatering og eventuell utdyping av viktige faktorer som 

spiller inn på smittespredning av Skrantesjuke i og ut av Nordfjella. 
For å lykkes med brakkleggingsperioden og reetableringen med villreinen i sone 

1 er det viktig at faktorer som kan bidra til å spre smitten i og ut av Nordfjella
begrenses. 

Videre er situasjonsbildet nå annerledes enn da rapportene ble skrevet. I tillegg 
til at villreinen i sone 1 er tatt ut, er etablerte salteplasser i Nordfjella helt eller 
delvis skjermet og erstattet av nye, åpne salteplasser. Det arbeides med å få 
tatt ut en økt andel av bestanden med hjortevilt i randsonen rundt Nordfjella. 
Det er også kommet inn over 45 000 prøver siden første tilfellet våren 2016. 

På denne bakgrunn ønsker vi en oppdatering og eventuell utdyping av viktige 
faktorer som spiller inn på smittespredning av Skrantesjuke i og ut av 
Nordfjella.

oppdatering og eventuell utdyping av viktige faktorer som 
spiller inn på smittespredning

situasjonsbildet nå annerledes enn da rapportene ble skrevet

denne rapporten
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Tiltak
• Utryddelse av den berørte delbestanden (Sone 1)
• Kartlegging av forekomsten av skrantesjuke i Nordfjella-sonen og resten av 

landet
• Fjerne hete smittespredningspunkter (hot-spots)
• Forhindre at villrein og tamrein går inn i Sone 1
• Bestandsreduksjon i tilgrensende områder

gjennomførte tiltak



Bilde: Petter Braaten, SNO
gjennomførte tiltak



Skjermdump fra www.hjortevilt.no
gjennomførte tiltak



Kartlegging 2016 – november 2018

Totalt 64 036 prøver
• Tamrein: 21 005

• Villrein: 7 433

• Elg: 16 403

• Hjort (vill): 12 658

• Oppdrettshjort/-dåhjort: 1 176

• Rådyr: 4 541

gjennomførte tiltak



Kartlegging 2016 – november 2018

Totalt 64 036 prøver

• 19 positive villrein fra Sone 1
• 2 elg fra Selbu
• 1 elg fra Lierne
• 1 hjort fra Gjemnes
• 1 elg fra Flesberg

• 1 elg i Sverige
• 1 elg i Finland

gjennomførte tiltak



150 villrein

900 tamrein
4094 hjort, elg 

og rådyr

18 villrein

0 villrein

1901 villrein

= 64% sikkerhet 
for at det er 0 
smittede dyr Kart laget av Geir Rune 

Rauset, NINA, på oppdrag 
fra VKM

gjennomførte tiltak



Avstenging av salteplasser
• 684 salteplasser

• 278 i Sone 1
• 143 i Sone 2
• 263 i Sone 0

• Stengte først de salteplassene med 
antatt størst besøk av både villrein 
og hjort helt (70 i 2017)

• Tillatt å etablere ny 30 m fra 
gammel

• Flest grinder med luker for sau –
skulle lukkes på vinteren

Bilder fra Mattilsynet
gjennomførte tiltak



Bilde: Viltkamera, NINA
gjennomførte tiltak



Bilde: Viltkamera, NINA
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Bilde: Viltkamera, NINA

gjennomførte tiltak






November 2018

Kartdata fra Mattilsynet. Laget av Geir Rune Rauset, NINA, på oppdrag fra VKM

• 176 av 278 salteplasser i Sone 1 helt 
stengt

• 464 av gjenværende 508 stengt, men 
med saueluke

• saueluke ikke stengt hos 38 av 98 
grinder inspisert i november

• saltstein ute på en del plasser også 
om vinteren

gjennomførte tiltak



Kilde: Knut Fredrik Øi, Lærdal kommune

gjennomførte tiltak



Prioner i miljøet
• ekstrem motstandsdyktighet

• forblir i miljøet
• tåler desinfeksjon
• tåler varme

prioner i miljøet



Prioner i miljøet
• ekstrem motstandsdyktighet

• forblir i miljøet
• tåler desinfeksjon
• tåler varme
• opp til åtte år i vann!

prioner i miljøet



Prioner i miljøet
• ekstrem motstandsdyktighet

• forblir i miljøet
• tåler desinfeksjon
• tåler varme
• åtte år i vann!

• binder seg til jordpartikler
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Prioner i miljøet
• ekstrem motstandsdyktighet

• forblir i miljøet
• tåler desinfeksjon
• tåler varme

• binder seg til jordpartikler
• holder seg godt i kadavre 
• tas opp i planter

Pritzkow, S et al., (2015) Cell Reports, 11, 8, 1168-1175

prioner i miljøet



Prioner i miljøet
• finnes der dyra samles
• på salteplasser

prioner i miljøet
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Problemet med prioner på 
salteplasser

• Samlingspunkt
• oppsøkes – selv i lang tid etter opphørt 

saltsteinsbruk

• Oppholdsplass
• spytt, møkk og urin 

• Inntak
• av salt (på overflater), jord, væske, planter

prioner i miljøet



Prioner i miljøet
• ekstrem motstandsdyktighet

• forblir i miljøet
• tåler desinfeksjon
• tåler varme

• binder seg ulikt til ulike 
jordtyper

• spres fra kadavre (fugl, rev)
• tas opp i planter

 men ikke for alltid
 vaskes bort med regn
 blir etter hvert ødelagt av 

frysing og tining
 tørke ugunstig (for prionet)
 mikrobielle prosesser i jorda
 pH
 oksidering (manganoksid)

prioner i miljøet



Overføring mellom dyr
• overføring mellom arter ofte vanskelig –

artsbarriere
• krever høye doser – gjerne poding i hjernen
• lang inkubasjonstid

• men når overføringen først har skjedd, vil 
de neste gå lettere og raskere –
adaptasjon

• avhenger av forholdet mellom 
priongenene (og dermed det naturlige 
prionproteinet) og det feilfoldede

prioner i dyr



Sjukdomsutvikling tar lang tid

 i mottakelig hvithalehjort
 etter 1 – 2 mnd (Hoover et al. 2017)

 mandler
 svelglymfeknuter
 kjevegreinslymfeknuter
 i avføring allerede 14 dager etter 

infeksjon? (Chen et al. 2016)

prioner i dyr



Sjukdomsutvikling tar lang tid

 i mottakelig hvithalehjort

 3 – 4 mnd
 spredd i kroppen
 tilstede i mye lymfevev

prioner i dyr



Sjukdomsutvikling tar lang tid

 i mottakelig hvithalehjort
 etter hvert i hjernen

 300 dager?

 bast, pankreas, binyrer, muskler, 
hjerte, øyne, mv.

prioner i dyr



Hvor fort dette går
• avhenger av 

• genetisk mottakelighet
• stamme av prionet
• dosen

PrPSc positive testPrPSc

negative test

No clinical signs

Clinical signs
Terminal disease
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Figur laget av Michael A. Tranulis, NMBU Veths.
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Hvor fort dette går
• avhenger av 

• genetisk mottakelighet
• stamme av prionet
• dosen

PrPSc detectablePrPSc not detectable

No clinical signs
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> 10-12 yrs

Figur laget av Michael A. Tranulis, NMBU Veths.
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Genetikk og patogenese

Figur fra Haley & Richt (2017), Pathogens, 6:35

prioner i dyr



Smittebærere
• klinisk syke dyr
• stille smittebærere

• prekliniske
• ikke-kliniske
• latente
• passive

• mekaniske

?

Gjemnes-hjorten?

This Photo by Unknown Author is 
licensed under CC BY-SA
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http://ell.stackexchange.com/questions/51000/question-about-meaning-of-off-highway-and-across
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Villreinen i Nordfjella Sone 1
• kontakt med Sone 2 over Geitryggen
• Sone 2 

• RV7
• vestover

• kontakt Fillefjell tamreinlag over RV52

• transport til Lærdal-Årdalsfjella i 94 - 95

smittespredning



Filefjell tamreinlag
• vinterflokk på mellom 2700 og 3100 dyr

• 80% simler
• 20% kalv
• bare 10 bukker

• gjetes
• radiohalsbånd
• prøvetaking ved slakting

Kartdata fra Organisert beitebruk. Laget av Geir Rune Rauset, NINA, på oppdrag fra VKM

smittespredning
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Annet hjortevilt rundt Nordfjella
• fortsatt svært tette 

hjortebestander i vest
• mindre tette bestander i øst

• ikke så mye kunnskap om 
bevegelsesmønster

• både hjort og elg opp i fjellet

Kart fra Atle Mysterud m.fl.
smittespredning



Sau i Nordfjella
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Municipality Number of sheep and 
lambs in OBB 2017

Number of sheep and 
lambs in PT 2017

Difference

Hemsedal 4841 4504 337
Ål 21706 19333 2373

Hol 16614 12393 4221
Eidfjord 6940 1520 5420

Ulvik 6061 5970 91
Aurland 5147 5855 -708
Lærdal 9835 9925 -90
Sum: 71144 59500 11644

• stor variasjon i tetthet
• enkelte områder ganske høy

• gjestesau i enkelte 
beitelagsområder

Data fra Organisert beitebruk og Produksjonstilskuddsregisteret

smittespredning



Bruk av saltstein i Nordfjella
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• tror dette har endret seg mye 
på tretti år

• stor forskjell mellom beitelag
og individuelle beitebrukere

• lite skriftlig kunnskap om 
hvordan saltstein faktisk 
virker

Kartdata fra Mattilsynet og Organisert beitebruk. Laget av Geir Rune Rauset, NINA, på oppdrag for VKM

smittespredning



Hvor kan det være prioner i miljøet?

Skrantesjuke-positive dyr. Kartdata fra Statens 
naturoppsyn/Miljødirektoratet. Laget av Geir Rune Rauset, NINA

hvor er prionene?



Hvor kan det være prioner i miljøet?

Sjuk bukk vi ikke vet hvor forsvant. Bilde tatt av Runar Bjøberg

hvor er prionene?



Hvor kan det være prioner i miljøet?

Bevegelsene til CWD-positiv bukk merka i 2017. Kartdata fra 
Dyreposisjoner.no. Laget av Geir Rune Rauset, NINA, for VKM

Bilder tatt av Roy 
Andersen, NINA



Hvor kan det være prioner i miljøet?
Kartdata fra Mattilsynet og 
Dyreposisjoner.no. Laget av 
Geir Rune Rauset, NINA på 
oppdrag for VKM

hvor er prionene?
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Kan det finnes smittede villrein?

• Vi må tro de er lett mottakelige
• Vi vet ikke hvor fort de blir syke og dør
• Det har sannsynligvis vært noe kontakt mellom Sone 1 og 2
• Kan finnes prekliniske smittebærere eller syke dyr som ble smittet 

direkte fra dyr i Sone 1
• Mest sannsynlig i Sone 2
• Mindre sannsynlig i Lærdals-Årdalsfjella
• Andre steder?

• Kan bli nye tilfeller dersom villrein får tilgang til Sone 1
• Salteplasser
• Kadavre

hvor er prionene?



Kan det finnes smittede tamrein?

• Vi må tro de er lett mottakelige
• Vi vet ikke hvor fort de blir syke og dør
• Det har vært noe kontakt mellom Sone 1 og Filefjell tamreinlag
• Kan finnes prekliniske smittebærere eller syke dyr som ble smittet 

direkte fra dyr i Sone 1
• Holdes øye med
• Unge dyr
• Få bukker

• Kan bli nye tilfeller dersom dyra får tilgang til Sone 1
• Salteplasser
• Kadavre
• Men gjetes

hvor er prionene?



Kan det finnes smittede hjort, elg eller rådyr?

• Vi må tro de er mottakelige, men vi vet ikke hvor mottakelige
• Vi vet ikke hvor fort de blir syke og dør
• Liten dose og artsbarriere kan tenkes å gi sakte sykdomsutvikling
• Stor kontaktflate mellom hjorten i Lærdal og Aurland og Sone 1

• Salteplasser
• Mindre kontakt mellom elg, rådyr og hjort østpå og Sone 1

• Kan finnes prekliniske smittebærere eller syke dyr som ble smittet 
direkte fra dyr i Sone 1

• Mest sannsynlig i Lærdal og Aurland 
• Mindre sannsynlig i Hallingdal og andre steder i Nordfjella
• Andre steder?

• Kan bli nye tilfeller dersom tilgang til Sone 1
• Salteplasser
• Kadavre

hvor er prionene?



Kan sau spre smitte?

• Vi tror ikke de er mottakelige, dvs. ikke prekliniske eller syke dyr
• Vi vet ikke om det kan finnes ikke-kliniske smittebærere
• Vi tror sauen kan fungere som passiv smittebærer

• men vet ikke hvor effektivt dette er

• Mange sau
• lite sannsynlig for enkeltdyr, men skjer veldig mange ganger
• salteplasser

• Gjestesau
• uventet spredning, manglende overvåking

?

hvor er prionene?



number of infected animals, amount of prions shed from 
each, behaviour, area use of infected animals

binding/retainment/release, accessibility, persistence, 

sheep area use, sheep behaviour

mode of exposure, sheep behaviour

time, treatment, weather, binding/retainment/release

binding/retainment/release, number of carrying sheep, 
time spent and behaviour on new pasture

susceptible host eating or sniffing up sufficient amount of
infective material

Infected animals shedding
prions

Prions present in the
environment

Sheep exposed to 
environmental prions

Sheep contaminated with
prions

Prions retained on/in sheep

Prions released simultaneously
in amount exceeding or similar

to infective dose

Infective dose taken up 
perorally/pernasally by 

susceptible host

Figur laget av Bjørnar Ytrehus, NINA, på 
oppdrag fra VKM

hvor er prionene?



Kan andre dyr spre smitte?

• Vi tror ikke de er mottakelige, dvs. ikke prekliniske eller syke dyr
• Vi vet ikke om det kan finnes ikke-kliniske smittebærere
• Vi tror andre dyr kan fungere som passive smittebærere

• men vet ikke hvor effektivt dette er

• Forholdsmessig få
• kadavre

• Uventet spredning, manglende overvåking

hvor er prionene?



Kan mennesker spre smitte?

• Vi tror ikke de er mottakelige, dvs. ikke prekliniske eller syke folk
• Vi vet ikke om det kan finnes ikke-kliniske smittebærere
• Lite sannsynlig med passive smittebærere
• Mest sannsynlig med mekanisk smittespredning

• Forholdsmessig få
• Lite nær kontakt
• Uventet spredning, manglende overvåking

hvor er prionene?



Altså…

Figur laget av Michael A. Tranulis, NMBU, på oppdrag fra VKM

hvor er prionene?



Salteplassene…

• Viktigste kjente, håndterbare smittekilde
• Tiltak kan forbedres
• Håndtering avgjørende for sannsynlighet 

for ny smitte

• Hvis ny smitte – effektive 
spredningspunkter

Kartdata fra Mattilsynet. Laget av Geir Rune Rauset, NINA, på oppdrag fra VKM

hva kan gjøres?



Hjorten, Sone 2 og tamreinen…

• Kan ikke utelukke smittede dyr
• Kan ikke utelukke ny smitte

1. Hjorten vestpå
2. Villreinen i Sone 2
3. Tamreinen på Filefjell
4. Hjortedyr østpå
5. Rein andre steder
6. Hjortedyr rundt gjestesau-besetninger

Kartdata fra Mattilsynet. Laget av Geir Rune Rauset, NINA, på oppdrag fra VKM

hva kan gjøres?



Hva kan gjøres

• Håndtere gamle salteplasser best mulig
• Redusere og kartlegge forekomsten av skrantesjuke i kontaktbestander
• Finne ut mer om sauen
• Ikke opprette nye spredningspunkter og spredningsveier

• salteplasser
• gjestesau

• Vask og sunn fornuft ved menneskelig aktivitet

• Kan aldri bli helt sikre, men må gjøre så godt vi kan

hva kan gjøres?



Forskning som pågår
• poding på smågnagere – laboratorieeksperimenter (Veterinærinstituttet)

• foreløpige resultater indikerer at CWD-prionene fra villreinen i Nordfjella er noe 
annerledes enn amerikanske CWD-prioner

• endelige resultater publiseres i løpet av 2019
• gjøres i laboratorier i utlandet i samarbeid med Veterinærinstituttet

These Photos by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

https://www.flickr.com/photos/127787488@N03/26621296212
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Forskning som pågår
Smitteforsøk på nyfødte lam med genetisk høy mottakelighet for 

scrapie (NMBU Veterinærhøgskolen)
• allerede igangsatt i Sandnes
• lammene får hjerne og milt fra skrantesjuk rein gjennom munnen
• skal finne ut om de kan bli infisert
• Forskningsrådet gitt penger til videre prosjekt

Analyse av møkk og lymfevev fra lam som har beitet i Sone 1 
(NMBU Veths)

• sensitive teknikker
• kan vise om sauen kan ta med seg prionsmitte

Analyse av prion-gener fra hjortedyr i hele Norge (NMBU Veths)
• kan vise grad av mottakelighet

Bilde: Bjørnar Ytrehus, NINA



Forskning som pågår
Saltsteinsprosjektet (NINA)

• samler jordprøver fra salteplasser i Nordfjella, Knutshø og 
Forolhogna villreinområder

• analyserer disse for
• prioner i Canada
• parasitter
• salt og mineraler, jordtype, jordstruktur mm.

• ser på 
• villreinens områdebruk i forhold til salteplassene
• viltkamerabilder som viser hva hjortedyra gjør på 

salteplassene

Sau og saltstein (NMBU Veths & NINA)
• viltkamerabilder viser hva sauene gjør på salteplassene
• sauens områdebruk i forhold til salteplasser og villrein

Bilde: Bjørnar Ytrehus, NINA
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