Forhold som fortsatt kan bidra til spredning av skrantesjuke
innen og ut fra Nordfjella-området
Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) utnevnte en prosjektgruppe for å svare på
oppdrag fra Mattilsynet. Prosjektgruppen besto opprinnelig av ett VKM-medlem fra
faggruppen for mikrobiell økologi, to eksterne medlemmer og en prosjektleder fra VKMs
sekretariat. Prosjektgruppen ble senere utvidet med enda et eksternt medlem. VKMs
faggruppe for hygiene og smittestoffer evaluerte og godkjente den endelige uttalelsen. Den
opprinnelige uttalelsen var forfattet på engelsk og forelå 13. desember 2018 som
Report from the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment
(VKM) 2018: 16; Factors that can contribute to spread of CWD – an update
on the situation in Nordfjella, Norway .
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å utarbeide en oversettelse av den opprinnelige rapporten engelsk til norsk. I den følgende
oversettelsen har det blitt forsøkt å omarbeide vitenskapelig engelsk til folkelig norsk uten å
miste meningen i innholdet. Målet har vært at teksten skal være lesbar for en interessert
leser som behersker norsk selv om vedkommende ikke har noen bakgrunn i
veterinærmedisin, medisin eller økologi. Dette gjør at enkelte setninger er delt opp, slik at
meningen skal bli tydeligere. I andre tilfeller er det skutt inn enkle forklaringer. Faguttrykk
som kan være vanskelige å forstå, er ofte byttet ut med norske ord, om slike finnes. Norsk
sammendrag er beholdt slik det var i originalen.
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Sammendrag
Våren 2018 ble den siste villreinen i Sone 1 i Nordfjella villreinområde skutt. Da var 2024
villrein avlivet, de fleste gjennom statlig felling organisert av Statens naturoppsyn.
Bakgrunnen for dette tiltaket, som savner sidestykke i norsk viltforvaltning, var påvisning av
den smittsomme og dødelige skrantesyken (Chronic Wasting Disease, CWD) våren 2016.
Sykdommen er godt kjent fra Nord-Amerika. Erfaringer og forskning derfra indikerer at
skrantesyke er svært vanskelig å bekjempe. Dette har blant annet bakgrunn i at dyr som
smittes går gjennom en lang inkubasjonsfase hvor de skiller ut smittestoff, men ikke viser
tegn til sykdom. De fungerer som skjulte smittebærere.
Smittestoffet, feilfoldede proteiner kalt prioner, er svært hardført. Prionene tåler stråling,
varme og kjemikalier bedre enn de fleste smittestoff vi kjenner. Dette gjør at de kan
«overleve», dvs. holde seg smittsomme i miljøet, over mange år. Prionene har blant annet
evne til å binde seg til jord, og de kan bli tatt opp i planter.
Smittede dyr kan skille ut prioner, for eksempel gjennom spytt, urin og avføring og slik
smitte andre dyr direkte, eller ved at smitten blir værende i miljøet, for så å bli plukket opp
av et mottakelig dyr.
Basert på dette ba Mattilsynet om en oppdatering av viktige faktorer som påvirker
spredningen av skrantesyke (CWD) innenfor og ut av Nordfjellaområdet.
Smittsom skrantesyke, slik sykdommen er kjent fra Nord-Amerika, er til nå kun påvist i den
nylig utryddede villreinbestanden i Sone 1. På grunn av smittestoffets hardførhet må vi regne
med at smitten fortsatt finnes i områdene villreinen brukte. Vi kan heller ikke utelukke at
smittede hjortedyr kan finnes i bestandene rundt Sone 1. Det ble funnet få smittede dyr
spredt over store fjellområder. Det reduserer sannsynligheten for at nye dyr skal plukke opp
smitte fra miljøet. Sannsynligheten for miljøsmitte vil imidlertid øke betydelig med faktorer
som samler mange dyr på små arealer. I Nordfjella er det utplassert mange saltslikkesteiner.
De er attraktive både for rein og andre hjortedyr. Mange av saltslikkesteinene har vært
plassert i områder som den utryddede villreinbestanden har brukt. Overflater på både berg,
jord, planter og lav, selve saltsteinen og stativet den står i, kan ha blitt forurenset med spytt,
urin og avføring fra infiserte dyr. I og med at jorda rundt en saltslikkestein vil være rik på
salt, vil hjortedyr og sau også slikke eller spise jord i området rundt. Siden det er kjent at
prioner binder seg til og kan overleve lenge i jord, kan det medføre at dyra eksponeres for
smittestoff fra den utryddede flokken i lang tid.
Nye undersøkelser indikerer at skrantesykeprionene fra villreinen i Nordfjella kan være
forskjellige fra variantene som hittil er undersøkt i Nord-Amerika. Smitteevnen til og
sykdomsforløpet kan derfor være annerledes enn det man ville ha forventet om
prionstammene hadde vært helt like. Foreløpig funn indikerer at reinsdyr er mottakelige for
smitte og har et sykdomsforløp som likner det som er sett i Nord-Amerika. Vi må også gå ut
fra at andre hjortedyr er mottakelige, men vi kan ikke si sikkert hvor fort sykdommen vil
utvikle seg. Dette, og det at hjortedyr som blir utsatt for miljøsmitte gjerne blir eksponert for

lave doser smittestoff, kan gjøre at sykdomsforløpet går sakte. Det vil i så fall øke
sannsynligheten for at det kan finnes skjulte smittebærere i hjorteviltbestandene rundt Sone
1. Basert på en kombinasjon av det vi foreløpig vet om graden av kontakt mellom
bestandene og det vi kan si om mottakelighet, mener vi sannsynligheten for skjulte
smittebærere innenfor Nordfjellaområdet er størst for villreinbestanden i Nordfjella Sone 2,
hjortebestanden i Lærdal og Aurland, og tamreinen i Filefjell. Vi regner sannsynligheten som
mindre for at det finnes slike dyr i villreinbestanden i Lærdals- og Årdalsfjella eller i
bestandene av hjort, elg og rådyr i andre deler av Nordfjellaområdet.
Svært høy tetthet av hjort i områdene rundt Sone 1 øker faren for smittespredning siden
antallet hjort som besøker Sone 1 øker i takt med bestanden. Vi kan per dags dato ikke si at
salteplassene er viktige for å trekke hjort inn i området, men de representerer punkter hvor
hjorten fortsatt kan fange opp smitte. En stor bestand vil også kreve mer omfattende testing
for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet med tanke på skjulte smittebærere. En betydelig reduksjon
av hjortebestanden vil være viktig for å redusere sannsynligheten for at nye dyr blir smittet,
øke sannsynligheten for at eventuelle smittede dyr blir fjernet og samtidig styrke kunnskapen
om hvor smitten finnes og ikke finnes.
Nordfjella har i lange tider vært en viktig beiteressurs, ikke minst for sau. Hvert år er flere
titusener sauer på sommerbeite der. De fleste sauene hører hjemme i områdene rundt
Nordfjella, mens andre kommer langveis fra, på såkalt gjestebeite. De siste tiårene har
bruken av fastmonterte saltsteiner blitt vanlig i sauebruket. Disse bidrar til å dekke sauens
saltbehov og letter tilsynet og kontrollen med dyrene på fjellbeite. Der hvor den smittede
villreinflokken har vært, vil det imidlertid være fare for at sauen eksponeres for
skrantesjukeprioner. Vi mener sannsynligheten for at sauen kan bli infisert og utvikle sykdom
er svært liten. En hypotetisk og dårlig undersøkt mulighet er imidlertid at sauen kan bli en
skjult smittebærer som ikke utvikler sykdom, men likevel sprer små mengder smitte.
Sannsynligheten for at smitte skal spres på denne måten vurderes som liten, men kan ikke
utelukkes. I tillegg kan sau og andre dyr som beveger seg i Sone 1, få i seg smittestoff
gjennom munnen som deretter passerer gjennom fordøyelseskanalen, og ull og klauver kan
bli tilskitnet med jord som inneholder smittestoff. Om skrantesjukeprioner skal overføres fra
Nordfjella til hjortedyr i nye områder på denne måten, må det skje et sammentreff av en
rekke uheldige omstendigheter. Det er svært lite sannsynlig i det enkelte tilfelle, men i og
med at det er flere titusen sauer på beite, kan man ikke se helt bort i fra at dette kan skje.
Sau som har vært på gjestebeite i Nordfjella, men deretter transporteres hjem til et helt
annet område og slippes på beite der, representerer i denne sammenhengen en særlig
utfordring, da beredskapen, overvåkingen og årvåkenheten ovenfor et eventuelt utbrudd av
skrantesjuke kan være lavere der enn i Nordfjellaområdet.
Andre dyr (åtseletere, rovdyr, gnagere mv.) som beveger seg i Nordfjella, kan også tenkes å
ta med seg smitte. Antallet dyr, graden av kontakt og graden av mottakelighet antas å være
lav, og sannsynligheten for at transport av smitte med disse skal forårsake spredning innen
eller ut av Nordfjellaområdet, må regnes for å være svært liten.
Det samme gjelder for mekanisk transport av smitte med mennesker, f.eks. møkk og jord på
støvler, kjøretøy eller utstyr. Det er lite sannsynlig at en slik transport av smitte vil forårsake

utbrudd i nye bestander av hjortedyr. Det vil imidlertid være en utfordring at mennesker kan
bevege seg langt og uforutsigbart, slik at smitten kan dukke opp i helt uventede områder
hvor det ikke er overvåking, årvåkenhet og beredskap.
I området hvor skrantesyke ble påvist er det registrert mere enn 200 saltsteiner. I tillegg
finnes det ytterligere 500 salteplasser i andre deler av Nordfjellaområdet. Salteplassene i
Sone 1 representerer den største kjente, potensielle kilden til videre spredning av
skrantesjuke både til nærliggende hjorteviltbestander og med sau. Sannsynligheten for
spredning av skrantesyke vil reduseres betydelig ved fjerning av disse mulige smittekildene.
Opprettholdelse av de resterende saltsteinplassene i området og opprettelse av nye, vil
representere en fare dersom det skulle finnes infiserte dyr i området eller om nye dyr skulle
bli smittet fra miljøet. Saltsteinplassene vil da med stor sannsynlighet fungere som effektive
stasjoner for smittespredning. Å redusere antallet saltsteinplasser vil derfor være viktig for å
forebygge smittespredning.
Et moment i denne sammenhengen er at vi ennå ikke har en enkel gjennomførbar metode
verken for sikker påvisning av smitte eller for sanering av smitte på saltsteinplasser. Dersom
antallet saltsteinplasser ble redusert, vil innsats og kostnad knyttet til eventuell sanering og
senere opprydning reduseres.
Vi har på grunnlag av det vi i øyeblikket vet, men med betydelig usikkerhet, identifisert
følgende forhold som kan bidra til spredning av skrantesjuke ut fra og innenfor
Nordfjellaområdet:
1. Forekomst av uoppdagede smittebærere blant hjortedyr i bestandene rundt Sone 1:
Enten dyr som var smittet før villreinen ble utryddet, eller dyr som har blitt eksponert
for miljøsmitte i Sone 1 etter utryddelsen. Sannsynligheten for dette vurderes som
størst for hjorten i Lærdal og Aurland, villreinen i Sone 2 og tamreinen i Filefjell.
2. Rein fra Sone 2 eller Filefjell går inn i Sone 1 og blir infisert.
3. Hjort, elg og rådyr fra bestandene rundt går inn i Sone 1 og blir infisert.
4. Sau som beiter i Sone 1 og bærer med seg smitte ut derfra til mottakelige
hjortedyrbestander.
5. Menneskelig aktivitet i Sone 1 som medfører at smitte blir transportert ut derfra og til
mottakelige hjortedyrbestander.
6. Andre dyr som beveger seg i Sone 1 og tar med seg smitte derfra og til mottakelige
hjortedyrbestander.
I hvert av disse forholdene vil antallet tilgjengelige salteplasser som villreinbestanden i Sone
1 har brukt, ha svært stor betydning for sannsynligheten for smittespredning. Om disse
salteplassene ikke var tilgjengelige, ville sannsynligheten for at hjortevilt som går inn i Sone
1 blir smittet, bli svært mye mindre. Likeledes vil sannsynligheten for at sau tar med seg
smitte bli betydelig redusert.

Sannsynligheten for at eventuelle smittebærere utenfor Sone 1 sprer smitten videre til nye
områder og at sykdommen skal etableres der, kan minimaliseres med fortsatt intensiv
overvåking, stor årvåkenhet og slagkraftig beredskap. Generell reduksjon av antallet
salteplasser og andre samlingssteder for hjortevilt, bestandsreduksjon i kontaktbestandene,
tiltak som minimaliserer dyras bevegelse mellom områder og fortsatt informasjon til
mennesker som bruker området, vil også være med på å redusere sannsynligheten for
smittespredning.

Bakgrunn og oppdrag fra Mattilsynet
Mattilsynet ønsker en oppdatering og eventuell utdyping av viktige faktorer som spiller inn
på smittespredning av Skrantesjuke i og ut av Nordfjella. Vi viser til risikovurderingene om
CWD (fase 1 og 2), uttalelsene av 29.9.2017 og 2.2.2018 om oppdatering av rapportene.
Rapportene var viktige som grunnlag for utarbeidelsen av Saneringsplan for uttak av
villreinbestanden i Nordfjella sone 1 og Reetableringsplan for villreinbestanden i Nordfjella
sone 1.
Siste villreinen i sone 1 ble tatt ut på vårparten, og saneringen har gått over i
brakkleggingsfasen. 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. Mange av faktorene er allerede diskutert i VKM-rapportene, mens
andre er mindre, eller kanskje ikke, omtalt.
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. Ytterlige tiltak er regulert i forskrift om CWD-sone og
forskrift om CWD.
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.

1 Innledning
I mars 2016 ble det funnet en døende villrein (Rangifer tarandus tarandus) i Nordfjella
villreinområde. Denne fikk diagnosen Chronic Wasting Disease (CWD), senere kalt
«skrantesjuke». Dette var første gang denne diagnosen ble stilt på noe dyr i Europa, og det
var første gang det ble påvist naturlig prionsykdom hos rein.
Siden da har skrantesjuke blitt påvist hos 18 reinsdyr til, alle i det samme området, noe som
viser at dette har vært et utbrudd av smittsom sykdom. I tillegg har det blitt påvist

skrantesjuke hos fire elg (Alces alces) og én hjort (Cervus elaphus) i områder ganske langt
fra Nordfjella og med stor innbyrdes avstand.
Mattilsynet ba allerede våren 2016 Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om
vitenskapelige vurderinger av muligheten for smitte til mennesker, overføring mellom dyr og
andre relevante forhold, slik som prionsykdommer og variasjon mellom ulike stammer av
prioner. Dette ble besvart i Fase 1-rapporten som forelå i juni 2016. Den vurderte først og
fremst situasjonen på grunnlag av publiserte observasjoner og erfaringer fra USA og Canada.
Fase II-rapporten (VKM, 2017b), ga en oppdatering og en mer detaljert diskusjon av hvilke
tiltak som kunne gjennomføres, blant annet det å utrydde den berørte bestanden. Basert på
disse uttalelsene fra VKM og etter råd fra Veterinærinstituttet, Miljødirektoratet og Norsk
institutt for naturforskning (NINA), besluttet Mattilsynet å gjennomføre en del av tiltakene
beskrevet av VKM, deriblant det å utrydde villreinbestanden i Sone 1 i Nordfjella. Mat- og
landbruksdepartementet godkjente dette og bestilte en saneringsplan (Miljødirektoratet og
Mattilsynet, 2017). I henhold til oppdraget skulle denne inneholde praktiske beskrivelser av
hvordan den berørte bestanden kunne bli utryddet innen første mai 2018, inkludert hvordan
dyrevelferden kunne ivaretas i løpet av utryddelsesprosessen, og hvordan bestanden kunne
reetableres i området etter en brakkleggingsperiode.
I tillegg ba Mattilsynet om ytterligere to uttalelser fra VKM. Begge omhandlet muligheten for
at skrantesjuke kunne smitte over til mennesker. Bakgrunnen for bestillingene var at det 1)
ble presentert funn som kunne indikere at skrantesjuke kunne overføres til makaker (en
menneskeape) og 2) det at det ser ut til at vi har nye stammer av skrantesjuke-prioner i
Norge. Disse uttalelsene ble gitt i 2017 (VKM, 2017a) og 2018 (VKM, 2018) og konkluderte
med at den vurderingen som var gitt i Fase I-rapporten, at sannsynligheten for at mennesker
skulle bli smittet og syke med skrantesjuke var «svært lav».
Det meste at det vi vet om skrantesjuke i dag er basert på forskning og erfaringer med CWD
i Nord-Amerika og på forskning på prioner generelt. I tillegg kan vi overføre noe kunnskap
fra forskning på og erfaringer med andre overførbare spongiforme encefalopatier
(hjernesykdommer) hos dyr og mennesker. De viktigste blant disse er skrapesjuke (scrapie)
hos sau, kugalskap (bovine spongiform encephalopathy, BSE) hos storfe og CreutzfeldtJacobs sykdom hos mennesker. En må imidlertid huske på at det alltid vil være en usikkerhet
forbundet med det å ekstrapolere kunnskap på denne måten. For eksempel kan det være
viktige forskjeller mellom prion-isolatet fra Nordfjella og de vi kjenner fra Nord-Amerika.
Basert på nordamerikanske vurderinger er det tre forhold ved skrantesjuke som viser at det
er riktig å bruke sterke virkemidler for å bekjempe sykdommen:
1. CWD ser ut til å ha en stor effekt på enkelte rammede bestander og kan, i følge
statistiske modeller, ha potensiale til å forårsake lokal utryddelse av hjortevilt-arter.
2. Sykdommen har et svært langt forløp og det kan forventes at de affiserte dyra og
deres familiegruppe opplever alvorlig stress og lidelse i en betydelig del av denne
tiden.
3. Sannsynligheten for at CWD kan smitte til og gi sykdom hos mennesker anses som
svært lav, men muligheten kan ikke utelukkes. For å minimalisere sannsynligheten for

smitte fra hjortedyr til mennesker (og andre arter) er det viktig å minimalisere
forekomsten og utbredelsen av sykdommen blant hjortedyr.
Denne rapporten gir norske myndigheter et kunnskapsgrunnlag vedrørende forhold som kan
bidra til spredning av skrantesjuke innen og ut fra Nordfjella-området. Den vil dermed også
peke på tiltak som kan vurderes for å forhindre spredning og øke sannsynligheten for at vi
klarer å utrydde skrantesjuke fra Norge.

Områdebetegnelser som brukes i denne rapporten
Forskrift om soner ved påvisning av Chronic Wasting Disease (CWD-sone), heretter kalt
soneforskriften, trådte i kraft 12. juni 2017 (LMD, 2017). Denne forskriften definerte
Nordfjella-sonen som hele arealet til kommunene Ulvik, Lærdal, Aurland og Hemsedal og det
arealet av kommunene Eidfjord, Hol og Ål som er nord for riksvei 7. I en nylig revisjon av
forskriften ble den delen av Ulvik som ligger vest for elva Tysso definert ut av sonen
(Mattilsynet, 2018). Nordfjella-sonen dekker altså et betydelig større areale enn Nordfjella
villreinområde. I tillegg er villreinområdet delt opp av Fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland,
slik at vi får to soner kalt Sone 1 (nord for veien) og Sone 2 (sør for veien). Dermed snakker
vi om fem ulike geografiske enheter (Figur 1-1):
1. Nordfjella villreinområde er et forvaltningsområde for villrein. Villreinområder defineres
det området over skoggrensen som brukes av en gitt villreinbestand (i henhold til
forskrift om forvaltning av hjortevilt). I noen villreinområder, hvor dyra også bruker
skogsområder, er disse tatt med, men dette er ikke tilfelle her. Nordfjella villreinområde
er delt i to soner (Sone 1 og 2).
2. Nordfjella Sone 1 er den nordlige delen av villreinområdet. Den er avgrenset av
Europavei 16 (E16) i nord, riksvei 52 (RV52) i nordøst og øst, riksvei 7 (RV7) i sør og
Sognefjorden i vest.
3. Nordfjella Sone 2 er den sørlige delen av villreinområdet. Den er adskilt fra den større
Sone 1 av FV50, som krysser fjellområdet. area. Mot vest er Sone 2 avgrenset av bratte
fjellpartier og Flåmsbana. I sør var Bergensbanen lenge tenkt på som en hindring for
villreinen, men åpningen av den 10,3 km lange Finsetunnelen i 1993 gjorde denne
hindringen mindre. Nå krysser villrein fra Nordfjella-bestanden over tunneltaket til den
nordlige delen av Hardangervidda villreinområde (se nedenfor).
4. Nordfjella-sonen er skrantesjuke-sonen opprettet av myndighetene gjennom forskriften
nevnt ovenfor. Den avgrenses av kommunegrensene i nord (figur 1-1), RV7 i sør og elva
Tysso i sørvest
5. Nordfjella Sone 0 er den delen av Nordfjella-sonen som ikke er inkludert i villreinområdet
(Sone 1 og 2).

Figur 1-1. Nordfjella-sonen består av hele arealet til kommunene Aurland, Lærdal og Hemsedal, den
delen av kommunene Ål, Hol og Eidfjord som ligger nord for RV7 og Ulvik kommune øst for elva
Tysso. Innenfor Nordfjella-sonen dekker Nordfjella villreinområde en stor andel av fjellet, men er delt i
en nordlig Sone 1 og en sørlig Sone 2 av FV50.

Tiltak som allerede er gjennomført
Etter beskjed fra Mat- og landbruksdepartementet utformet Mattilsynet og Miljødirektoratet
en saneringsplan. For å danne et grunnlag for dette arbeidet ble det nedsatt flere
arbeidsgrupper som skulle gi praktiske råd om hvordan man kunne gjennomføre de
anbefalte tiltakene. En oversikt over dette arbeidet og rådene som ble gitt finnes i
“Saneringsplan for uttak av villreinbestanden i Nordfjella Sone 1” og “Reetableringsplan for
villreinbestanden i Nordfjella Sone 1”.

Utryddelse av den smittede villreinbestanden
For en grundigere gjennomgang av alternative forvaltningstiltak og scenarier, vises det til
Fase II-rapporten fra VKM (VKM, 2017b). Det ble der konkludert at for en delvis isolert
bestand med villrein, ville det å utrydde denne bestanden være det tiltaket som ga størst
sannsynlighet for å utrydde skrantesjuke og forhindre videre smittespredning.
I overensstemmelse med rapporten bestemte norske myndigheter seg for å utrydde
villreinbestanden i Sone 1 (Miljødirektoratet & Mattilsynet, 2017). Første del av denne
prosessen ble gjennomført ved at den ordinære jaktperioden ble utvidet. Dette resulterte i

felling av 582 dyr. Deretter ble fellingen utført av Statens naturoppsyn (SNO). Den siste
villreinen i Sone 1 ble skutt den 11. april 2018. Det var da skutt 2024 dyr. I tillegg ble 23 dyr
tatt av skred i den samme perioden.

Figur 1-2. Bilder tatt av SNO under uttaket av villreinbestanden i Sone 1. Alle dyr ble prøvetatt og
testet for skrantesjuke. Deretter ble kadavrene destruert.

Landsdekkende kartlegging av forekomsten av skrantesjuke
Et uoppdaget utbrudd av skrantesjuke hos en av hjortedyrartene vil resultere i større
sannsynlighet for spredning enn et utbrudd man oppdager, siden en da tar få forholdsregler
og ikke har målrettede mottiltak på plass. Slik vil det være selv om vi har et pågående
utbrudd i landet og dermed har økt årvåkenhet og beredskap. Kunnskap om hvilke bestander
som har skrantesjuke er også avgjørende for hvilke tiltak en skal gjøre. I tillegg var denne
kunnskapen nødvendig for å argumentere mot den utbredte meningen om at sykdommen
hadde vært tilstede i Norge til alle tider og dermed var utbredt i hjorteviltbestander over hele
landet, slik at ethvert forvaltningstiltak for å bekjempe eller begrense den var dømt til å
mislykkes.
Som vist i tabellen nedenfor (tabell 1-1), har det siden 2016 vært gjort en stor innsats for å
kartlegge utbredelsen av skrantesjuke. I midten av november 2018 var det testet mer enn
64 000 hjortedyr.

Tabell 1-1. Overiskt over hjortedyr undersøkt for skrantesjuke siden 2004.
Art
Elg (Alces alces)
Rein (Rangifer tarandus tarandus)
tamrein
villrein
Hjort (Cervus elaphus)
oppdrett
viltlevende
Rådyr (Capreolus capreolus)
Dåhjort (Dama dama)
Alle arter

20042015

2016

2017

2018*

Sum

Påvist
prioner

130

4 403

5 468

6 402

16 403

4

966
10
820

1 739
838

10 934
2 912

7 366
3 673

0
19

183
12

129
2 453
484
15

444
3 637
1 959
20

539
6 568
1 915
17

21 005
7 433
820
1 112
12 658
4 541
64

2 121

10 061

25 374

19 470

64 036

24

0
1
0
0

I Nordfjella-sonen har det blitt undersøkt 900 tamrein, alle fra Filefjell tamreinlag, som
bruker fjellområdene nord for Sone 1. Fra Sone 2 har det blitt testet omkring 150 villrein. All
reinen fra disse områdene var fri for skrantesjuke-prioner. I tillegg har 4094 viltlevende
hjort, elg og rådyr fra Nordfjella-sonen testet negativt for skrantesjuke-prioner. Disse
resultatene gir grunn til forsiktig optimisme, men en må fortsette overvåkingen for å være
sikker på at det ikke finnes syke dyr i området. For eksempel så er antallet testede dyr fra
Sone 2 for lite til å med tilstrekkelig sikkerhet kunne si at det ikke finnes smittede dyr der.
Basert på en nylig publisert modell (Viljugrein et al., 2018) har Veterinærinstituttet estimert
at det antallet dyr som er undersøkt uten at man har påvist skrantesjuke, gir en
sannsynlighet på 64 og 67% for at sykdommen ikke finnes blant villreinen i hhv. Sone 2- og
Hardangervidda.
I tillegg til overvåkingen som har blitt gjort i Nordfjella-sonen, så har forekomsten av
skrantesjuke blitt kartlagt gjennom testing av alle hjortedyr som har blitt slaktet på slakteri,
skutt under jakt eller funnet døde i 50 kommuner spredt over hele landet.

Tiltak for å fjerne effektive spredningspunkter
Fase II-rapporten pekte på at det er viktig å fjerne effektive smittespredningspunkter, både i
selve området hvor smittsom skrantesjuke først blir påvist og i de naboområdene hvor
spredning fra de første tilfellene er sannsynlig. Dette stemmer overens med nordamerikanske forvaltnings- og beredskapsplaner for CWD, slik som det blant annet utrykkes
nednfor i et sitat hentet fra “Recommendations for Adaptive Management of Chronic Wasting
Disease in the West” (WAFWA, 2017):
“Reduce Artificial Points of Host Concentration: Identify consistently available, artificial pointsources of food/minerals/water causing deer to aggregate (e.g., leaky grain bins, grain bags,
stack yards, artificial feeders or feeding stations, mineral bins). Work with producers,
landowners, and agriculture authorities to mitigate the point source and reduce the density
of deer at these point-sources.” (Oversatt: “Reduser antallet menneskeskapte
samlingspunkter for hjortedyr: Finn steder hvor det er fôr/salt/vann tilgjengelig over tid, slik

at hjortedyra samler seg (f.eks. kraftfôrbinger, kraftfôrsekker, fôrballer, fôringsplasser,
saltsteiner). Samarbeid med gårdbrukere, grunneiere og landbruksmyndigheter for å
håndtere det som forårsaker samlingen og reduser tettheten av dyr ved disse punktkildene.»
Som beskrevet ovenfor ble det etablert en arbeidsgruppe som ga innspill til den praktiske
håndteringen av salteplassene i Nordfjella-området. Soneforskriften beskrev at alle
salteplasser innen sonen skulle gjøres utilgjengelige for hjortedyr. Arbeidsgruppen kom fram
til et kompromiss som gikk ut på at de salteplassene hvor det var størst sannsynlighet for
overføring mellom villrein og hjort, skulle gjerdes inne fullstendig. Likeledes uttalte
arbeidsgruppen at salteplasser som lå på jord (i motsetning til grus eller bart fjell) også
måtte regnes som spesielt hete smitteoverføringspunkter. Der hvor en salteplass ble helt
stengt av, men en vurderte det som nødvendig å fortsatt ha en salteplass, fikk beitebrukerne
lov til å etablere nye salteplasser i nærheten. Disse skulle da settes opp på bart fjell eller
godt drenert sand/grus. Salteplasser hvor overføring til hjort ikke ble ansett som svært
sannsynlig, skulle i følge uttalelsen også gjerdes inn. Men i gjerdene rundt slike plasser ble
det foreslått å tillate luker som ga sau adgang i beitesesongen, mens hjortedyr ble holdt ute.
Det ble forutsatt at lukene i disse halv-lukkede grindene skulle stenges og selve saltsteinen
tas bort om vinteren. Gjerde-modulene var 200 cm lange og 184 cm høye. Åpningene
mellom de loddrette sprinklene var 15 cm vide. Lukene som skulle gi sauen tilgang var 40
cm brede og 53,5 cm høye (Figur 1-3). Der hvor en salteplass ble stengt fullstendig, brukte
en ti slike moduler (uten luker) som ble bundet sammen med strips av plast. Der hvor en
eksisterende salteplass fortsatt skulle være tilgjengelig for sau, satte en sammen åtte
moduler, tre med saueluke og fem uten. Der hvor en nye salteplass ble etablert, brukte en
seks moduler, to med åpning og fire uten.
En tok fatt på oppsettingen av salteplass-grinder i første del av juli i 2017, men allerede 17.
juli ble det funnet to lam som hadde satt seg fast med hoftene mellom sprinklene (figur 1-4).
Hele prosessen stanset da opp, og det ble igangsatt produksjon av nye gjerdemoduler med
smalere (7 cm) avstand mellom sprinklene. I tillegg ble allerede produserte gjerdemoduler
utstyrt med stålnetting på nedre halvdel av gjerdet.
Med hjelp fra beitebrukerne registrerte Mattilsynet 684 salteplasser innenfor Nordfjella-sonen
(Figur 1-7). 278 av disse var i Sone 1, 143 i Sone 2 og 263 i Sone 0. I slutten av august
2017 var bare 10 – 15 salteplasser gjerdet inne. Arbeidet fortsatte imidlertid, og i mars 2018
var 60% av salteplassene stengt av. I løpet av april økte andelen til 70%, og i skrivende
stund er 644 (henholdsvis 268 (96.4%), 138 (96.5%) og 238 (90.5%), av salteplassene
gjerdet inne (tallmateriale fra Mattilsynet). På grunnlag av opplysninger fra grunneiere og
beitebrukere om hvilke salteplasser som ble brukt av rein, hjort og elg (i tillegg til sau) ble
170 (60%) av salteplassene i Sone 1 stengt fullstendig. I tillegg ble 6 salteplasser i Filefjell
stengt av for å forhindre at tamrein gikk seg fast i dem. Av de gjenværende 508 salteplasene
ble 464 utstyrt med grinder med saueluker. Årsaken til at de 40 gjenværende ikke ble
gjerdet inne varierte fra plass til plass; noen ble ikke funnet av Mattilsynet, noen hadde blitt
dekket med gruss/pukk slik at inngjerding var unødvendig, og noen skulle vært inngjerdet,
men har foreløpig ikke blitt det. 18 av disse 40 er i Sone 1, og skal ifølge Mattilsynet bli
fullstendig avstengt. Når en salteplass har blitt gjerdet inn med grinder uten luken, så har
beitebrukerne fått lov til å etablere en ny salteplass uten gjerder minst 30 meter fra den

opprinnelige. Meningen var at saltsteinene på disse (og de halvlukkede) skulle fjernes når
beiteperioden for sau var over. Det var også meningen at åpningene i de halvlukkede skulle
stenges igjen med en spesiallaget lem. Et tilsyn gjennomført av Mattilsynet i november 2018
viste imidlertid at lemmene ikke hadde blitt satt på plass i 38 av 98 grinder, og at flere
salsteiner fortsatt sto på salteplassene (kilde: Mattilsynet).

Figur 1-3. Opprinnelig arbeidstegning av gjerdemodulene uten (til venstre) og med (til høyre)
åpningen som skulle gi tilgang til saltsteinen for sau, mens hjortedyr skulle bli holdt ute (tegning fra
Mattilsynet).

Figur 1-4. To lam som satt fast mellom sprinklene i grindene, og dermed viste at utformingen ikke
var optimal, forårsaket en betydelig forsinkelse i prosessen med å sette ut gjerdene sommeren 2018
(Bilde fra Mattilsynet).

Figur 1-5. En halvlukket saltsteinsgrind i Sone 2 er så å si fylt med med villrein som lett går inn og ut
av saueåpningene (Bilde: NINA viltkamera).

Figur 1-6. En hjort besøker en saltsteinsgrind i Sone 1 sammen med ei søye og lammene hennes
(Bilde: NINA viltkamera).

Allerede i august 2017 ble det observert en reinskalv inni ei halvlukket grind. I september
2017 ble det også observert hjort som gikk inn i grindene gjennom saue-åpningene. Senere
dokumenterte bilder fra viltkamera at både hjort og rein ser ut til å bli vant til grindene og
lærer hvordan de skal gå inn og ut (Figur 1-5 og 1-6). Åpningene gir altså både hjort og rein
adgang til salteplassene.

Figur 1-7. Permanente saltsteinsplasser for sau i Nordfjella-området. De 176 plassene som er merket
med en gul firkant rundt en svart prikk er gjerdet helt inne, mens 464 av de gjenværende 508
gjerdene har blitt stengt av med gjerder med åpninger som skulle gi sauen tilgang, mens hjortedyr
skulle holdes ute. Kryssene markerer 13 salteplasser som ikke har vært i bruk på over fem år, er
dekket med minst 30 cm grus eller aldri har vært i bruk (selv om de er registrert). (Datagrunnlag stilt
til rådighet av Mattilsynet. Kart: Geir Rune Rauset, NINA)

Tiltak for å hindre at villrein og tamrein går inn i og gjennom Sone 1
Vinteren 2017 fikk Filefjell tamreinlag lov til å jage tilbake villrein fra Sone 1 som nærmet seg
RV52. Etter en tid fikk de også tillatelse til å skyte villrein de ikke klarte å stanse. På samme
tid begynte fjelloppsynsfolkene i Statens naturoppsyn og Aurland fjellstyre å følge med på
bevegelsene til villreinen langs RV7 og FV50, både gjennom direkte oppsyn langs veiene og
gjennom å følge med på posisjonene til dyr med GPS-halsbånd. Hvis villreinen nærmet seg
veien, ble dyra jaget tilbake. Fjelloppsynsfolkene hadde også tillatelse til å skyte enkeltdyr
for å stoppe dem og/eller få flokken til å endre retning.
For å i størst mulig grad forhindre kontakt mellom villrein i Sone 1 og tamrein på Filefjell ble
det bygd 145-170 cm høye reingjerder langs de strekningene hvor dyra har brukt å krysse

RV52. Gjerdene, som ble satt opp på sørsiden av vegen, ble til sammen 14 km lange.
Sommeren 2018 krysset imidlertid tamreinen veien på nye steder, og det ble bygd 11 km
med nye gjerder. I tillegg ble 2 km med sauegjerder gjort høyere, slik at de også skulle
fungere som reingjerder. Tamreinflokken til Filefjell tamreinlag gjetes kontinuerlig den
perioden de beiter i områdene langs veien, og reingjeterne patruljerer langs veien (og
gjerdene) flere ganger om dagen i denne tiden.
Det har også blitt satt opp gjerder langs FV50 for å hindre villrein fra Sone 2 å vandre
nordover. Disse gjerdene er 160 cm høye og 9,2 km lange (pers. komm. A. Mysterud). Ved
stor snødybde blir dette hinderet forsterket med stikker og bånd som skal styre villreinen
bort.

Bestandsreduksjon i naboområdene
I april 2017 sendte Miljødirektoratet et brev til kommunene i Nordfjella-sonen og
nabokommunene Årdal, Vang, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Gol, Nes, Nore og
Uvdal, Voss og Vik hvor de sterkt anbefalte en økning i jaktuttaket av hjort, elg og rådyr.
Direktorate anga ikke hvor stor økningen skulle være, men antydet at fellingskvotene burde
økes med 20% eller at man kunne øke uttaket av voksne hunndyr. I 2017 var uttaket av elg
i Nordfjella-sonen 1278 mot et gjennomsnitt på 1239 i årene 2014 – 2016 og uttaket av
rådyr 104 mot gjennomsnittlig 99,5 (en økning på hhv. 3 og 5%), mens antall felte hjort
økte fra et gjennomsnitt på 1114 til 1804 (62%). I kommunene Lærdal, Aurland og Årdal ble
det skutt 1196 hjort i 2017, mens gjennomsnittet for de tre foregående årene var 670.
Faktorer som stimulerte til denne økningen var blant annet tilbud om fri helikoptertransport
av slakt i Aurland og Lærdal og opprettelsen av viltbehandlingsanlegg som kunne ta hånd
om kjøttet. I tillegg til økt fellingsuttak, peker rapporter fra viltforvalterne i Nordfjella-sonen
at hjortevilt-bestandene ble ytterligere redusert som følge av en hard vinter med mye snø,
langvarig snødekke og sen vår.

Igangsatte forskningsprosjekter
Eksperimentell infeksjon av forsøksdyr
Det å infisere forsøksdyr med prionene som er isolert er viktig for å kunne beskrive
egenskapene til den aktuelle stammen av prioner og sammenlikne den med andre isolater.
Det blir nå gjort slike eksperimenter med materiale fra norske skrantesjukedyr. Dette
arbeidet koordineres av Veterinærinstituttet. Resultatene fra eksperimenter på transgene
laboratoriemus og klatremus (Myodes glareolus) forventes å bli offentliggjort rundt midten
av 2019 (S. L. Benestad, personlig kommunikasjon). Vi vet at de foreløpige resultatene peker
i retning av at det er store forskjeller mellom de ulike isolatene fra Norge, men en mer
grundig diskusjon av dette må vente til de endelige resultatene foreligger.

Eksperimentell infeksjon av lam med høy mottakelighet for
skrapesjuke (scrapie)
I løpet av våren 2018 ble en gruppe med nyfødte lam utsatt for smittefarlig materiale fra et
av de skrantesjuke-positive dyrene fra Nordfjella. Vevsmaterialet ble gitt ned i løpen
(magesekken). En skjematisk oversikt over dette eksperimentet er gitt i Figur 1-8. Forsøket
blir gjort i NMBUs forsøksfjøs ved Sandnes, og pågår fortsatt.

Figur 1-8. Skjematisk plan for forsøket der nyfødte lam gis materiale fra hjerne og milt fra et av
skrantesjuke-dyrene fra Nordfjella. Dyra har imidlertid ennå ikke blitt avlivet, slik de etter planen
skulle, da forsøket har blitt forlenget (Bilde: Cecilie Ersdal, NMBU).

Det har blitt samlet vevsprøver fra endetarmen til de podede dyrene. Disse prøvene skal
gjøres ferdig til analyse i desember 2018. Forskerne har også sendt en prosjeksøknad til
Norges forskningsråd hvor det bes om midler til et større eksperiment. I dette vil en gå
videre med å beskrive i hvilken grad sau er mottakelig for skrantesjuke fra Nordfjella.
Vurderingen av søknaden vil være ferdig rundt jul 2018. Selv om foreløpige resultater fra det
pågående forsøket vil være klare ganske snart, så vil en mer utførlig analyse ta to til tre år.

Prøver av endetarmsvev og avføring fra sau som beitet i Sone 1
I september 2018 ble det samlet inn vevsprøver fra endetarmen, tarm-lymfevev og avføring
fra omkring 800 sau som hadde beitet i Fødalen i Sone 1. De fleste av disse dyra var 7 – 9
måneder gamle lam. De ble transportert direkte fra beiteområdene til slakteriet, og prøvene
ble samlet inn på slaktebåndet. Fødalen har høy tetthet av sau og var mye brukt av villreinen
i Sone 1 (Figur 3-4 og 3-10), så disse prøvene er velegnet til å undersøke om sauen kan ta
opp og/eller bære med seg prionsmitte av den typen som finnes i Nordfjella. Planen er å
bruke høysensitive metoder som RT-QuIC for å undersøke for prioner. Dette er imidlertid
kostbart og tidkrevende. Undersøkelsene vil inngå som en arbeidspakke i prosjektet som er
under vurdering hos Norges forskningsråd (se 1.3.2). Resultater kan dermed, om
finansieringen går i orden, først forventes omkring midten av 2019.

Analyser av PRNP-genet hos hjortedyr i Fennoskandia
Ulike dyr kan ha betydelige forskjeller i mottakeligheten for prionsykdommer som
skrapesjuke og skrantesjuke. Det genetiske elementet som avgjør hvor mottakelige
dyra er, er i første rekke genet som koder for prionproteinet (PRNP). Det er

beskrevet flere polymorfier, altså flere ulike utgaver av dette genet, som gir ulik
mottakelighet for prionsykdom. Det er dermed viktig å beskrive hvilken variasjon som
finnes i dette genet hos de ulike hjortedyrartene i Europa. I et pågående prosjekt
holder man på å beskrive den genetiske variasjonen i PRNP-genet hos alle de norskje
hjortedyrartene. Resultater fra slike analyser gjort på dyr fra Nordfjella vil snart bli
publisert. Foreløpige data indikerer at det er høy variasjon i dette genet hos villreinen
fra Nordfjella, og dermed høy variasjon i mottakeligheten for skrantesjuke.
Salteplassenes mulige rolle som smitteoverføringspunkter for
skrantesjuke-prioner
I 2017 og 2018 ble det samlet inn jordprøver fra utvalgte salteplasser i Sone 1 og Sone 2.
Innsamlingen ble gjort av NINA som en del av «Saltsteinsprosjektet» finansiert av
Miljødirektoratet. Prøvetakingen skal fortsette i 2019 og, avhengig av resultatene, i årene
som kommer. Målet med prosjektet er å belyse i hvilken grad bruken av saltstein øker
sannsynligheten for overføring av prionsmitte og parasitter mellom ulike arter.
Studieområdene er Nordfjella, Knutshø og Forolhogna villreinområde. I prosjektet vil en
bruke bilder og film tatt med viltkamera satt ut på salteplassene til å beskrive hvor ofte de
ulike dyreartene besøker dem og hva de gjør der. Bildematerialet vil også vise hvor effektivt
grindene forhindrer hjortedyra fra å bruke salteplassene. Posisjonsdata fra radiomerkede
villrein vil også bli brukt til å beskrive hvilke salteplasser som har vært/blir besøkt av villrein
og til å modellere hvordan slike plasser påvirker bevegelsene og områdebruken til dyra.
Jordprøvene skal analyseres for skrantesjuke-prioner ved hjelp av den sensitive metoden
Prion Misfolding Cyclic Amplification (PMCA) og for parasitter med en kombinasjon av
tradisjonelle parasittologi-metoder og miljø-DNA-teknikker. I tillegg vil jordprøvene beskrives
med henblikk på jordtype, mineralinnhold mv. Det vil ikke bli utført PMCA på prøver fra
Knutshø og Forolhogna. Foreløpige data viser at noen av salteplassene i Sone 1 besøkes
hyppig av hjort, og at disse dyrene lett kommer inn og ut av lukene i grindene (Figur 1-6).
Bilder fra Sone 2 viser at villrein, iallefall de som har forholdsvis små gevir, også kommer inn
og ut uten problemer (Figur 1-5).

2 Eksponering
Smitte i miljøet i Nordfjella
Blant de omkring 2400 villreinene fra Nordfjella Sone 1 som ble undersøkt med standardmetoder (dvs. «Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) for påvisning av unormalt
prionprotein (TeSeE ELISA, Bio-Rad) var det altså nitten dyr som var positive for
skrantesjuke. Videre undersøkelser av disse viste at fra 9 (47%) av disse var det bare
svelglymfeknuten som var test-positiv. Dette indikerer at de var i en tidlig fase av
infeksjonen. Hos de gjenværende ti test-positive dyrene, ble det funnet unormalt
prionprotein i hjernen også, men mikroskopundersøkelse av hjernevevet supplert med
immunhistokjemiske undersøkelser viste at ingen av dem var kommet langt i

sykdomsforløpet (pers. komm. S. Benestad). Bortsett fra det første tilfellet var det heller
ingen dyr som viste kliniske tegn på sykdom.
I tillegg til disse nitten må vi anta at det har vært syke dyr som ikke har blitt oppdaget og
undersøkt, men dødd av sykdommen eller relaterte årsaker. Bukken som angrep en av
reingjeterne som patruljerte grensa mellom Sone 1 og Filefjell i januar 2017, altså nær RV52,
kan ha vært et slikt dyr. Bukken slevjet, virket avmagret og spiste stadig vekk snø –
sykdomstegn som kan være forenlige med skrantesjuke (Figur 2-1).

Figur 2-1. En enslig villreinbukk i Nordfjella Sone 1 januar 2017. Den viste sykdomstegn som kan
være forenlige med skrantesjuke, blant annet unormal atferd (aggresjon og tap av normal skyhet),
slevjing (problemer med å svelge, stadig snø-eting (sannsynligvis som følge av dehydrering) og
hyppig urinering. Det ble lett etter bukken, men den ble ikke funnet igjen (Foto: Runar S. Bjøberg)

I tillegg er det naturlig å anta at det har vært et ukjent antall dyr som ikke har blitt
diagnostisert som test-positive fordi de har vært i den helt tidlige fasen av infeksjonen. Dette
fordi det er noe usikkerhet rundt den diagnostiske sensitiviteten (testens evne til å fange opp
positive tilfeller) til ELISA-testen (Ricci et al., 2018). Den tilsynelatende prevalensen (altså
den som ble funnet ved bruk av ELISA) blant voksne villrein i Nordfjella var 1,2%, mens den
sanne prevalensen ble estimert til å være 1,6% når en tok høyde for at testen ikke klarte å
påvise alle tilfeller (Viljugrein et al., 2018). Som forventet gir mer sensitive metoder basert
på oppformering (kopiering) av prionene i prøvene, slik som protein misfolding cyclic
amplification (PMCA) og real-time quaking-induced conversion (rtQuIC) gi påvisning av flere
tilfeller enn de vanlig brukte metodene når en undersøker samme gruppe med individer
(Haley, Seelig, et al., 2009; Selariu et al., 2015).
Siden reinen går i flokk og alle rein dermed bruker store deler av det tilgjengelige området, i
motsetning til andre hjortedyr, som typisk vil holde seg innenfor et mer avgrenset
hjemmeområde, må en regne en stor del av arealet i Sone 1 som utsatt for smitte fra

infiserte dyr. Dette illustreres godt av den store spredningen mellom posisjonene til infiserte
dyr som ble skutt eller funnet i løpet av 2016-2018 (Figur 2-2) og av kartene som viser
områdebruken til merket villrein (Figure 2-4 and Figure 2-5).

Figur 2-2. Kart som viser posisjonene til de nitten infiserte reinsdyra som ble funnet/skutt
2016-2018. En må legge merke til at de er spredt over store deler av Sone 1, noe som
illustrerer at en må regne med at en like stor del av arealet har vært utsatt for prionsmitte.
Når en skal vurdere forekomsten av miljøsmitte i Sone 1, så kan en basere dette på følgende
antakelser:
1. Det har blitt funnet et lite antall infiserte dyr, og disse har brukt et stort område
2. Utbruddet er i en tidlig fase
3. Det regner og snør mye i Nordfjella – noe som kan gi en utvaskingseffekt
4. Jorda inneholder lite leire
5. Om våren og høsten vil en ha perioder med gjentatt frysing og tining, noe som kan
svekke prionenes smitteevne
6. I området er det et stort antall salteplasser for sau, noe som skaper samlingspunkter
for husdyr, rein, hjort og elg
Foreløpige observasjoner i forskningsstudien som er beskrevet i kapittel 1.3.5 indikerer at
salteplassene tiltrekker seg villrein. Reinsdyra ser ut til å flokke seg på salteplassen, men
spre seg ut på den blottlagte jorda rundt selve saltsteinen. Her slikker de på og spiser av

jorda, sannsynligvis fordi den er beriket med salt som har rent/falt av saltsteinen. En
salteplass gir oss altså et punkt som ikke bare tiltrekker seg mange dyr over tid, og hvor
disse dyra samler seg (som alene øker sannsynligheten for overføring av sykdommer), men
også et sted hvor dyra stimuleres til å spise salt jord og vegetasjon som kan være forurenset
med spytt, urin og avføring fra andre dyr. Når man da vet at prioner kan bindes til jord og
planter, og at dette under visse forhold øker smitteevnen deres ((Johnson, Pedersen,
Chappell, McKenzie, & Aiken, 2007; Wyckoff et al., 2016), må man regne salteplassene og
området rett rundt dem som viktige smitteoverføringspunkter for skrantesjuke i ethvert
område hvor sykdommen finnes.

Figur 2-3. Den skrantesjuke-prion infiserte villreinbukken nr. 236 fotografert mens den var
immobilisert da den ble merket med radiohalsbånd (til venstre) og etterpå (til høyre). (Bilder:
Roy Andersen, NINA.)

Figure 2-4. GPS-posisjoner fra villreinsbukken nr. 236 merket med GPS-halsbånd 46. Vevsprøver tatt
fra lymfevevet i slimhinnen på overgangen mellom endetarmen og endetarmsåpningen var positive for
skrantesjuke-prioner da de ble undersøkt med immunhistokjemi ved Veterinærinstiuttet. Kartet viser
bevegelsene til bukken fra den ble merket den 29. mars til den ble avlivet 21. juni 2017. Posisjonene
ble registrert hver 3. til 4. time så sant bukken var innenfor dekningsområdet til GSM-nettverket.
Punktene og linjene mellom dem viser dermed ikke nøyaktig hvor bukken har gått. Likevel er det
tydelig at villreinen har vært svært nær flere salteplasser som nå er helt avstengt (røde prikker i gul
ramme) og salteplasser som fortsatt er tilgjengelige i beiteperioden for sau. Basert på det vi ser av
viltkamerabilder fra pågående studier, er det sannsynlig at bukken har besøkt salteplassene ved flere
anledninger.

Figure 2-5. Kart som viser områdebruken til villreinbestandene i Sone 1 (rød) og Sone 2 (grønn)
basert på GPS-posisjoner fra henholdsvis 31 og 27 dyr med GPS-halsbånd. Posisjonene er samlet
gjennom årene fra 2007 til nå og vises i forhold til posisjonene til salteplassene i Nordfjella-området.
Den relative tettheten av villrein er estimert fra GPS-posisjonene som 95, 75 og 50% kernels.
Salteplassene vises som svarte firkanter, mens salteplassene som er registrert som fullstendig
avstengt med grinder vises som gule firkanter. Desto mørkere rød/grønn farge, desto høyere er
tettheten av villrein-posisjoner. Sone 1 og Sone 2 er avgrenset av stiplede linjer. Det er tydelig at
mange av salteplassene ligger i områder som var hyppig brukt av villreinen i den infiserte bestanden.
Et viktig forbehold er at det bare var merket 5 bukker (av 31) i Sone 1, mens det ikke var merket
bukker i det hele tatt i Sone 2. Derfor gir ikke kartet et representativt bilde av områdebruken til
bukkene i området. (Posisjonene til salteplassene ble stilt til rådighet for VKM av Mattilsynet. Kartet er
laget av Geir Rune Rauset og Olav Strand, NINA).

Smittespredning til og med reinsdyr
Det at reinsdyr går inn i eller gjennom Sone 1 i brakkleggingsperioden, blir ansett å øke
sannsynligheten for spredning av prionsmitte, selv om mengden prioner i miljøet forventes å
minke fra år til år. Vi må regne reinsdyr som lett mottakelige for den stammen av
skrantesjuke-prioner vi har med å gjøre i Nordfjella. Derfor er sannsynligheten for at en rein
blir infisert ved kontakt med smitten, sannsynligvis vesentlig større enn om for noe annet dyr
som utsettes for en slik eksponering, med et mulig unntak for andre hjortedyr (se
diskusjonen nedenfor). Derfor bør en vurdere å iverksette effektive tiltak for å hindre
reinsdyr å gå inn i Sone 1.

Siden vi vet at det har vært kontakt mellom den infiserte bestanden i Sone 1 og flokkene i
Sone 2 og Filefjell, og at dyr, i alle fall fra Filefjell, har vært over i Sone 1 også etter
utryddelsen, kan vi ikke utelukke mulighetn for at det allerede finnes infiserte dyr i disse
bestandene. I flokken til Filefjell reinlag har et betydelig antall dyr blitt testet (omkring 900)
siden 2016. I tillegg har Reinlaget gjennomført flere forebyggende tiltak, og flokken er nøye
overvåket når den gjetes, slik at eventuelle syke dyr lettere oppdages og undersøkes der enn
hos villrein. Til forskjell har det blitt undersøkt ganske få dyr fra Sone 2, og det er vanskelig
å ha oppsyn med flokken på grunn av det tøffe terrenget og ustabile været i området.
Som beskrevet ovenfor (kapittel 3.4.1.3) har det ved flere anledninger blitt flyttet villrein fra
Nordfjella til andre steder. Den lave prevalensen i Nordfjella indikerer imidlertid at utbruddet
ble oppdaget i en tidlig fase. Basert på kunnskap om hvordan utbrudd har utviklet seg i
Nord-Amerika (selv om dette dreier seg om andre hjortedyr-arter og andre stammer av
prioner) er det fornuftig å anta at skrantesjuken ikke har vært tilstede i Nordfjella i mange
tiår. På samme grunnlag er det imidlertid sannsynlig at sykdommen har vært til stede i
Norge i mer enn ett tiår (Ricci et al., 2018). I VKM-rapport 2017:9 ble det antydet at
sykdommen først var tilstede i Nordfjella for 15 år siden. Det er altså betydelig usikkerhet
rundt når vi hadde det første tilfellet av skrantesjuke i Nordfjella, og vi kan ikke helt utelukke
at noen av de beskrevne flyttingene tok med seg infiserte dyr.
Det er likevel mindre sannsynlig at flyttinger som ble gjort for tretti-førti år siden, til Sverige
og andre steder, har gitt spredning av skrantesjuke, enn at spredning skal ha skjedd
gjennom den kontakten som har vært mellom Sone 1 og mottakelige dyr i naboområdene.
Flyttingen av villrein til Lærdals-Årdalsfjella i 1994-95 kan også ha skjedd før skrantesjuken
fantes i Sone 1, men siden vi ikke vet hvor raskt den aktuelle prionsmitten overføres mellom
rein, så kan vi ikke fullstendig utelukke at det fantes infiserte dyr blant dem som ble flyttet.
På denne bakgrunnen bør en overvåke denne bestanden nøye.
Av de beskrevne flyttingene knytter det seg størst usikkerhet og høyest sannsynlighet for
smittespredning til tamreinen som ble holdt på Geitrygghytta til og med 2016. Tunneltaket
like ved er et velkjent krysningspunkt mellom Sone 1 og Sone 2, og det er svært sannsynlig
at disse tamme dyra beveget seg rundt i begge sonene. Vi vet ikke når eller hvor dyr fra
denne flokken ble flyttet til andre reinsflokker i Skandinavia, men ubekreftede opplysninger
sier at dette har skjedd, også forholdsvis nylig.

Smittespredning til og med andre hjortedyr (prekliniske
og/eller ikke-kliniske smittebærere)
Vi vet ikke i hvilken grad den stammen av prionsmitte vi har i Nordfjella er overførbar til
andre arter enn reinsdyr, men føre var-prinsippet innebærer at alle hjortedyr må anses som
svært mottakelige inntil man har bevist at de ikke er det. På samme måte antar vi at
Nordfjella-stammen av prionsmitte vanskelig lar seg overføre til andre dyr enn hjortedyr, slik
som sau (Hamir et al., 2006), storfe (Hamir, Miller, Kunkle, Hall, & Richt, 2007) og, ikke
minst viktig, mennesker (Kurt et al., 2015).

Derfor, selv om mottakeligheten for skrantesjuke kan variere mellom hjortedyr, blant annet
på grunn av genetiske forskjeller i PRNP-genet (som gir ulik lengde på inkubasjonstiden)
(Brandt et al., 2015; Duque Velasquez et al., 2015; Johnson et al., 2011; Robinson, Samuel,
O'Rourke, & Johnson, 2012; Wilson et al., 2009), så er det sannsynlig at en trenger mye
mindre dose med prionsmitte for å infisere et hjortedyr slik at det fører smitten videre, enn
for å infisere et dyr som ikke hører til hjorteslekten. Vi regner dermed sannsynligheten for at
hjortedyr kan bli prekliniske bærere for mye større enn for eksempel storfe eller sau (se
nedenfor) når de utsettes for samme smittepress.
Kombinasjonen av forholdsvis høy mottakelighet (som antatt for hjortedyr) og små mengder
prionsmitte i miljøet kan, i det minste i teorien, gi oss prekliniske smittebærere som går
infisert unormalt lenge før sykdommen bryter ut. Dette bærer bud om at det er viktig med
fortsatt høy innsats i overvåkingen av hjortedyr-bestandene i naboområdene til Sone 1.
På grunnlag av kunnskapen vi har om overlappende beitebruk mellom villrein, hjort og elg,
og hvor vi vet det er salteplasser, så synes det klart at det er større sannsynlighet for at
hjorten i den nordlige delen av Sone 1 blir smittet fra miljøet, enn at dette skjer med elg.
Om det er slik at hjorten er like mottakelig for prionsmitten i Nordfjella som reinsdyra, så
medfører hjortens utstrakte bruk av visse områder av Sone 1 en betydelig mulighet for
spredning av sykdommen. I tillegg er det slik at skrantesjuke i de åpne hjortebestandene vil
være mye vanskeligere å kontrollere enn skrantesjuke i reinsdyrbestander.

Smittespredning med sau eller andre produksjonsdyr (ikkekliniske eller passive bærere)
Med bakgrunn i den nåværende situasjonen i Nordfjella, med et høyt antall sau på
sommerbeite i Sone 1, ble spørsmålet om sau kan spre skrantesjuke beskrevet som et viktig
kunnskapshull i Fase 2-rapporten til VKM (VKM, 2017b). Som nevnt har det blitt igangsatt
undersøkelser som skal klarlegge dette (se Feil! Fant ikke referansekilden.).
Hovedmålene er å finne ut om sau:
a) er mottakelige for prionsmitte fra Nordfjella, altså om de utvikler sykdom og dermed
kan fungere som prekliniske smittebærere.
b) kan ta opp og replikere (mangfoldiggjøre) denne prionsmitten uten å utvikle sykdom
og dermed fungere som ikke-kliniske smittebærere.
Det er sannsynlig at verken «a» eller «b» vil vise seg å være tilfelle. Dette vil peke i retning
av at sauen skal betraktes som en passiv smittebærer, i likhet med andre dyrearter (se
nedenfor).
Man må imidlertid huske på at selv om sannsynligheten for at en enkelt sau blir infisert
med skrantesjuke er ekstremt lav, så gjør det høye antallet sau som oppholder seg i
områder der det kan være miljøsmitte, øke den sammenlagte sannsynligheten for
spredning med sau slik at den blir en faktor en må ta med i beregningen.

Smittespredning med passive bærere
Studier som er gjort på gnagere (Kruger et al., 2009; Maluquer de Motes et al., 2008),
prærieulv (Nichols, Fischer, Spraker, Kong, & VerCauteren, 2015) og kråker (VerCauteren,
Pilon, Nash, Phillips, & Fischer, 2012) har vist at prionsmitte kan passere gjennom
fordøyelsen og fortsatt ha evne til å smitte nye dyr. I tillegg viste et laboratorie-eksperiment
at smitteevnen ikke forsvant etter vomfordøyelse (Samuel E. Saunders, Bartelt-Hunt, &
Bartz, 2012).
Dette kunnskapsgrunnlaget peker i retning av at dyr som utsettes for prionsmitte,
sannsynligvis kan bære med seg smitten, bundet til jord eller støv i pelsen eller på føttene, i
mage-/tarminnholdet eller på overflaten av plast eller metall i øremerket, klaver eller bjeller,
og at prionsmitte som frigis fra overflaten av dyret, avføringen eller menneskeskapte ting de
bærer med seg, kan være smittefarlige for mottakelige dyr.
Men – hvor viktig denne formen for smittespredning er i virkeligheten er umulig å si, siden vi
ikke vet:
1. Hvor mye prionsmitte det finnes i miljøet i Nordfjella Sone 1?
2. I hvilken grad beitende dyr/åtseldyr blir utsatt for smitte?
3. Hvis de blir utsatt for smitte, hvilke mengder med prionsmitte kan de da bære med
seg og senere frigi?
4. Hva er nødvendig smittedose av prionsmitten fra Nordfjella, dvs. mengde prionsmitte
som gir sykdom hos et mottakelig hjortedyr? Mengden smittestoff som frigis fra en
passiv smittebærer blir ansett for å være veldig liten.
5. Hvilke arter er mottakelige for den stammen av prionsmitte vi har i Nordfjella?
Med tanke på punkt 1 og 2 ovenfor, så er det igjen salteplassene som finnes i områder der
det har vært betydelig overlappende områdebruk mellom villrein, hjort og sau som utgjør det
forholdet en bør fokusere på for å gjøre sannsynligheten for spredning av skrantesjuke fra
Sone 1 så liten som mulig.

Figure 2-6. Det er mange kritiske hendelser, hver av dem påvirket av mange faktorer, som må
inntreffe
til feil tid og på feil sted om prionsmitte fra en infisert rein i Nordfjella skal bli overført
Figure 2-2-7.
via miljøet og sau til mottakelige hjortedyr i andre områder.

Mekanisk transport av prionsmitte
Nordfjella og fjellene rundt er populære reisemål. Det går løyper på kryss og tvers og det er
hundrevis av private hytter i de lavere- og omkringliggende områdene. I hvilken grad det er
sannsynlig at menneskelig aktivitet kan bidra til spredning av prionsmitte diskuteres
nedenfor.

Oppsummering vedrørende smitteeksponering
Så langt vi vet på det nåværende tidspunkt så kan kildene nevnt nedenfor ha prionsmitte
nok til å gi infeksjon hos mottakelige dyr. De kan dermed fungere som en kilde for fortsatt
spredning av skrantesjuke.
Vi må erkjenne at punktkilder i miljøet er viktige med henblikk på smittebekjempelse i
Nordfjella. Vi forventer ikke at hele området er like forurenset med prionsmitte. Derfor er det
avgjørende å peke på hva slags steder som utgjør disse punktkildene og kartlegge hvor de
finnes:
1. jord, vann, planter og overflater (stein, berg, menneskeskapte materialer) ved
salteplasser brukt av den nå utryddede villreinbestanden i Sone 1 – har blitt kartlagt
2. eventuelle kadavre av infiserte dyr i Sone 1 og jorda under dem – usannsynlig å
kartlegge fullstendig
3. andre områder med smitte i Sone 1 – usannsynlig å kartlegge fullstendig
4. eventuelle hjort innenfor Nordfjella-sonen som ble infisert gjennom direkte eller
indirekte kontakt med den nå utryddede villreinbestanden i Sone 1
5. eventuelle infiserte villrein i Sone 2 (eller andre villreinbestander som nylig har hatt
kontakt med Nordfjella Sone 1-bestanden)
6. eventuelle infiserte tamrein i flokken til Filefjell reinlag
7. eventuelle infiserte elg eller rådyr i Nordfjella-sonen
8. utstyr, kjøretøy eller klær forurenset med prionsmitte fra Nordfjella Sone 1 før eller
etter utryddelsen av villreinen der
9. jord på hjemmebeiter forurenset av prionsmitte i støv, jord eller avføring transportert
med passive smittebærere (sauser som har beitet i Sone 1) og eventuelle hjortedyr
rundt disse beitene som har blitt infisert gjennom kontakt med slik støv, jord eller
avføring
10. eventuelle ikke-kliniske smittebærere blant sau
11. passive bærere blant andre dyr (storfe, geit, gnagere, spissmus, åtseldyr (som
kråker, ravn, ørn, rev, jerv osv.), insekter, hunder, mennesker)
12. eventuelle ikke-kliniske bærere blant andre dyr (storfe, geit, gnagere, spissmus,
åtseldyr (som kråker, ravn, ørn, rev, jerv osv.), insekter, hunder, mennesker)

3 Konklusjoner med svar på spørsmål
Denne rapporten har som mål å gi svar på forespørselen om hvilke faktorer som kan bidra til
å spre skrantesjuke innen og ut av Nordfjella-området.

Figur 3-1. Konseptuell og skjematisk figur som illustrerer sannsynligheten for spredning av
skrantesjuke fra Nordfjella Sone 1 (Y-aksen) gitt forskjellige nivåer av visse aktiviteter (X-aksen). Hvor
bratt de stiplede linjene er beskriver hvor lett en dyregruppe eller mennesker kan bidra til spredning
av skrantesjuke. Den bratte linjen for reinsdyr viser at vi regner denne arten for å være svært
mottakelig for skrantesjuke, slik at bare en liten økning i aktivitet (f.eks. at reinsdyr går inn i Sone 1)
gir en stor økning i sannsynlighet for spredning. Vi har, som følge av mangel på kunnskap, plassert
elg og hjort sammen på en linje som er noe mindre bratt enn den for reinsdyr, slik at den indikerer at
hjort og elg er mindre mottakelige enn rein. Vi har imidlertid plassert hjorten høyere på kurven enn
elgen, siden den har mye mer overlappende områdebruk med villreinen i Sone 1 enn elgen. Sau og
andre beitedyr blir vurdert som mye mindre mottakelige for skrantesjuke, selv om vi ikke vet dette for
denne stammen av skrantesjuke. Det høye antallet sau som beiter i områdene villreinen i Sone 1
brukte gjør det imidlertid viktig å tenke over denne aktiviteten. Vi har derfor plassert den nær «andre
hjortedyr» når det gjelder sannsynlighet for spredning. Menneskelig aktivitet blir vurdert til å være
mindre viktig for spredningen av skrantesjuke, selv om det er mye aktivitet i området. Den faktiske
sannsynligheten for spredning av skrantesjuke er ukjent. Figuren er bare ment som en illustrasjon. Vi
vet heller ikke om sammenhengen mellom “aktivitetsnivå” og “sannsynlighet for spredning” er linjær,
men har brukt rette, stiplede linjer for enkelthetens skyld.

Som vist i Feil! Fant ikke referansekilden., kan sannsynligheten for smittespredning fra
Nordfjella Sone 1 illustreres med følgende “aktiviteter”: Reinsdyr, andre hjortedyr, beitedyr
(sau) og mennesker.
Figuren er ment å illustrere at vi vurderer hjort og sau som oppholder seg i Sone 1 som de
to viktigste aktivitetene med henblikk på mulig spredning av prionsmitte. Figuren illustrerer
også at en må følge nøye med på eventuell aktivitet av reinsdyr innenfor Sone 1. Det bør
ikke i det hele tatt komme rein inn i denne sonen. Siden punktkilder for smitte, som
salteplassene, vurderes som viktige for spredningen av skrantesjuke, understreker vi at tiltak
som minsker eller, om mulig, fjerner tilgangen til slike plasser, også gir et betydelig
reduksjon av sannsynligheten for spredning.

Figur 3-2. Konseptuell og skjematisk illustrasjon av reduksjonen av sannsynlighet for spredning av
skrantesjuke med beitesau når sauen ikke lenger får tilgang til steder som har høy sannsynlighet for å
være forurenset med prionsmitte. Aktivitetsnivået er det samme, men sannsynligheten for
smittespredning blir redusert, synliggjort ved at den ene kurven blir mye mindre bratt enn den andre.
Den faktiske sannsynligheten for spredning av skrantesjuke er ukjent. Figuren er bare ment som en
illustrasjon. Vi vet heller ikke om sammenhengen mellom “aktivitetsnivå” og “sannsynlighet for
spredning” er linjær, men har som i Figur 5-1 brukt rette, stiplede linjer for enkelthetens skyld.

I Figur 5-2 har vi satt opp sannsynligheten for spredning med sauebeite i dagens situasjon i
forhold til en situasjon hvor sauene ikke har tilgang til slike punktkilder for smittespredning.
Det at kurven da blir slakere understreker hvor viktig det er å hindre denne tilgangen til
steder hvor det er sannsynlig at det kan være prionsmitte, som salteplasser i Sone 1. Og –
ikke minst viktig – ved å gjøre tiltak ovenfor salteplassene, så vil også sannsynligheten for at

hjorten kan spre smitte også reduseres, siden mange av salteplassene finnes i områder som
brukes mye av denne arten.
Nedenfor oppsummerer vi hovedmomentene i denne rapporten vedrørende mulighetene for
spredning av prionsmitte fra villrein innen og ut fra Nordfjella-området. Vi har vektlagt
forhold som kan endres gjennom forvaltningstiltak:


Fortsatt bruk og/eller utilstrekkelig lukking/opprydding av salteplasser tidligere brukt
av villrein i Sone 1
o Høy sannsynlighet for smittespredning hvis villrein fra Sone 2 eller tamrein fra
Filefjell reinlag går inn i Sone 1 og får tilgang til salteplasser.
o

Middels til høy sannsynlighet for smittespredning hvis hjort og elg går inn i
Sone 1 og får tilgang til salteplasser. Vi vet ikke hvor mottakelig hjort eller elg
er til Nordfjella-stammen av skrantesjuke-prioner, men vi må anta at de er lett
mottakelige. Høy bestandstetthet av hjort og elg vil sannsynligvis være
forbundet med høyere antall hjort og elg som går inn i Sone 1.

o

Lav til middels sannsynlighet for passiv spredning til hjortedyr via sau som
bruker salteplassene.

o

Lav/ukjent sannsynlighet for spredning med ikke-kliniske bærere blant sau

o

Svært lav sannsynlighet for spredning med sau som er infisert og holder på å
utvikle klinisk skrantesjuke

Tatt i betraktning at skrantesjuke-infiserte hjortedyr kan finnes i bestandene rundt Sone
1 uten at dette blir oppdaget (altså i Sone 2, flokken til Filefjell reinlag eller hjort, rådyr
og elg i Nordfjella-området), kan en se for seg følgende scenarier:


At en får videre spredning fra infiserte reinsdyr, enten i Sone 2, Filefjell eller andre
reinbestander som har mottatt dyr flyttet fra Nordfjella, til andre dyr i samme
bestand og til andre hjortedyr i nabobestandene. Økt overvåking fulgt av relevante
tiltak vil redusere sannsynligheten for at dette skjer.



At infiserte villrein i Sone 2 beveger seg sørover til Hardangervidda sør for RV7 og
kommer i direkte (lite sannsynlig) eller indirekte (mer sannsynlig hvis det finnes
salteplasser i området) kontakt med villrein fra Hardangervidda-bestanden, slik at en
får spredning i denne. Om dette skjer vil utfordringene med skrantesjuke bli mye
større. Økt overvåking og redusert bestandsstørrelse, spesielt av bukk, vil redusere
sannsynligheten for at dette skjer.



At en får videre spredning fra infisert hjort, elg eller rådyr i bestandene rundt Sone 1.
Sannsynligheten for at det finnes slike dyr i de store hjortebestandene i den vestlige
delen av området må regnes som betydelig, sett i lys av at vi vet at hjorten har
overlappende områdebruk med villreinen i Sone 1, at dyrene har besøkt salteplassene
der og at bestandstetthetene er høye. Om skrantesjuke får spre seg i disse
bestandene uten å bli oppdaget, så må vi regne med at vi får spredning til nye
områder, siden hjorten gjør lange, sesongmessige trekk. Økt overvåking kombinert
med bestandsreduksjon vil redusere sannsynligheten for at dette skjer.



Siden en ikke kan utelukke at det finnes skrantesjuke-infiserte hjortedyr rundt Sone
1, så kan det å opprette nye salteplasser i Sone 1 og det å fortsette å bruke
salteplasser i Sone 2 og 0, gjøre forholdene gunstigere for spredning av prionsmitte.
En situasjon med spredning via både nye og gamle salteplasser vil kunne oppstå om
slike stille smittebærere finnes allerede, eller om nye dyr blir smittet fra miljøet.
Reduksjon av antallet salteplasser vil dermed redusere sannsynligheten for spredning.



Kombinasjonen av høyt antall sau på beite i Nordfjella og tilgang til salteplasser,
spesielt i Sone 1, men også andre steder, øker sannsynligheten for passiv spredning
med sau både innen Sone 1 og derfra til andre områder av Nordfjella.
Sannsynligheten for at en enkelt sau skal ta med seg smitte som fører til infeksjon av
et hjortedyr er svært lav, men den sammenlagte sannsynligheten for at dette kan
skje er kanskje lav til middels og kan ikke sees bort fra. Sannsynligheten avhenger
(blant annet) av hvor mange sau som settes på hjemmebeiter hvor hjortedyr har
tilgang.



Et høyt antall sau på gjestebeite i Nordfjella som etter beitesesongen transporteres
hjem og slippes på beite, øker sannsynligheten for spredning av skrantesjuke over
lange avstander.



Utilstrekkelig rengjøring og/eller desinfeksjon av utstyr, kjøretøy eller klær brukt i
Nordfjella øker sannsynligheten for mekanisk spredning av prionsmitte.
Sannsynligheten for at smitte spredt på denne måten fører til infeksjon hos
mottakelige hjortedyr er ansett som liten, men kan ikke sees bort fra.



At enmagede dyr (og mennesker) som ferdes i Nordfjella tar med seg prionsmitte
enten i fordøyelseskanalen eller bundet til skitt og støv i fjær, pels og/eller på
føttene, kan ikke utelukkes, men anses ikke å utgjøre noen vesentlig sannsynlighet
for overføring av smitte til mottakelige hjortedyr.

