
Skrantesjuke: Viltpatolog Turid Vikøren og forsker og skrantesykekoordinator Jørn Våge på Veterinærinstituttet obduserer et reins-
dyr man mistenkte kunne være smittet av den fryktede skrantesyken.  Foto: Tore Meek/NTB scanpix

Skrantesjuke, erfaring fra USA

Kronikk

Da skrantesjuke ble opp-
daget, behandlet myn-
dighetene utbruddet 

som en akutt nødssituasjon. De 
handlet raskt for å gjennomføre 
kontrolltiltak, som inkluderte 
utryddelse av bestanden i det be-
rørte området. Det var minimal 
involvering av de berørte par-
tene; biologisk kompetanse ble 
prioritert over samfunnsfaglig 
innsikt; og lite hensyn ble gitt til 
sosiale effekter av tiltakene.

Men den raske aksjonsrettede 
handlemåten slo tilbake: viltfor-
valtningsmyndighetene møtte 
sterk motstand fra publikum, og 
følgelig også fra politikere. De 
biologiske målene ble ikke opp-
fylt, og mistilliten som bygde seg 
opp fortsetter nå å hemme hand-
lingsevnen, mens sykdommen 
fortsetter å spre seg.  

Året var 2002 og stedet var den 
amerikanske delstaten Wiscon-
sin.

Skrantesjuke, også kjent som 
Chronic Wasting Disease, el-
ler CWD, ble først påvist blant 
oppdrettshjort i Colorado på 
1960-tallet. Snart etter ble det 
oppdaget at den var utbredt 
blant ville hjortepopulasjoner 
over hele nordøstre Colorado og 
sørøstre Wyoming. Sykdommen 
spredte seg raskt, og i oktober 

2016 var CWD konstatert hos 
hjortevilt i 21 stater i USA og to 
kanadiske provinser.  

Sykdommen smitter hoved-
sakelig ved direkte kontakt 
mellom dyr og infiserte fôr- og 
vannkilder. Kontroll av CWD er 
vanskelig på grunn av lang in-
kubasjonstid, vage tidlige symp-
tomer, mangel på metoder for å 
teste levende dyr, og ikke minst 
CWD-prionenes evne til å over-
leve i miljøet og forbli smittsom 
i flere år. 

Menneskelige faktorer kom-
pliserer også kontroll med 
sykdommen, slik tilfellet fra 
Wisconsin viser. Umiddelbart 
etter at CWD var oppdaget 
blant hvithalehjort i Wisconsin, 
etablerte delstatens myndighet 
for naturressursforvaltning en 
“utrydningssone”, der de planla 
å avlive hele bestanden, anslått 
til 50.000 hjort innenfor et 940 
kvadratkilometer stort område, 
samt å redusere tettheten av 
hjort utenfor sonen. For å få til 
dette var delstatsmyndigheten 
helt avhengig av samarbeid med 
jegere og grunneiere. Men de 
nye jaktreglene som var utfor-
met for å øke uttaket av hjort 
og begrense spredningen av 
sykdommen, sto i motsetning til 
lokale jaktpraksiser, jaktkultur 
og grunneierinteresser.  

Til tross for at jaktperioden 
ble betydelig forlenget og jegere 
kunne ta ut ubegrenset antall 
hjort, gikk det årlige uttaket ned 
og salget av jaktlisenser gikk 
ned med over 90.000. Tiltak for 
å stoppe fôring av villhjort – en 
praksis blant både jegere og ikke-
jegere som har blitt stadig mer 
populær – slo også feil, og både 
økonomisk og politisk støtte til 
forvaltningsmyndigheten ble 
svekket.  

Senere undersøkelser viste at 
jegerne ikke trodde CWD var et 
alvorlig problem. De var sterkt 
imot den voldsomme reduk-
sjonen av hjortestammen, og 
følte at både restriksjonene og 
insentivene utformet av myn-
dighetene var i konflikt med 
deres jakttradisjoner. Delstaten 
Wisconsin har i amerikansk 
sammenheng vært sett som 
ledende med hensyn til transpa-
rens og involvering av publikum 
i forvaltningsprosesser, men 
hastverket som myndighetene 
responderte på CWD-krisen 
med førte til at slik inkludering 
ble satt til side.

Både jegere og grunneiere 
reagerte altså med sterk mot-
stand mot tiltakene for syk-
domskontroll. Det at en ikke 
tok med de berørte partene inn 
i planleggingsprosessen for 
hvordan en skulle respondere 
på CWD, var en viktig grunn til 
at forvaltningsmyndighetene 
mislyktes i å nå målene for syk-
domsbekjempelse, forklarer mil-
jøsosiologen Thomas Heberlein 

ved University of Wisconsin. I 
delstaten New York derimot, der 
en lyktes å kontrollere et CWD-
utbrudd i 2005, var åpne møter 
for allmennheten og kontakt 
med grunneiere viktige deler av 
responsplanen, både før og etter 
at en startet med aktive kontroll-
tiltak. 

Lærdommen vi kan trekke er 
at selv om det er viktig å handle 
raskt for å ha en sjanse til å hin-
dre spredning av skrantesjuke 
i Norge, så er det også viktig å 
ha en veloverveid prosess for å 
involvere de forskjellige interes-
sene som vil bli påvirket ikke 
bare av sykdommen, men også av 
kontrolltiltakene. Det er mulig 
å mislykkes med kontrolltilta-
kene. Det er også mulig å lykkes 
med kontrolltiltakene, men på 
samme tid å skade tilliten og 
svekke relasjoner mellom myn-
dighetene og de berørte partene. 
Og det er nesten like ille. For 
dette vil ikke være den siste kri-
sen vi kommer til å stå overfor, 
verken når det gjelder viltfor-
valtning eller husdyrhold. Hvor-
dan vi reagerer på denne krisen 
vil forberede oss på den neste, til 
det bedre eller verre. I tillegg til 
biologisk kompetanse er derfor 
solid samfunnsvitenskapelig 
kompetanse helt nødvendig for 
å kunne bygge videre på Norges 
sterke tradisjon for kollektiv 
problemløsning.

Matthew Hoffman
Fulbright stipendiat, Norsk senter for 

bygdeforskning
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Til tross for at jaktperioden ble forlenget og jegere  
kunne ta ut ubegrenset antall hjort, gikk uttaket ned.
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 Fra Twitter

Brunost
Perfekte integreringen? 
Nanbrød og brunost

Abid Q. Raja @abidraja  

Regjeringssamarbeid I
AP vil heller styre med 
bonde-fascistene i Sp 
enn Rødt. Da ser vi hvor 
langt fra sosialisme AP 
har flyttet seg 

espen @leftieFriele

Regjeringssamarbeid II
Er det LO eller Senterpar-
tiet som har fortalt Støre 
at MDG ikke er aktuelt 
som samarbeidsparti?

Steinar Stupul @SteinarBL

Regjeringssamarbeid III
Støre utelukker samar-
beid med De Grønne. 
Redd for å faktisk løse kli-
makrisa? Oljeindustriens 
løpegutt?

Lage Nøst @lagenost

 Fra Facebook

Å leve med ulven I
Narurvenforbundet har 
ikke noe nytt å komme 
med. Hadde det gått an å 
leve med ulv,så hadde vel 
ikke våre forfedre gjort 
hva de kunne for å bli 
kvitt dette rovdyret.

Tor Steinar Lien 

Å leve med ulven II
Til det treng vi opplæ-
ringsledere - det er viktig 
å få opplæring i - korleis 
leve med ulven ??!

Karin Andrea Myrli Djupvik 

Lundteigen  
i klimaskole I
Ja MDG foreslå jo å 
dyrke korn og grønsaker 
i stedet for gress i fjell-
bygdene. Det sier noe om 
kunnskapsnivået. Avle 
raskere sauer også, så 
raske at løper fra ulven. 
Troverdige sofasynsere.

Arne Foskum 

Lundteigen  
i klimaskole II
Synes hun er frekk, jeg. 
Håper hun har sagt detta 
som fleip. Blir omtrent 
som jeg skulle lært fat-
tern å hugge ved.

Øyvind Warhuus

Frekk?: På Facebook dis-
kuteres det om Une Aina 
Bastholm (MDG) er frekk 
som vil ta Per Olaf Lund-
teigen (Sp) i klimaskole.   
 Foto: NTB scanpix
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