Kartlegging av skrantesjuke
hos
hjortevilt
Hvilke dyr skal testes
Oppdagelsen av skrantesjuke hos hjortevilt i Norge har
medført økt behov for kartlegging av sykdommen. Jegere
som jakter i innsamlingsområder bes sende inn prøver til
CWD-testing som er ett vesentlig ledd for kartleggingen.
Innholdet i Jegerpakken
 Skje til hjerneprøven
 Prøveglass til hjerne + svelglymfeknuter
 Poser til avfall
 Hansker
 Merkelapp for hjortevilt
 Ferdig frankert lapp til konvolutt
 Lynlåspose til prøveglass
Merkelapper
Merkelappen for hjortevilt inneholder et sett klistremerker med identiske strekkodenumre. Numrene på lappen
tilsvarer ID på det enkelte dyret du skal sende inn. Merkelappen med tilhørende klistrelapper skal kun benyttes
til ett individ.

Villreinområde:

Kommune:

Telefon: __________

Den store klistrelappen skal fylles ut med navn, kommune, villreinområde (kun for villrein), art og telefonnummer. Skriv tydelig og med blokkbokstaver. Denne
klistres på røret som inneholder hjerne og lymfeknuter.

Ta vare på strekkoden! Du trenger dette nummeret for å
kunne hente ut resultatet i hjorteviltregisteret når undersøkelsen er ferdig.

Hvilke dyr skal testes
Villrein: alle dyr 1 år og eldre
Elg/hjort: alle dyr 2 år og eldre
På neste side vil du også finne QR-koder. Om du laster
ned en QR-leser på mobilen, vil disse kunne ta deg rett
til instruksjonsvideoer for prøvetaking.

Slik tar du hjerneprøve
1. Merk prøveglasset med den ferdige utfylte informasjon
og skru av lokket. Ta deretter på engangshansker.
2. Skill hodet til hjortedyret fra kroppen, kutt mellom kraniet og øverste nakkevirvel.
3. Legg hodet slik at kjeven til dyret vender opp, og åpningen til hjernen vender mot deg. Løsne rundt åpningen til hjernen med fingeren. Skjeen føres inn i åpningen til hjernen, helt til den butter (se figur neste
side). Roter deretter skjeen fra side til side før du trekker
skjeen sakte ut mens spissen på skjeen presses opp mot
kjeven.
4. Legg prøven i prøveglasset uten å grise til utsiden av
glasset.
Slik finner du svelglymfeknute
1. Legg det avkuttede hodet i samme posisjon som ved
hjerneuttaket. Bruk engangshansker.
2. På hver side av luftrøret ligger de indre halspulsårene.
Disse ligger over en muskel og sees tydeligst når luftrøret strekkes opp. På oversiden av denne muskelen og
ganske nær svelget ligger også svelglymfeknutene.
3. Bruk fingrene for å kjenne etter lymfeknutene. De er
harde runde kuler. Bruk en kniv og skjær løs to lymfeknuter.
4. Legg lymfeknutene i samme glasset som hjerneprøven
5. NB: om man ikke finner lymfeknutene, så skal du sende
hjerneprøven likevel.
NB! Oppbevar prøvene kjølig frem til de sendes.
For å finne prøvesvaret ditt MÅ du registrere
felte dyr i appen «Sett og skutt» eller via
www.hjorteviltregisteret.no

I områder med kjeveinnsamling skal hele merkelappen
festes til kjeven og leveres sammen med denne. Husk å
fylle ut all informasjon om dyret.

Appen «Sett og skutt» finnes for andriod mobil og
iPhone. Du kan også registrere felte dyr ved å logge inn
som jeger på www.hjorteviltregisteret.no. Prøven må
registreres for at laboratoriet skal få informasjon om
prøven, og for at du skal finne resultatet ditt når
analysen er ferdig. Prøveresultatet kan du søke opp på
http://www.hjorteviltregisteret.no/helse/sok.

SLIK GJØR DU DET
Fyll ut all informasjon på
klistremerket «til hjerneprøve»

Fest den utfylte klistrelappen
på prøveglasset

Skriv tydelig med blokkbokstaver

Sørg for at du fester
klistrelappen denne veien

Usikker på prøvetaking?
Skann QR-kode for å se video

Lymfeknute

Hjerneprøve og lymfeknute bør
se slik ut etter prøvetaking

Hjerneprøve

Samle begge prøvene i
prøveglasset
Skru korken godt igjen,
unngå blodsøl og tørk av røret

Hjerneprøve

Legg prøveglasset i lynlåsposen
og så i konvolutten, og merk med
frankeringslapp

Ta vare på strekkodenummeret!

Lymfeknute

Lever og registrer konvolutten
på postkontor så snart
som mulig

Med kjeven vendt opp, føres
skjeen inn denne veien:

VIKTIG
dyret må registreres i på appen
Sett og skutt eller på
www.hjorteviltregisteret.no

Sett og skutt

www.hjorteviltregisteret.no

Takk for ditt bidrag

SKITT JAKT!

