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Hej, 

 

Du får detta brev för att du berörs av övervakning av CWD (avmagringssjuka) hos 

älg, kronhjort och rådjur i egenskap av yrkesjägare och markägare. Du har en viktig 

roll genom att du kommer i kontakt med djur som är lämpliga att undersöka. 

 

CWD i Sverige 

I mars 2019 diagnostiserades det första positiva fallet av prionsjukdomen CWD i 

Sverige på en 16 årig älg från Norrbottens län, analyserad inom den pågående 

övervakningen. Mycket tyder på att detta rör sig om en spontant uppkommen variant 

av sjukdomen, dvs att den inte skulle vara smittsam eller begränsat smittsam. Prover 

från det svenska fallet kommer nu att analyseras vidare för att undersöka vilken 

variant av sjukdomen det rör sig om. 

 

Vad är CWD 

Chronic Wasting Disease (CWD), eller avmagringssjuka som det kallas på svenska är 

en prionsjukdom (felveckat) kroppseget protein som lagras upp hjärnan och ger 

permanenta skador. Inget botemedel finns och utgången är alltid dödlig. 

 

Provtagning 

När man beställer provtagningskit så medföljer information om övervakningen, 

provtagningen, ersättningen och hur man skickar in prov. Man kan begära ersättning 

från Jordbruksverket för de uttagna vävnadsprov man skickar in. Man kan antingen 

skicka in endast vävnadsprov (hjärnstam och käklymfknutor) eller så kan man skicka 

in hela skallen. Vi är oerhört tacksamma för all hjälp vi kan få, det är genom alla era 

insatser som gör övervakningen av CWD möjlig. 

 

Det finns en plan för hur många individer av olika hjortarter som ska provtas i olika 

regioner. Om du råkar på ett intressant vuxet hjortdjur för provtagning är det därför 

bra om du kan kontakta SVA för avstämning: 018-67 40 00 (fråga efter 

Viltsektionen) eller via e-post: vilt@sva.se innan du skickar in provet. 

Ett annat alternativ är att gå in på www.cwd.se och läsa i tabellen över provtagning 

på vilt om det fortfarande är aktuellt att skicka in prover från området som djuret 

kommer från, på webbplatsen finns all information om CWD.  

 

Om du inte har möjlighet att stämma av med SVA eller på www.cwd.se innan 

provtagning, ta provet ändå och förvara det svalt eller fryst (lämpligen inte i privat 

kyl och frys) innan du vet om du ska skicka in det. 

 

Du kan när som helst ringa (kontorstid) eller maila till Viltsektionen och beställa 

provtagningsmaterial och transportförpackningar utan kostnad. Se gärna till att ha 

ett provkit hemma ifall du skulle behöva ett. 

 

Stort tack 

Viltsektionen och sektionen för Epizootologi och sjukdomskontroll, SVA 

018–674000 


