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• Tidligere registrerte rabiestilfeller på Svalbard 

• Rabiesutbruddet 2011

• Rabiesutbruddet 2018



Oversikt over bosetninger på Svalbard

•Permanent bosetning på  Svalbard:

•Longyearbyen – administrasjon, turisme, utdanning, kull.

•Barentsburg - kull, turisme, forskning.

• Ny – Ålesund – forskning.

•Svea – (kulldrift avsluttet) turisme.

•Hornsund – forskning

•Hopen – værstasjon

•Bjørnøya – værstasjon

•Isfjord Radio – turisme (tidligere værstasjon)



Fangstasjoner på Svalbard

Fangststasjoner:

•Austfjordneset

•Mushamna

•Farmhamna

•Akseløya

•Kapp Wijk



Rabies på Svalbard

• Ikke stasjonær forekomst av rabies på Svalbard

• Smittespredning til Svalbard ved at rabiessmittede polarrev 
(hovedvert) kommer over isen fra Nordvest-Russland og fra 
Grønland

• Reinsdyr smittes tilfeldig av rovdyr, men ikke aktiv videresmitte.

• Selv om Svalbard er en øygruppe, er den knyttet til det arktiske 
fastlandet ved sjøis vinterstid. Polarrev er kjent for å tilbakelegge 
lange avstander – opptil 2300 km.





Første registrerte rabiesutbrudd på Svalbard

• Første registrerte rabiesutbrudd på Svalbard i 1980 (mars – juni)

– Bekreftet rabies i 21 rev , 3 reinsdyr og i en ringsel

• Etter 1980 er det påvist følgende rabiestilfeller:

– 6 rever i 1981- 1999 

– 1 rein i 1987

• I perioden 1980 – 1989: ble i alt 817 rever fanget i felle og 
rabiestestet, samtlige var negative dvs. fri for rabiesvirus



Rabiesutbruddet 2011

2011   

Januar September

20/8 12/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9

- Rabies 
rev på 
Hopen
- Rev drept 
av hund

Start reinsjakt

Polarrev sendt 
på undersøkelse

Reinkalv og rev sendt 
på undersøkelse

- Bekreftet rabies
- Lokalbefolkning informert

Hundegård isolert

- Kartlegging mulige smittekilder 
og dyrekasus
- Møte MT, SM og smittevernlege 
i LB: Avklaring ansvar og 
arbeidsfordeling

- Prøver rein til undersøkelse
- Møte MT, SM og 
smittevernlege
- Innføring ekstraordinær 
båndtvang

- Hund isolert, hundeeier vaksinert
- Kartlegging av personer i kontakt

Fortløpende: Inspeksjon tiltakssone og observasjonssone hver annen dag, desimere 
revepopulasjonen i tiltakssone, orientering og svar på spørsmål lokalbefolkning og presse   

Person 
angrepet i LB



Rabiesutbruddet 2018

2018   

April Juli August September

30/4 27/7 15/8 20/8 26/8 29/8 12/9

Rabies 
påvist rev 
på Hopen

Rabies påvist på 
reinsimle
Brøggerhalvøya

Rabies på rev ved Ebeltofthavna

Rabies på rev ved Vindodden

Rabies på rev ved Heleøysundet

Positive prøver på tre rev 
fra ulike områder

Start reinsjakt











Noen av mange forskjellige spørsmål det skulle 
svares på

• Hva med hunder som biter/spiser/kommer i kontakt med døde dyr?

• Hva med viltkjøtt, kan det spises? Herunder rein, rype og sel.

• Hva med kontakt med hunder? Kan hunder som er vaksinert likevel 
overføre smitte til mennesker?

• Kan vi drikke vannet?

• Kan valper/unghunder som ikke er vaksinert overføre smitte?

• Hvordan forholde seg til utskjæring av kjever hos reinsdyr?

• Er det tilrådelig å ta med barna/elevene på tur?

• Hvor lenge kan et dyr være i live før det dør av sykdommen?

• Kan et menneske med rabiesvaksine som håndterer smittede dyr 
smitte et annet menneske uten vaksine?

• Er det tilrådelig å gjennomføre revefangst i kommende sesong?









TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN



Etterarbeid

• NP hiovervåkning

• All rev fanget før rabiesutbruddet 2010-2011 og all rev fanget etter 
utbruddet 2011 – 2012 sjekket mot rabies av VI – alle negative

• Kontroll med rabiesvaksinering av dyr på Svalbard

• Beredskapsplan rabies for SM oppdateres jevnlig

• Opplæring av nye ansatte hos SM 

• Gjennomgang av beredskapsmateriell i SM garasjen årlig


