Forskrift om endring i CWD-soneforskrift
Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 16. september 2020 med hjemmel i lov 19.
desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 14 og § 19, jf.
delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Forskriften meldes til EFTAs overvåkingsorgan i henhold til kravene i lov 17. desember 2004 nr. 101
om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven) og vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv
98/34/EF endret ved direktiv 98/48/EF).

I
I forskrift 12. juni 2017 nr. 734 om soner ved påvisning av Chronic Wasting Disease gjøres
følgende endringer:
Nytt kapittel I skal lyde:
Kapittel I. Formål, virkeområde, definisjoner og soner
Nytt kapittel I skal inneholde § 1 til og med § 4.

Nytt kapittel II skal lyde:
Kapittel II. Nordfjella-sonen
Nytt kapittel II skal inneholde § 5 til og med § 6a.

Nytt kapittel III skal lyde:
Kapittel III. Hardangervidda-sonen

Nytt kapittel IV skal lyde:
Kapittel IV. Administrative bestemmelser, straff, dispensasjon og ikrafttredelse
Nåværende § 7 til § 10 blir § 9 til § 12 i kapittel IV.

§ 4 skal lyde:
§ 4 Soner
Denne forskriften gjelder tiltak i følgende soner:
1. Nordfjella-sonen:
a) kommunene Lærdal, Aurland og Hemsedal.
b) kommunene Eidfjord, Hol og Ål nord for riksvei 7.
c) kommunen Ulvik nordøst for elva Tysso til Stokkvatnet og til Espelandsvatnet.
2. Hardangervidda-sonen: Hardangervidda villreinområde som beskrevet i kartet i vedlegget.

Ny § 7 i kapittel III skal lyde:
§ 7 Forbud for å hindre smittespredning fra sonen
Det er forbudt å flytte hele eller deler av døde hjortedyr ut av sonen. Forbudet gjelder
ikke:
a) kortvarig transitt fra en del av sonen til en annen del av sonen.
b) utbeinet kjøtt, materiale som skal til avfallshåndtering etter avtale med Mattilsynet, og
materiale til forskning eller prøvetaking.
c) der flytting av hele eller deler av døde hjortedyr er avtalt med Mattilsynet og den som
flytter dyret har kontroll på alle delene av dyret.
d) dersom negativt prøvesvar for Chronic Wasting Disease foreligger for dyret.
Ny § 8 i kapittel III skal lyde:
§ 8 Påbud for å hindre smittespredning i og fra sonen
Deler av døde hjortedyr skal ikke være tilgjengelige for andre dyr minst frem til negativt
prøvesvar for Chronic Wasting Disease for dyret foreligger. Delene skal oppbevares under
kontroll i denne perioden. Deler av hjortedyr som legges igjen i naturen i samsvar med god
jaktpraksis, kan alternativt dekkes til.
Kartreferanse til fellingsstedet og stedet der deler av hjortedyr ble lagt igjen i naturen skal
oppgis til myndighetene ved forespørsel.
Det er påbudt å rengjøre utstyr og redskaper som er benyttet i jakt på hjortedyr i sonen. Det
er i tillegg påbudt å desinfisere utstyr og redskaper som har vært i kontakt med hjortedyr,
blodsøl e.l. fra hjortedyr i sonen, så fremt negativt prøvesvar ikke foreligger.

Nytt vedlegg Hardangervidda-sonen skal lyde:
[Se eget dokument]

II
Endringene trer i kraft straks.

