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Høringsuttalelse - Forslag om endring av CWD-soneforskrift 

Det vises til høringsbrev om forslag til endring av CWD-soneforskriften, datert 3.4.2019.  
 
Det foreslås et totalforbud mot saltstein og påbud om skjerming av etablerte salteinplasser i 
Nordfjella-sonen. Videre foreslås det å innføre forbud mot nyetablering av gjestebeiting i Nordfjella. 
Selbusona i CWD-soneforskriften foreslås til slutt opphevet. 
 
Nordfjella-sona  
Som reindriftsmyndighet for tamreinlagene i Sør-Norge er Fylkesmannen i Trøndelag svært positiv til 
at Mattilsynet følger anbefalingene i VKM-rapporten 2018, og legger opp til en strengere linje i 
Nordfjella-sonen. Et totalforbud mot bruk av saltstein og skjerming av etablerte saltplasser er viktig 
ledd i saneringen av sone 1, og vil redusere sannsynligheten for at smittestoffer fra Nordfjella føres 
med hjortevilt og andre dyr til tilgrensende områder.  
 
Oppheving av Selbu-sona: 
Fylkesmannen har ingen merknader til oppheving av Selbu-sona, og støtter Mattilsynets 
risikovurdering i saken. Vår landbruks- og reindriftsfaglige vurdering er at oppheving av Selbu-sonen 
er positivt med hensyn til beitenæringa. Bruk av saltstein, gjør arbeidet med sanking, gjeting og tilsyn 
av beitedyr mindre ressurskrevende. Med oppheving av Selbu-sona vil også lagring av grovfôr 
utendørs bli enklere/ mindre kostnadskrevende.  
 
Av reindriftsfaglig hensyn ser vi det som viktig at man fortsatt har en restriktiv holdning til fôring og 
utlegging av saltstein til ville hjortedyr iht. Forskrift om tiltak for å begrense spredning av Chronic 
Wasting Disease (CWD).  
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