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Fråsegn til høyring vedkommande endring av CWD-soneforskrifta  
 

Vedlegg: 
Høyring: Mattilsynet føreslår fleire tiltak for å hindre at skrantesjuke sprer seg 
Referat frå møte omm mogleg endring av CWD soneforskrift februar 2019 
Bekjemping av CWD-prinsipielle innspel og vurderingar 

 
 

Saksutgreiing: 
 
Mattilsynet har sendt på høyring forslag til endring av CWD-soneforskrifta. Høyringsfristen er 15. 
mai. Forslaget om å endre soneforskrifta er berre eit av fleire tiltak i den pågåande kampen mot 
skrantesjuke.  

Skrantesjuka (CWD) reknast som ein særs alvorleg, smittsam og daudeleg dyresjukdom. Det er 
difor viktig å sikre at smitta ikkje vert spreidd frå Nordfjella til andre deler av landet og Europa.  

Mattilsynet føreslår no å forby bruk av saltsteinar i Nordfjella, eit påbod om at slikksteinsplassar 
skal vere sanert eller avstengt for beitedyr og hjortedyr, samt eit forbod mot nyetablering av 
gjestebeiting for sau frå andre enn Nordfjella-kommunane. Smittesona rundt Selbu vert føreslått 
oppheva.  

Tiltaka som Mattilsynet ynskjer å setje i verk byggjar i hovudsak på Vitskapskomiteen for mat og 
miljø sin siste rapport om smittespreiing av skrantesjuke av 14.12.2018. I fylgje VKM-rapporten 
utgjer saltplassane i Nordfjella ein av dei største risikoane for vidare spreiing av skrantesjuka.   

Høyringsdokumenta er tilgjengelege på Mattilsynet sin nettside: 
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/m
attilsynet_foreslaar_flere_tiltak_for_aa_hindre_at_skrantesjuke_sprer_seg.33853. 

CWD-soneforskrifta vert fastsett av Landbruks- og matdepartementet.  

 
Vurdering: 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/mattilsynet_foreslaar_flere_tiltak_for_aa_hindre_at_skrantesjuke_sprer_seg.33853
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/mattilsynet_foreslaar_flere_tiltak_for_aa_hindre_at_skrantesjuke_sprer_seg.33853


 
Skrantesjuke (CWD) er ei styggedom me gjerne skulle vert forutan. Konsekvensane ved eventuell 
spreiing til nye bestander og nye områdar vil vere særs dramatisk og medføre uoverskodelege 
konsekvensar.   

I utkast til ny CWD-soneforskrift er Nordfjalla-sona for Ulvik sin del avgrensa til «kommunen Ulvik 
nordøst for elva Tysso til Stokkvatnet og til Espelandsvatnet». Dette etter innspel frå gardsbrukarar 
i Ulvik og Ulvik herad. For kommunane Eidfjord, Hol og Ål er sona avgrensa til areal nord av riksveg 
7. Utover dette fylgjar sonegrensa kommunegrensene (i Lærdal, Aurland og Hemsedal). Det er 
positivt at Mattilsynet har tatt Ulvik sitt innspel til etterretting.  

Men eit total forbod mot bruk av saltsteinar og påbod om sanering eller avstenging av salteplasser 
i heile Nordfjella-sona er eit alvorleg inngripande tiltak for beitenæringa, som ein uskuldig 
tredjepart.  
Salteplassane gjer at sauene held seg i eit beiteområde. Truleg vil eit salteforbod gjera at sauene i 
Ulvik vil trekkja inn mot områder i Voss kommune, der det framleis vil vera lovleg å salta.  
Eit slikt forbod vurderast å kunne påfører næringa mykje ekstra arbeid i høve til tilsyn og sanking, 
betydeleg økonomisk tap og langvarige negative konsekvensar for avlsarbeidet. Med trong 
økonomi i sauehaldet som utgangspunktet, kan eit forbod mot permanente salteplassar i verste 
fall verta medverkande til at føretak vel å avvikla sauehaldet. Vennlegast sjå vedlagt 
referat/oppsummering frå møte med beitelaga i Ulvik herad, den 21.2.19 (vedlegg 1). 

Mattilsynet skriv i sitt høyringsdokument at det er satt av pengar i jordbruksforhandlingane som 
kan brukas til tiltak som for eksempel radiobjøllar, gjeting, dronar og sauegjerder. Det er kostbare 
tiltak. Ordførarane for Nordfjella kommunane skriv i brev til Landbruks- og matdepartementet og 
Klima og miljødepartementet at «dette høyrer heime i eit program, ikkje i ei forhandling av 
jordbruksavtalen» (sjå vedlegg 2). Skrantesjuka i Nordfjella er ein nasjonal krise, som bør løysast 
med eit eige program med særskild styringsstruktur og eigen økonomi.   

Forbod mot nyetablering av gjestebeiting og eventuell oppheving av Selbu-sona vurderast å ha 
liten eller ingen konsekvens for Ulvik.  

 
Rådmannen sitt framlegg: 
 
Ulvik herad er positiv til utrydding av klassisk skrantesjuke frå norsk territorium, og til den 
gjennomførte grensejusteringa frå fyrste versjon av CWD-soneforskrifta. 

Men også dagens avgrensing av Nordfjella-sonen er problematisk i høve til salteforbodet, som no 
er føreslått. For Ulvik sin del gjeld det spesielt grensa mot Voss, som ikkje fylgjar nokon naturleg 
terrenggrense. Her bør det gjerast ei ny vurdering.  

Salteforbodet, som er føreslått, vil kunne få særs negative konsekvensar for beitenæringa. Me 
visar til notat frå møte med beitelaga i Ulvik den 21.2.19, og ber Departementet revurderer 
tiltaket.  

Dersom det likevel vert innført salteforbod, må beitenæringa få tilstrekkeleg, rettidig og rettmessig 
hjelp/kompensasjon for gjennomføring av avbøtande tiltak.  

Skrantesjuka i Nordfjella er ein nasjonal krise som bør løysast med eit eige program med særskild 
styringsstruktur og eigen økonomi.   

 
 



 
08.05.2019 Formannskap 

 
 
FSK- 024/19 Vedtak: 

Samrøystes vedtak: 
Ulvik herad er positiv til utrydding av klassisk skrantesjuke frå norsk territorium, og til den 
gjennomførte grensejusteringa frå fyrste versjon av CWD-soneforskrifta. 

Men også dagens avgrensing av Nordfjella-sonen er problematisk i høve til salteforbodet, som no 
er føreslått. For Ulvik sin del gjeld det spesielt grensa mot Voss, som ikkje fylgjar nokon naturleg 
terrenggrense. Her bør det gjerast ei ny vurdering.  

Salteforbodet, som er føreslått, vil kunne få særs negative konsekvensar for beitenæringa. Me 
visar til notat frå møte med beitelaga i Ulvik den 21.2.19, og ber Departementet revurderer 
tiltaket.  

Dersom det likevel vert innført salteforbod, må beitenæringa få tilstrekkeleg, rettidig og rettmessig 
hjelp/kompensasjon for gjennomføring av avbøtande tiltak.  

Skrantesjuka i Nordfjella er ein nasjonal krise som bør løysast med eit eige program med særskild 
styringsstruktur og eigen økonomi.   

 
 
 


