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Innspill til høring på forslag om endring av CWD-soneforskrift 
 

Viser til høringsdokumenter datert 03.04.2019 

 

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er positive til at det nå foreslåes endringer av 
soneforskriften som kan forventes å tette de åpenbare manglene i nåværende soneforskrift 
slik at risiko for spredning av CWD kan reduseres. 

Det er svært viktig at de foreslåtte endringene blir gjort gjeldene fra og med 
beitesesongen 2019. 

NJFF støtter alle de foreslåtte endringene da vi mener dette vil være gode bidrag til å 
sikre at CWD smitte ikke blir spredd.  

Vi stiller oss imidlertid noe undrende til at det også i dette forslaget åpnes for bruk av 
strøsalt i beiteperioden. Også hjorteviltet vil være i stand til å lokalisere disse 
salteplassene og slikke i seg rester av salt. På den måten opprettholdes en viss risiko for 
overføring av mulige prioner. 

NJFF har forståelse for at saltbruk kan være hensiktsmessig for å holde beitedyr samlet i 
størst mulig grad under beitesesongen. Vurdert opp mot risiko for smittespredning mener 
vi imidlertid at også strøsalt bør reduseres til et absolutt minimum inntil det er avklart at 
CWD-smitten er fjernet. NJFF mener det av den grunn kun bør åpnes for bruk av strøsalt i 
en kort definert periode knyttet til tidspunkt for samlinger av sau i forbindelse med at de 
tas ned fra fjellbeite. Det er også viktig at reguleringen av hvordan strøsalt kan benyttes 
blir utformet på en måte som er kontrollerbar for de som skal etterse at retningslinjene i 
denne forskriften blir overholdt. 

NJFF etterlyser også mer tydelig ansvarsplassering for arbeidet med å utbedre skjerming av 
eksisterende salteplasser som er utilstrekkelig skjermet i dag. Forskriften bør formes slik 
at det er tydelig om dette ansvaret ligger hos Mattilsynet, grunneier eller beitebruker som 
har etablert og brukt disse salteplassene. 
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