
Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01 
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391 
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|  
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no

1

Høringsinnspill fra Miljødirektoratet til forslag om endring 
av CWD-soneforskriften 

Miljødirektoratet sender med dette høringsinnspill til Mattilsynet sitt forslag om 
å endre forskrift om soner ved påvisning av Chronic Wasting Disease (CWD-
sone). Miljødirektoratet støtter i stor grad endringsforslagene, men har noen 
innspill til enkelte punkter. 

Forslaget fra Mattilsynet  
Mattilsynet foreslår følgende endringer i forskrift om soner ved påvisning av Chronic Wasting Disease 
(CWD-sone):  

 innføre et totalforbud mot saltstein, 
 innføre et påbud om at grinder, lemmer o.l. som allerede er satt opp for å skjerme 

slikkesteiner, skal bli stående, 
 innføre et forbud mot nyetablering av gjestebeiting, og 
 oppheve Selbusonen. 

 
Bakgrunnen for endringsforslagene er blant annet den nyeste rapporten fra Vitenskapskomiteen for 
mat og miljø (VKM) Smittespredning av skrantesyke.  
 
Innspill fra Miljødirektoratet 
Chronic Wasting Disease (skrantesjuke) er en alvorlig dyresykdom som uten tiltak har potensiale til å 
spres til alle hjortedyrarter. Tiltak for å bekjempe sykdommen er for tiden et av de viktigste 
innsatsfeltene for å opprettholde sunne hjorteviltbestander i Norge. Som et ledd i dette er hele 
villreinbestanden i Nordfjella sone 1 tatt ut. Sykdommen og smitten er av en slik natur at det kreves 
ytterligere oppfølging og tiltak for å ha best mulig sjanse til å utrydde sykdommen i Norge. 
Miljødirektoratet mener derfor det er viktig med tiltak som bidrar til å redusere sannsynligheten for 
smittespredning i og fra området. 
 
VKM-rapporten "Smittespredning av skrantesyke" gir en vurdering av mulige smittekilder og mulig 
spredning av skrantesjuke (prioner). Høringsinnspillene fra Miljødirektoratet støtter seg i stor grad 
på denne rapporten. 
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Forslag til totalforbud mot saltstein - § 5 
Salteplasser i Nordfjella sone 1 er fremhevet av VKM som en av de mest sannsynlige kildene for 
spredning av smitte. Da smittestatusen er usikker i tilgrensende områder, er rådet fra fagmiljøene 
at det heller ikke skal være tilgjengelige salteplasser her.  
 
Miljødirektoratet støtter Mattilsynet sitt forslag om forbud mot bruk av saltsteiner utendørs i 
Nordfjellasonen i brakkleggingsperioden, herunder at eksisterende steiner må fjernes.  
 
Forslag til påbud om at grinder, lemmer o.l. skal bli stående - § 5 
Da fagmiljøene påpeker at salteplasser er en av de mest sannsynlige kildene for spredning av 
smitte, støtter Miljødirektoratet forskriftsforslaget om at slike plasser skal være avstengt i sonen. I 
høringsbrevet legger Mattilsynet opp til at grinder som er satt opp rundt salteplasser skal bli 
stående. Erfaring viser at hjort og rein kommer seg inn i grinder med åpning til sau. Åpningene på 
alle disse grindene bør stenges på forsvarlig måte.  
 
I forslaget til § 5 står det at "Grinder, lemmer og lignende satt opp før [endringsforskriftens 
ikrafttredelsesdato] for å skjerme slikkesteiner skal ikke fjernes med mindre Mattilsynet bestemmer 
annet.". Miljødirektoratet foreslår at dette også bør gjelde grinder, lemmer og lignende som skal 
skjerme slikkesteiner og som settes opp etter denne endringsforskriften trer i kraft. 
 
Bestemmelsen skal gjelde minst like lenge som brakkleggingsperioden. Når man skal ha et så stort 
antall grinder stående ute over mange år, mener Miljødirektoratet at det er viktig at tilsyn med og 
vedlikehold av gridene opprettholdes i hele perioden de blir stående. Det må være tydelig hvem 
som har ansvaret for denne oppfølgningen, og hvor ofte de må følges opp. Dette bl.a. av hensyn til 
dyr som kan sette seg fast, det visuelle for området, grindenes funksjon mv. I høringsbrevet skriver 
Mattilsynet at de vil gjennomgå alle salteplassene for å optimalisere grindkonstruksjonen, utføre 
reparasjoner og vurdere mulighet for sanering istedenfor inngjerding. Dette synes vi er positivt, og 
mener det er viktig at det følges opp i praksis.  
 
Forslag om å oppheve Selbusonen - § 4 
Forskning viser at den atypiske varianten av skrantesjuke sannsynligvis ikke er smittsom. Miljø-
direktoratet støtter derfor forslaget om å oppheve Selbusonen. Dette harmonerer også med at det 
ikke er opprettet soner rundt funnene av den atypiske varianten i Flesberg og på Møre. 
 
Forslag mot forbud mot nyetablering av gjestebeiting - § 6 
Basert på VKM støtter Miljødirektoratet også forslaget om at det ikke skal åpnes opp for 
nyetablering av gjestebeiting i Nordfjella-sonen. VKM poengterer at siden antallet sau som beiter i 
Nordfjella er så høyt, medfører sauen en økt risiko for spredning av smitte ut av området. Da deler 
av arealet til kommunene i sonen ikke ligger i selve villreinområdet, bør det også vurderes om det 
heller ikke bør tillates økt antall sau på beite fra kommunene innenfor Nordfjella-sonen. Sett fra et 
smitterisikoperspektiv burde det ideelt sett ikke vært tillatt med sauebeiting i 
brakkleggingsperioden.  
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Hilsen 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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