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Saksopplysninger: 
Mattilsynet sende 03.04.19 ut forslag om endring av CWD (chronic wasting disease)-soneforskrifta. 
Kommunane er høyringsinstans og svarfristen er 15.05.19. 
 
Forslaget til endring av CWD-soneforskrifta gjeld: 
- innføre eit totalforbod mot saltstein 
- innføre eit påbod om at grinder, lemmar o.l. som allereie er satt opp for å skjerme saltsteinar, skal 
verte ståande 
- innføre eit forbod mot nyetablering av gjestebeiting 
- oppheve Selbu-sonen 
 
Mattilsynet skriv følgjande om bakgrunnen for endringsforslaget: 
«Skrantesjuke er en av de mest alvorlige sykdommer hos ville dyr vi noen gang har stått ovenfor i 
Norge, og skal vi lykkes i bekjempelsen må det gjennomføres tiltak som nødvendigvis vil være 



inngripende for flere grupper. Villreinstammen i Nordfjella sone 1 er tatt ut som et ledd i arbeidet 
med å bekjempe spredning av klassisk skrantesjuke. Området skal nå brakklegges i minst fem år før 
friske villrein kan føres inn og reetablere en villreinbestand i området. Det er en forutsetning at 
villreinstammer vi skal benytte til reetablering må være friskmeldte før dyr føres inn i sone 1. I tillegg 
må det sanerte området beskyttes mot reintroduksjon av smitte. Dette betyr at sone 2 i Nordfjella 
skal være friskmeldt før reetableringen starter. 
… 
Landbruks- og matdepartementet (LMD) innførte i 2017 et krav om å gjøre saltsteinene utilgjengelige 
for hjortedyr, og en løsning med å sette opp grinder med «saueluke» ble iverksatt. Det viste seg 
imidlertid at hjortedyrene også smatt gjennom denne luken. Noen av plassene i sone 1 ble derfor 
helt avstengt under beitesesongen 2018, men her ble det lov å benytte uskjermet saltstein ved siden 
av som erstatning. Denne ordningen var midlertidig for 2018-sesongen. Det er nå behov for å innføre 
regler som skal gjelde fra og med årets beitesesong. Påbudet i dagens soneforskrift er rettet mot den 
som legger ut saltstein, men Mattilsynet har hjulpet næringen med oppgaven å sette opp grinder på 
salteplasser. Løsningen med grinder ble utviklet av næringen og Mattilsynet i samarbeid i 2017 for å 
oppfylle næringens ønske om å fortsette å bruke saltstein. 
… 
Det er Mattilsynet som forvalter offentlige tiltak mot sykdommer hos dyr, også vilt, og forvaltningen 
baseres på vitenskapelig kunnskap og forholdsmessighet. Sett i lys av dette ba vi Vitenskapskomiteen 
for mat og miljø (VKM) om en ny rapport hvor de skulle oppdatere og vurdere ulike faktorer som 
påvirker spredning av skrantesyke innenfor og ut av Nordfjellaområdet. Rapporten ble publisert i 
desember 2018. 
 
Når det gjelder spredning av smitte fra Sone 1 til andre lokaliteter, mener VKM at hjortedyr og sau 
som beiter i Nordfjella sone 1 nå utgjør den mest sannsynlige spredningsveien. Videre poengterer de 
viktigheten av at rein (fra Filefjell og Nordfjella sone 2 villreinområde) må holdes unna sone 1 så de 
ikke tar med seg smitte ut. En kan ikke se bort fra at sau kan spre smitte grunnet det store antallet 
som beiter i området. Det er mindre sannsynlig at mennesker, rovdyr, åtseletere og andre bærer 
med seg smitte som spres til nye hjortedyr. 
 
VKM-rapporten fremhever salteplasser i sone 1 som mest sannsynlige kilder for spredning av smitte. 
Skulle nye dyr bli smittet fra salteplassene i sone 1 eller fra ukjente, smittede dyr, så vil alle 
salteplasser i Nordfjella-området fungere som effektive smittespredningspunkter. 
På grunnlag av VKM-rapporten, etter råd fra Veterinærinstituttet og etter en totalvurdering av 
situasjonen, mener vi det ikke er forsvarlig å tillate bruk av saltsteiner i Nordfjella i 
brakkleggingsperioden. Dette gjelder også utsetting av nye uskjermede saltsteiner slik som det ble 
gjort i forrige beitesesong. Videre mener vi at de plassene som har vært i bruk de siste 5 årene, i 
utgangspunktet må skjermes. 
 
Dersom disse vilkårene gjennomføres, mener vi det er forsvarlig at beitingen i Nordfjella får fortsette 
som før. Vi ønsker likevel ikke at det åpnes opp for nyetablering av gjestebeiting i Nordfjella-sonen, 
og foreslår et forbud mot dette.» 
 
Mattilsynet skriv følgjande om innhaldet i forskriftsutkastet: 
 
«Forbud mot saltstein utendørs i Nordfjellasonen. 
Å konstruere samlingsplasser for dyr er ugunstig i et smitte- og sykdoms- bekjempelsesperspektiv. 
Saltsteiner og tilhørende salteplasser vil medføre økt kontakt, direkte eller indirekte, mellom 
hjortedyr i området og mellom sau som teoretisk kan være vektorer for smitte. Vi vet heller ikke 
sikkert om det finnes syke dyr i hjorteviltbestandene rundt Nordfjella sone 1, og et smittet dyr som 
bruker saltsteiner i Nordfjella, vil øke smittepresset og smittefaren videre, betraktelig. 



Per i dag er det som nevnt ingen teknisk løsning som ivaretar kravet om utilgjengelighet for hjortedyr 
hvis saltsteinen samtidig skal være tilgjengelig for sau. Det har vært åpning for kortvarig bruk av 
saltsteiner i forbindelse med kontrollert samling av dyr dersom steinene fjernes umiddelbart etter 
bruk. Det er også mulig å bruke strøsalt. 
 
Det er ikke ønskelig å lage nye samlingsplasser. Hvis det fortsatt finnes smittede dyr, eller at nye dyr 
er blitt smittet fra miljøet, vil nyopprettede salteplasser og «gamle» salteplasser, også utenfor Sone 
1, øke sannsynligheten for smittespredning. Det framgår i VKM-rapporten at det må gjøres noe med 
slike plasser. Erfaring tilsier at hjortedyr tiltrekkes av lukten av salt og på den måten kan utsetting av 
saltsteiner tenkes å bidra til innvandring og økt risiko for videre smitte. Mattilsynet ønsker ikke å 
gjøre det attraktivt for hjortedyr å vandre inn i Nordfjella-sonen. 
 
Mattilsynet foreslår derfor å innføre et totalforbud mot saltsteiner i hele Nordfjella-sonen. 
Saltsteiner som allerede er satt ut, må fjernes når forskriften trer i kraft. 
Det blir ikke mulig å etablere nye salteplasser i Nordfjella, selv om slike plasser vil være på jord som i 
utgangspunktet ikke er mer infisert enn et annet tilfeldig område i fjellet. 
Strøsalt kan fremdeles benyttes dersom det ikke medfører at det dannes samlingsplasser over tid. Vi 
mener utlagt salt bør være spist opp av sauene innen samme dag det er lagt ut. For å unngå at det 
dannes samlingsplasser, bør ikke saltet strøs på samme område gjentatte ganger. 
 
Permanent lukking av gamle salteplasser 
Et av de viktigste tiltakene for smittespredning i og ut av Nordfjella er å hindre spredning av smitte 
fra de saltsteinsplassene som også har vært brukt av den syke villreinen. Dette er vurdert å være den 
største risikofaktoren nå etter at villreinen i området er tatt ut. Antallet salteplasser som den 
tidligere villreinbestanden har brukt og som fortsatt er tilgjengelige for dyr, vil ha svært stor 
betydning for hvor sannsynlig det er at nye dyr smittes og/eller sprer smitten videre. Hvis 
salteplassene blir utilgjengeliggjort eller sanert for potensielt smittestoff, er det mye mindre 
sannsynlig at hjortedyr som vandrer inn i sone 1 blir smittet. Dette vil også redusere sannsynligheten 
for at sau passivt sprer smitte. 
 
Mattilsynet ønsker derfor å innføre et forbud mot å fjerne grinder og lignende som er satt opp for å 
gjøre slikkesteiner utilgjengelige for hjortedyr i henhold til eksisterende regelverk. Vi vet at mange av 
plassene er utilstrekkelig gjerdet inn fordi det stort sett er brukt standard 8 grindelementer på hvert 
sted og salteplassene kan strekke seg over større områder enn det 8 grinder dekker. Mattilsynet vil 
fremover gjennomgå alle plassene for å optimalisere grindkonstruksjonen der vi mener det er 
nødvendig, utføre reparasjoner og vurdere mulighet for sanering istedenfor inngjerding. 
 
Forbud mot nyetablering av gjestebeiting 
Det har også vært diskutert hvorvidt det er forsvarlig å ha beitedyr i Nordfjella. Spesielt gjelder dette 
dyr fra andre kommuner enn de som er en del av Nordfjella. Disse beitedyrene kan potensielt spre 
smitten langt av gårde til hjortedyr i andre områder og fylker. 
 
Sannsynligheten for at sau skal ta med seg smitte fra Nordfjella sone 1 til andre steder, og at denne 
smitten deretter gir infeksjon hos lokale hjortedyr, er ikke større for dyr fra andre områder 
(gjestebeitesau) enn for sau som er hjemmehørende i Nordfjella-sonen. VKM-rapporten antyder at 
forskjellen ligger i de potensielle konsekvensene. I Nordfjella-sonen vil hyppig prøveuttak av 
mottakelige dyr og høy årvåkenhet ovenfor tilfeller av klinisk sykdom gjøre at vi sannsynligvis vil 
oppdage en slik spredning relativt raskt. Om en slik spredning til nye hjortedyrbestander skjer langt 
fra Nordfjella, der prøvetakingen ikke er så intens og årvåkenheten ikke så høy, er sannsynligheten 
større for at den forblir uoppdaget, slik at videre spredning skjer uten overvåking og kontroll. Dette 
kan, avhengig av hvilke bestander spredningen skjer til, gjøre oss ute av stand til å bekjempe 
sykdommen. 



 
Selv om det ut i fra et smitteperspektiv hadde vært optimalt å ikke ha noen beitedyr i sonen, mener 
Mattilsynet foreløpig at det er forsvarlig å ha beitedyr i sonen dersom salteplassene stenges og ikke 
lenger utgjør en smittefare, samt at det blir et saltsteinsforbud, dvs. at det ikke opprettes nye, 
permanente samlingsplasser. 
 
Beitingen betinger en omfattende overvåking av hjorteviltbestandene i sonen, slik at eventuell 
spredning oppdages så hurtig som mulig. Når det gjelder gjestebeiting har Mattilsynet vurdert, av 
føre var-hensyn, å stille vilkår til beiting i sone 1. Med gjestebeiting menes sau som kommer fra 
andre kommuner enn de som inngår i forskriftens virkeområde, dvs. andre kommuner enn Lærdal, 
Aurland, Hemsedal, Eidfjord, Hol, Ål og Ulvik. Vilkårene skulle hindre hjortedyr å komme i kontakt 
med møkka sauene skilte ut de første dagene etter de kom hjem fra beite i Nordfjella sone 1, 
herunder krav om oppsamling av møkk. 
Vi har imidlertid ikke klart å finne tiltak som er praktisk gjennomførbare og som kan forsvares ut fra 
en konsekvensvurdering. 
 
Oppheving av Selbu-sonen 
Som nevnt har det kommet ny kunnskap om at funnene på elg og hjort er av en annen type 
skrantesyke enn den på villrein, og at denne atypiske varianten kan se ut til å være mindre smittsom. 
Vi mener kunnskapen gir hold for ulik forvaltning av de ulike typene skrantesjuke, og vi foreslår 
derfor å oppheve Selbu-sonen.» 
 
Om omfanget av beitebruk i Nordfjella 
 
På informasjonsmøte om CWD på Torpomoen 4. april la Nordfjella sankelag ved Jon Lilleslett fram 
nokre tal på produksjonen av sauekjøt innanfor området. Totalt er det om lag 22 000 vinterfôra sauer 
(vfs) innanfor området. Sauen er eigd av 289 aktive brukarar, og det vert produsert 375 000 kg 
lammekjøt. Innanfor Nordfjella er det større besetningar i Hallingdal enn på Vestlandet. Det er lang 
tradisjon for beiting innanfor området, og det er i underkant av 3 700 vfs som beitar her som kjem frå 
kommunar utanfor sona (gjestesau). Lilleslett opplyste at det er/var over 700 salteplassar innanfor 
området. Det vert lagt saltstein ved sleppeplass, i gode beiteområder og det er nytta fleire 
salteplassar for å ha mindre smittepress. Det vert ikkje lagt saltstein i utkanten av beiteområda. 
 
I Hol er det i dag 50 besetningar med sau, og totalt 4 400 vfs. Av desse har 40 driftssenter og 
beiteområde innanfor Nordfjella sone 1 og 2, med om lag 3 500 vfs. I tillegg er det 2 600 vfs frå 22 
besetningar frå andre delar av Buskerud, av desse går om lag 2 000 vfs på utmarksbeite innanfor 
Nordfjella sone 1 og 2. Samla er det dermed 5 500 vfs innanfor området, det vil seie 25 % av all sau. 
Verdiskaping og sysselsetjing knytta til beitenæringa er betydeleg, og er samla på fleire millionar 
kroner i året. I tillegg er den svært viktig for å oppretthalde busetjing i mange bygder. 
 
Forhold til overordnet plan: 
Ikkje relevant 
 
Miljøkonsekvenser: 
Ikkje relevant 
 
Helse-/miljø og beredskapsforhold: 
Ikkje relevant 
 
Økonomiske konsekvenser: 



Forbod mot saltstein i Nordfjella vil kunne føre til økonomiske tap for beitenæringa og den enkelte 
sauebonde, ved at tal arbeidstimar til tilsyn og sank aukar utan at det vert kompensert. På sikt kan 
dette også føre til samfunnsøkonomiske tap for Hol kommune. 
 
Vurdering: 
Forbod mot saltstein utandørs i Nordfjellasona Hol kommune syner til at Vitenskapskomitéen for mat 
og miljø (VKM) rapport 2018/16 (på engelsk) ikkje konkluderer med noko vesentleg nytt i høve til 
førre rapport. Det ligg ikkje føre nokon vitskapleg indikasjon på at CWD smittar over på sauer eller at 
sauer er aktive smitteberarar. Det som er skrive er at sauer kanskje kan vere passive smitteberarar 
ved at CWD-smittestoff vert overført med jord på klauver, i ull eller ved at det går gjennom 
meltingsystemet og kjem ut med møka (VKM 2018-16 s. 36). Risikoen for at sauer skal overføre 
smitte på denne måten er i følgje rapporten svært låg, men VKM vurderer den samla risikoen som låg 
til moderat pga. at det er mange sauer i området (VKM 2018-16 s. 64 og 68-71). Denne konklusjonen 
er underkommunisert i høyringsbrevet, og Mattilsynet legg mykje vekt på føre var-prinsippet. 
 
Hol kommune etterlyser meir dokumentasjon og vurdering av korleis CWD-smitten oppfører seg i 
jord. Det er ei grunnleggjande problemstilling i arbeidet med å hindre at smitten kjem utanfor sone 
1. Forsking og analysar av allereie innhenta prøver må prioriterast. 
Når Mattilsynet legg så mykje vekt på føre var-prinsippet, medfører dette eit stort ansvar for å sjå til 
at tiltak ikkje er uforholdsmessige i høve til risikoen, samt for å sikre tilstrekkeleg kompensasjon og 
forsvarleg gjennomføring. Hol kommune meiner at eit totalforbod mot saltstein i høgfjellet vil 
medføre svært store ulemper for beitenæringa, og for den enkelte sauebonde. Konsekvensutgreiinga 
som Mattilsynet har gjort i samband med høyringsutkastet er mangelfull og går ikkje tilstrekkeleg inn 
på ulempene for beitenæringa. 
 
Kommunen vil derfor peike på nokre opplagte tilhøve: 
 
- På utmarksbeite vil sauer oftast halde seg i større eller mindre flokkar (variasjon mellom rasar) og 
nokre individ går helst åleine, men sauer beiter overalt der det ikkje er fysiske stengsel eller sauer frå 
andre besetningar. I dag er det ofte få sauebesetningar i eit beiteområde, sjølv om talet på sauer er 
det same som før. Utan saltsteinar til å halde ein besetning innanfor eit område vil sauene raskt 
endre beitemønsteret og utvide / finne seg nye beiteområde. Det vert vanskeleg og tidkrevjande å 
halde tilsyn med sauene, og ein veit ikkje kvar dei vel seg nye beiteområde. 
 
- Auka tilsyn, utover ein gong i veka som er pålagt i forskrift, for å fordele laust salt er 
arbeidskrevjande. Det er i dag utfordrande å finne kvalifisert og villig arbeidskraft. Det er tale om 
høgfjell med krevjande terreng og skiftande vêr, og det krevst god kondisjon og kunnskap om sau. I 
det heile er det vanskeleg å gjete sau som har funne seg nye beiteområde, ettersom dei raskt vert 
meir eller mindre stadbunden. Dersom sauebøndene sjølve tek jobben går det utover anna arbeid på 
garden. Sumarvekene er annsame på ein gard med alt som må gjerast til rett tid og når vêret er 
lagleg. 
 
- Det er merkeleg av Mattilsynet å dra opp døme på at Filefjell tamreinlag ikkje brukar saltstein. Dette 
er reindrift, ikkje sauehald - ein annan art, med eit heilt anna beitemønster og åtferd. Ein kan derfor 
ikkje gjere ei slik samanlikning. 
 
- På snaufjellet i Hallingdal der sauen beiter om sumaren er det uaktuelt å setje opp lange 
sperregjerder over store område. Det som finst i dag er helst korte strekningar, gjerne i kombinasjon 
med naturlege stengsel i terrenget. Mattilsynet burde vere kjent med at terrenget gjer at det ikkje er 
mogeleg med slike gjerde i noko omfang. Det har heller ikkje vore ønskjeleg å setje opp slike gjerde 
fordi dei sperrar for vilt og medfører uheldige konsekvensar sjølv om dei vert lagt ned om hausten. 
Setesdalsheiene har ein heilt annan topografi, og kan ikkje samanliknast med Nordfjella. 



Flæfjellsdrifta består berre av gjestesau, har eigen tilsett gjetar og er ikkje samanliknbart med 
ordinære beitelag. 
 
- Radiobjøller som tiltak for å lette tilsyn er ikkje lett gjennomførbart. I store delar av Nordfjella er det 
ikkje GSM-dekning som slike bjøller krev for å fungere. Alternativet med Find My GPS satelittbaserte 
bjøller er svært kostbart. Ei bjølle kostar 2 500 kroner pluss drift, og produksjonstida er lang. For å få 
til dette må staten finansiere innkjøp, men hovudproblemet no er at det ikkje er kapasitet til å 
produsere mange nok bjøller til beitesesongen 2019. Dronar er nokso nytt og førebels til liten 
praktisk nytte for tilsyn og sank. Aktiv flyging krev mykje øving, eiga godkjenning og rolege 
vindtilhøve. 
 
- Det er sterkt kritikkverdig at Mattilsynet ikkje sender ut høyringsforslaget før april, når VKM var 
ferdig med rapporten i desember. Så nært på beitesesongen medfører dette stor uro og uvisse for 
beitenæringa. Statlege instansar bør ivareta omsynet til den enkelte beitebrukar også i denne 
situasjonen, noko som ikkje er tilfelle no. Når beitesesongen er så nær, bør ikkje eit eventuelt forbod 
mot saltstein gjelde før beitesesongen 2020. 
 
- I høve til risikoen for spreiing av CWD-smitte slik VKM-rapporten konkluderer med, er det 
uforholdsmessige belastande tiltak Mattilsynet vil påleggje beitenæringa. Når ein likevel vel å be om 
iverksetjing av slike tiltak på grunn av føre var-prinsippet, må staten bere den heile og fulle 
kostnaden. Det er i dag ikkje sett av tilstrekkeleg med pengar til kompensasjon og finansiering i 
jordbruksavtalen. Det er heller ikkje rett at det er pengar løyvd til landbruket som skal brukast til 
dette, fordi det er tiltak som i fyrste omgang gjeld omsynet til villrein og anna hjortevilt. Finansiering 
til dette bør derfor hentast frå fleire statlege sektorar. 
 
Permanent lukking av gamle salteplassar 
 
Hol kommune meiner at permanent lukking av gamle salteplassar er ein direkte konsekvens av 
forbod mot saltstein i Nordfjella. Ein syner derfor til høyringsuttala om forbodet mot saltstein. 
Dersom permanent lukking av gamle salteplassar vert vedteken i endra forskrift, må Mattilsynet eller 
annan statleg instans ta på seg både arbeid og økonomisk kostnad med å utbetre inngjerding og 
stenge denne forsvarleg, samt løpande vedlikehald så lenge påbodet gjeld. Ut frå høyringsbrevet ser 
dette ut til å vere eit midlertidig tiltak. Dersom desse salteplassane ikkje vert opna opp att etter at 
brakkleggingsperioden er over om anslagsvis 5 år, er det i praksis tale om ekspropriasjon som inneber 
at staten må betale erstatning og gjennomføre vedlikehald og tilsyn med inngjerdingane. 
 
Forbod mot nyetablering av gjestebeiting 
 
Hol kommune ser også trongen for å regulere trafikken av gjestesauer til og frå utmarksbeite i 
kommunen. Dei siste ti åra har det vore stor vekst i tal gjestesauer frå andre delar av fylket, som vert 
transporterte til kommunen for å få tilgang til leigd utmarksbeite på fjellet. Talet på innanbygds sauer 
har derimot vore nokså stabilt dei siste åra. Det går indirekte fram av endringsforslaget at 
eksisterande besetningar med gjestesau i utgangspunktet kan auke talet på sau, men at det ikkje er 
tillate å ta inn nye besetningar. Kommunen støttar derfor restriksjonane på nyetablering av 
gjestebeiting samt tiltak ved sank/heimtransport, så lenge det ikkje er tale om totalforbod mot 
eksisterande gjestebeiting. Ulempene for beitenæringa i Hol ved dette er små. 
 
Oppheving av Selbu-sona 
 
Hol kommune har ingen merknad, sidan dette gjeld område langt unna kommunen. 
 
Rådmannens innstilling: 



Hol kommune vedtek høyringsuttala til forslag om endring av CWD-soneforskrift datert 03.04.19, slik 
det går fram av saksframlegget. 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 9.mai.2019 


