
 

 

Landbruksdirektoratet 

Org.nr: NO 981 544 315 MVA  

www.landbruksdirektoratet.no 

postmottak@landbruksdirektoratet.no 

 

Postadresse 

Postboks 1450 Vika 

0116 Oslo, Norway 

Telefon: +47 78 60 60 00 

Besøksadresse 

Stortingsgt. 28, 0161 Oslo 

Løkkeveien 111-0301, 9510 Alta 

 

 

    

  Mattilsynet - Hovedkontoret - Oslo 

 

 

   

   

   

   

   

    

Vår dato:  10.05.2019  
Vår referanse:  

 

 

 

19/20900 - 2  
Deres dato:  03.04.2019  

Deres referanse:     
 

 
Høringssvar - Mattilsynet foreslår flere tiltak for å hindre at skrantesjuke 
sprer seg 

 
Landbruksdirektoratet viser til høring av revisjon av Forskrift om soner ved påvisning av 
CWD, på vegne av Landbruks- og matdepartementet. Landbruksdirektoratet er positive til 
tiltak som hindrer spredning av CWD blant ville dyr, med potensiale til også å smitte 
landets husdyrproduksjon. Vi ønsker likevel å påpeke enkelte forhold ved revisjonen som 
kan påvirke landbruksproduksjonen og landbrukets virkemidler vedrørende utmarksbeite.  
 
Totalforbud saltslikkestein 
Bruk av saltstein på utmarksbeite bidrar til å gi tilførsel av essensielle næringsstoffer og til 
å holde dyrene samlet. Flere beitelag kan allerede ha påløpte utgifter knyttet til utplassert 
saltstein, som en forberedelse til beitesesongen 2019. Det må også påberegnes en 
merkostnad for utmarksbeitenæringen ved bruk av strøsalt eller mineralbolus og 
ytterligere gjeting. Slik gjeting vil kunne være nødvendig for å sikre god dyrevelferd, et 
forhold som er lite omtalt i høringsbrevet. Landbruksdirektoratet legger videre til grunn 
Mattilsynets uttalelse om bruk av saltslikkestein for reinnæringen. Det påpekes imidlertid 
at næringen også gjør nytte av saltslikkestein tilsatt berlinerblått, for å redusere innholdet 
av radioaktivitet i dyr som sendes til slakt. Bruken av slike produkter vil være begrenset i 
eller i nærheten av CWD-sonen, og det legges til grunn at Mattilsynet tar hensyn til dette 
forholdet, eksempelvis gjennom geografisk skjerming av vill- og tamrein. 
 
Gjestebeiting 
Forvaltningen av rovvilt, og da spesielt gjennom forvaltningssonene for gaupe og jerv, vil 
kunne påvirke behovet for gjestebeiting i regionen. Det minnes derfor om 
Landbruksdirektoratets ansvar for forvaltning av Forskrift om kompensasjon ved 
restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt. For dyr på innmarksbeite eller 
annet inngjerdet eller rovdyrsikret beite gis det etter standardiserte satser en 
kompensasjonen per dyr per dag. Disse satsene tar ikke høyde for merkostnader 
forårsaket av forhold som følger av CWD-soneforskriften. Forslaget til ny § 6 a 
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Gjestebeiting som tidligere ble sendt for klarering hos Landbruks- og matdepartementet 
innebar betydelige restriksjoner og ville kunne ha påvirket økonomien i næringen ved 
selvvalgt gjestebeiting og pålagte beiterestriksjoner. Forslaget som nå er sendt på høring 
er mindre inngripende ovenfor næringen og støttes av Landbruksdirektoratet. 
 
Landbruksdirektoratet legger til grunn at det ikke gjøres endringer i § 9 Dispensasjon, slik 
at gjestebeiting bl.a. kan vurderes der det oppstår behov som følge av rovviltforekomst. 
 
Samlet økonomisk vurdering 
Begge forhold kan påvirke økonomien for næringen. Landbruksdirektoratet registrerer at 
Mattilsynet viser til midler over jordbruksavtalen og at de vil se på hvordan de best mulig 
kan kompensere for ulempene som de foreslåtte endringene vil medføre. Det legges til 
grunn at det som foreslått i statens tilbud i jordbruksforhandlingene 2019, vil bli avsatt 
midler til CWD tiltak over Tilskudd til tiltak i beiteområder og organisert beitebruk. 
Konsekvensutredningen kunne likevel med fordel i større detalj ha omtalt og vurdert 
hvilke tiltak som er nødvendige for å veie opp ulemper og inntektstap for beitenæringen 
som følger av endringene i soneforskriften, og kostnader knyttet til dette, gjerne også 
gjennom å involvere næring og øvrig forvaltning i dette arbeidet i forkant av høringen. 
  
 
 
 
Med hilsen 
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Kai Terje Dretvik Jens Wollebæk 
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