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Høring – forslag om endring av CWD-soneforskriften 

Den norske veterinærforening (Veterinærforeningen) har fått ovennevnte 

forskriftsendring til høring. 

 

CWD er en ny og alvorlig sykdom på reinsdyr og hjortevilt som ikke 

tidligere er påvist i Europa. I tillegg er det enda uklart hvilken zoonotisk 

betydning sykdommen kan ha. Med den kunnskapen som eksisterer per i 

dag om utbredelsen hos norske reinsdyr, mener Veterinærforeningen at 

myndighetene må sette inn alle nødvendige tiltak for å hindre sykdommen 

å spre seg blant hjorteviltet både nasjonalt og i Europa forøvrig.  

 

Konsekvensene hvis sykdommen får lov til å spre seg i den norske 

villreinstammen med spredning til tamrein og annet hjortevilt er store 

både når det gjelder dyrevelferd og for naturmangfold, norsk kultur, 

tradisjon og historisk utvikling.  

Veterinærforeningen mener derfor at de foreslåtte endringene i forskriften 

er formålstjenlige og fornuftige basert på dagens kunnskapsgrunnlag. 

 

Samtidig som forskriftsendringen er et viktig tiltak for å begrense og helst 

sanere CWD smitte vil den ha en del negative konsekvenser for 

sauenæringen i det berørte området.  

Beitedyr har et veldokumentert behov for salt i beiteperioden. Hvorvidt 

dette er et reelt behov på grunn av utilstrekkelig mineraltilgang i beitet er 

omdiskutert. 

Saltstein på utmarksbeite er et nyttig tiltak i sauenæringen, som letter 

tilsyn og sanking, og dermed bidrar til bedre dyrevelferd. 

Samtidig kan saltplassene fungere som kilde til andre typer 

smittespredning enn CWD, uten at det finnes tilstrekkelig kunnskap om 

dette. 

Veterinærforeningen er derfor opptatt av at bevilgninger til avbøtende 

midler for sauenæringa videreføres og økes; helst i form av bevilgninger 

som går over flere år. Det er viktig at midlene blir brukt på mest mulig 

hensiktsmessig måte, og at de ses i sammenheng med mulighetene til å 

bedre kunnskapsgrunnlaget på alle områder som kan ha betydning både 
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for utbredelsen av CWD, men også velferden til sau på beite.  

 

Det er viktig at styresmaktene støtter og tar initiativ til kunnskapsheving 

og utvikling av praktiske løsninger i samråd med husdyrnæringen. 

Veterinærforeningen vil foreslå at det ses på andre måter å bevilge og 

styre bruken av disse midlene på enn gjennom de årlige 

jordbruksforhandlingene, da bruken av midler bør være langsiktige og 

dimensjoneres og koordineres i forhold til relevante forsknings- og 

utviklingsprosjekter. 

 

 

Med hilsen 

 

Ellef Blakstad 

fagsjef, Den norske veterinærforening 

 


