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Høringssvar fra Norges Bondelag og Norsk Sau og Geit - endringer av 

soneforskrift for skrantesjuke i Nordfjella 

I høringsbrev om soneforskrift for skrantesjuke datert 3.4.19 ber Mattilsynet om 

innspill til foreslåtte innstramminger i soneforskrift for skrantesjuke i Nordfjella. Vi takker 

for invitasjonen til å komme med høringssvar.  

 

Høringssvaret er felles for Norges Bondelag og Norsk Sau og Geit.  

 

Innledende kommentar 

Vi støtter opphevelsen av Selbusonen med bakgrunn i funn av atypisk skrantesjuke. 

 

Mattilsynet opplyser i høringsbrevet at skrantesjuke er en av de mest alvorlige sykdommer 

hos ville dyr vi noen gang har stått overfor i Norge (vår understreking). Mattilsynet 

opplyser videre at konsentrasjonen av smitte kan være høy på salteplassene i Nordfjella 

(vår understreking) og at forvaltningen skal baseres på vitenskapelig kunnskap og 

forholdsmessighet. 

 

VKM har sagt at den største risikoen for spredning av skrantesjuke var villreinen i sone 1. 

All villreinen er nå tatt ut. Salteplasser, som var aktive mens det var villreinen i Nordfjella 

sone 1, ble vurdert som nest viktigste risiko. Salteplassene ble vurdert som risiko 

uavhengig av tilstedeværelse av saltstein ettersom salt fra saltsteiner vil ha trukket ned i 

jordsmonnet under og rundt steinen og gjort jorda saltholdig og derfor attraktiv for 

hjortedyr å spise. Denne risikoen er anerkjent av beitenæringa, som på det grunnlag har 

gjort en stor jobb for storsamfunnet gjennom kartlegging av salteplasser og skjerming av 

plassene med grinder med saueåpning. I etterkant har det vist seg at hjortevilt likevel kom 

til saltsteinene gjennom saueåpningen i grindene. Vi støtter derfor påbudet om å stenge alle 

salteplasser samt forbudet mot å fjerne stengslene rundt salteplasser som har vært i bruk 

mens det var villrein i Nordfjella sone 1. Etter at all villrein i sone 1 er tatt ut og gamle 

salteplasser er skjermet er den største risikoen for spredning av skrantesjuke lagt bak oss. 

 

I våre tidligere høringsuttalelser om beiting og skrantesjuke (se vedlegg) er det lagt vekt på 

behov for konsekvensutredning, samarbeid og akseptabel byrdefordeling for å lykkes med 
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bekjempelsen av skrantesjuke. Dette er det ikke tatt hensyn til i foreslåtte totalforbud mot 

saltstein i Nordfjella. Tidspunktet for høringa gjør det i tillegg svært vanskelig å 

etterkomme kravet for beitesesongen 2019 ettersom beitebrukerne ikke har hatt tid til å 

forberede seg på et saltsteinforbud.  

 

Fram til og med beitesesongen 2018 har etablert driftsform for utmarksbeite i Nordfjella 

vært salting i form av saltstein. På den bakgrunn har vurderingen vært at arbeidet med 

kartlegging og skjerming av gamle salteplasser ble gjennomført med en akseptabel 

byrdefordeling mellom næring og myndigheter – myndighetene har betalt mens 

beitebrukerne har gjennomfør skjerminga. Myndighetene har på denne måten fått oversikt 

over, og fått skjermet områder med forhøyet smitterisiko, og beitebrukerne har regulert 

dyras bevegelser ved hjelp av saltstein. En akseptabel byrdefordeling vil påvirke 

forståelsen for og gjennomføring av regelverkskrav. Nå foreslår Mattilsynet totalforbud 

mot saltstein. Det utfordrer den innarbeidede driftsformen for beite i Nordfjella, noe som 

endrer byrdefordelingen vesentlig. Norges Bondelag og Norsk Sau og Geit støtter ikke et 

totalforbud mot saltstein og ber om å få fortsette med saltstein utenfor grindene i 

beitesesongen 2019. 

 

Innarbeidet driftsform for beiting i Nordfjella 

I to tidligere høringsrunder for soneforskriften har vi bedt om en konsekvensutredning 

dersom det ved et senere tidspunkt skulle bli aktuelt med forbud mot 

slikkestein for bufe. En konsekvensutredning er ikke gjennomført.  

 

Nå foreslås totalforbud mot slikkestein med følgende ordlyd: «I sonen er det forbudt å 

sette ut eller bruke slikkesteiner utendørs. Slikkesteiner som allerede er satt ut må fjernes. 

Strøsalt kan benyttes dersom saltet ikke strøs på samme sted gjentatte ganger slik at faste 

samlingsplasser dannes. Grinder, lemmer og lignende satt opp før [endringsforskriftens 

ikrafttredelsesdato] for å skjerme slikkesteiner skal ikke fjernes med mindre Mattilsynet 

bestemmer annet.»  

 

I Mattilsynets høringsbrev til soneforskrift for skrantesjuke har tilsynsmyndigheten gjort en 

kort vurdering av forbud mot slikkesteiner. Mattilsynet skriver «Det er vanlig å sende 

småfe og storfe på utmarksbeite om sommeren. Saltstein til beitedyr på fjellet brukes 

primært for å holde dyra i et område eller for å samle dem. Bruk av saltsteiner gjør at det 

lovpålagte tilsynet av sauen går lettere, man unngår i større grad at dyrene streifer over 

lange avstander, sanking går lettere og det blir lettere å styre sauens bruk av beiter.» 

 

«Andre praktiske konsekvenser ved et saltsteinforbud er at dyrene muligens vil spres og 

drive over lengre avstander, noe som kan gjøre det mer utfordrende med gjeting og tilsyn 

under beitesesongen og ved sanking av dyra.» (vår understreking). Høringsbrevet 

presenterer ingen konkrete konsekvensvurderinger av saltsteinenes effektiviseringsgevinst.  

 

I henhold til beitelovas § 6 er det beitebrukers ansvar å sørge for at dyra ikke går på 

områder der dyra ikke har rett til å være. Dette kan gjøres med bruk av gjerder, saltstein 

og/eller gjeter. Gjeting av dyr uten salt eller gjerder i utmark krever tilgang til et stort antall 

erfarne gjetere med hund. Dette gjelder også ved eventuell bruk av radiobjeller (se eget 

avsnitt). Denne typen arbeidskraft er vanskelig å rekruttere utenfra ettersom det stort sett 

bare er sauebønder som har slik kompetanse.  
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I Nordfjella er bruk av saltstein for å opprettholde faste beitemønster og legge til rette for 

tilsyn avgjørende for driftsformen. Gjerding er mindre brukt ettersom permanente stengsler 

regulerer mye mer enn bare sauens bevegelser, og i henhold til gjeldene villreinplan er det 

ikke tillat slike inngrep i naturen.  

 

Erfaring fra lokalt saltsteinforbud i Hordaland for Halne beitelag i 2017 viste at dyra ikke 

fant roen på beite. Sauen vandret mye inn og ut av beiteområdet, og dyr måtte drives 

tilbake i beiteområdet hver eller annenhver dag. Ca 12 % av sauene ble fraktet hjem før 

sanking. Årsaken var et større antall dyr som stadig trakk tilbake til slippstedet og arbeidet 

med å drive dyra tilbake i beiteområdet ble for stort, til tross for at beitelaget har fast gjeter 

med hund i området gjennom hele beitesesongen. Den daglige drivinga av sauen gikk 

utover beitetida og tilvekst. Mangelen på salt i 2017 påvirket beitesesongen året etter, selv 

om det ble brukt i 2018.  Sauen hadde etablert nye ruter og forble vandrere også året etter 

salteforbudet. 

 

Saltsteinenes gjeteeffekt - muligheten for å styre og føre tilsyn med dyra - er vesentlig i 

driftsformen med utmarksbeite i Nordfjella. Sau er svært motivert for å oppsøke salt. De 

trekker mot saltsteiner over lange avstander på bakgrunn av tidligere erfaring, men det ser 

også ut til at de lukter saltsteiner på lang avstand. Erfarne saueprodusenter mener søya 

lærer opp lammene sine til å finne gamle salteplasser. Den samlede effekten av luktesans 

og sauenes tidligere erfaring med salteplasser gjør at saltsteiner kan brukes som 

styringsverktøy for dyras bevegelser i utmarka. Dette både for å holde dyra innenfor 

beiteområdet der man har beiterettigheter, men også for å optimalisere spredning av dyr i 

området og til en viss grad styre dyra unna bilveier, farlig topografi og innmark der det går 

sanerte geitebesetninger etter gjennomføring av friskere geiter-prosjektet. Bruk av 

radiobjeller har avslørt at sauenes bevegelsesmønster endres vesentlig dersom det blir tomt 

for salt på en eller flere salteplasser i løpet av beiteperioden. På bakgrunn av saltets 

gjeterfaktor er det vår vurdering at salting av sau i utmark er av stor betydning for 

dyrehelse og dyrevelferd. Vi ser det som lite realistisk at dagens driftsformer med antallet 

dyr per besetning kan gjetes effektivt uten salt. 

 

For å beregne effektiviseringsgevinsten av saltstein har vi derfor tatt utgangspunkt i bruk 

av strøsalt. For å forebygge overspising og saltforgiftning, særlig i tørre perioder, legger vi 

til grunn at det ikke kan legges ut for store mengder strøsalt. Sammen med Mattilsynets 

forutsetning om at det ikke skal etableres faste samlingsplasser legger vi til grunn at saltet 

skal spises opp hver dag. Det innebærer at man må innom alle salteplasser hver dag. For å 

si noe om arbeidsbelastningen med bruk av strøsalt har vi valgt et eksempel fra 

beitebrukerne i Ål, Hol og Hemsedal. Beregnet tidsbruk for gange mellom salteplasser er 

hentet fra kompensasjonsordningen for oppsett av grinder i 2017/18.  

 

Effektiviseringseffekten ved bruk av saltstein sammenliknet med strøsalt 

Saltsteiner kjøres ut mens det er snø vinterstid og ligger klare til bruk når beitesesongen er 

i gang. Beitebruker fører tilsyn med dyra en gang i uka og er derfor innom salteplassene 

ukentlig. Økt arbeidsbelastning ved bruk av strøsalt er derfor turen innom salteplassene, 

daglig de seks resterende dagene i uka. 
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Eksempel: Til sammen har beitelaga i Hol, Ål og Hemsedal ca 36 000 sau og 410 

salteplasser. Ett besøk på hver salteplass vil daglig ta totalt 725 timer, med en 

gjennomsnittlig tidsbruk for gange mellom salteplassene på 1,77 timer.  

 
Dersom man forutsetter at gjennomsnittstallene for tidsbruk per sau i de tre kommunene 

gjelder for hele Nordfjellasonen, får man følgende regnestykke for 

effektiviseringsgevinsten av saltstein (administrasjonskostnader, overtid, sykepenger og 

utgifter til innlosjering av arbeidskraft er ikke inkludert): 

 

Eksempel fra Hol, Ål og Hemsedal 

  Antall sau 

   

36000 

Tidsbruk per besøk på alle salteplasser (i timer) 725 

Tidsbruk per besøk på alle salteplasser (i dagsverk) 96,67 

Antall sau som får salt/dagsverk 

 

372,41 

     Gitt at tidsbruken er lik i hele Nordfjellasonen 

 Antall sau 

   

62000 

Antall daglige dagsverk (62000sau/372,4sau/dagsverk) 166,48 

Antall dagsverk totalt (8 ukers beite, arbeid 6 dager i uka) 7991,11 

Antall timesverk totalt (8 ukers beite, arbeid 6 dager i uka) 63928,89 

Antall sesongarbeidere a 40 timer/uke i 8 uker 199,78 

Antall årsverk (årsverk er 1845 timer uten ferie) 34,65 

     Lønn totalt (lønnstrinn 48) 

 

 kr             14 847 441,13  

Arbeidsgiveravgift (14,1%) 

 

 kr               2 078 641,76  

Feriepenger (10,2%) 

  

 kr               1 514 439,00  

Kjøregodtgjørelse (kr 4,03/km x 60 km t/r)  kr               2 318 700,80  

Yrkesskadeforsikring (beregnet ut fra 34 årsverk)  kr                   100 000,00  

Statens diettgodtgjørelse (kr 307/dag inntil 12 timer )  kr               2 943 925,33  

Total kostnad for salting av 62 000 sau på 8 ukers beite i 

Nordfjella   kr             23 803 148,02  

 

Salting av veier 

Alle fjellveier blir saltet om sommeren for å «binde» veigrusen og hindre at finstoffet i 

veigrusen støver bort når den blir kjørt på. Det er vanskelig å vite om dette påvirker 

sauenes adferd dersom salteplasser i utmark ikke lenger utstyres med saltstein. Vi 

etterlyser også Mattilsynets vurdering av effekten salting av veier har for spredning av 

smitte mellom hjortedyr. 

 

Radiobjeller. 
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Erfaring tilsier at sauen beveger seg mer i terrenget når det ikke saltes. Dette ser man på 

radiobjelledata når saltsteinautomater går tom for salt, og erfaringen fra salteforbudet for 

Halne beitelag hele beitesesongen 2017 viste dette tydelig.  

 

Radiobjeller gir god oversikt over hvor dyra er og gir trygghet for å finne dyra, men 

påvirker ikke hvor dyra går. Ettersom sau ikke beiter i store flokker, men går sammen i 

mindre familiegrupper (søye med lam), trenger alle søyer radiobjelle for å gi god nok 

oversikt til å kunne gjete dyra uten salting. Av de 62 000 sau som beiter i Nordfjella er ca 

20 000 søyer. Dette vil gi en investeringskostnad på kr 20-40 millioner første året (pris per 

radiobjelle avhengig av om man kan bruke mobilnett eller ikke: ca kr 1000-2000,-, antall 

radiobjeller: 20 000 stykk). Utover investeringskostnaden vil det påløpe årlig 

driftskostnader på kr 3 millioner (kr150-200,-/bjelle x 20 000 bjeller) og det er anslått at 

behovet for gjeter med hund vil øke med én ekvipasje per 1000 sau, dvs 62 ekvipasjer. 

Kostnaden for gjetere vil være ca 7 millioner (62 gjetere jobber 40-timersuke i 8 uker x kr 

350,- per time).  

 

Dersom dyra likevel trekker ned fra utmarksbeitet, slik man så for Halne beitelag, vil dyra 

beite færre forenheter i utmarka, noe som igjen går utover vinterfôret. Totaleffekten av 

kostnader og praktiske utfordringer med et saltsteinforbud utfordrer hele driftsformen. 

 

Vurdering av forholdsmessighet av totalforbud mot saltstein 

Mattilsynet opplyser i sitt høringsbrev at forvaltningen av skrantesjuke skal baseres på 

vitenskapelig kunnskap og forholdsmessighet. For å avgjøre hva som er forholdsmessig er 

det nødvendig å vite konsekvensene av reguleringer som foreslås i tillegg til risikoen ved å 

la være å gjøre tiltak. I omtalen av den oppdaterte risikovurderingen fra VKM skriver 

Mattilsynet at konsentrasjonen av smitte kan være høy på salteplassene og at man ikke kan 

se bort fra at sau kan spre smitte (vår understreking). Slik vi leser dette knytter det seg en 

betydelig usikkerhet til risikovurderingen. Både i høringssvar om skrantesjuke fra 2016 og 

2017 har vi bedt om at det gjennomføres en konsekvensutredning før man eventuelt 

vurderer et saltsteinforbud (se vedlegg). Dette er ikke gjennomført. Vår vurdering er at 

myndighetene har undervurdert beitenæringas ulemper med et totalforbud mot saltstein.  

 

Totalforbud mot saltstein utfordrer driftsformen for sau på utmarksbeite i Nordfjella. 

Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og går derfor mot forslaget om saltsteinforbud.  

 

Kompenserende tiltak  

 

Erstatninger 

Et forbud mot bruk av saltstein innebærer en båndlegging av privat eiendom. Denne 

båndleggingen får økonomiske konsekvenser for de beitebrukerne som baserer sin 

næringsvirksomhet på bruk av utmarksressursene. Aktiv bruk av utmarksbeite er generelt 

ønsket av samfunnet, blant annet fordi det bidrar til å høste ressurser som ellers er 

vanskelig å utnytte. I tillegg bidrar utmarksbeiting til å ivareta kultur, biologisk mangfold 

og naturlandskap. 

 

Det åpnes for at beitebrukerne fremdeles kan bruke strøsalt som spres utover på ulike 

steder innenfor samme område, men dette vil være betydelig mer ressurskrevende og en 

mindre forutsigbar ordning enn bruk av saltstein. Dersom et forbud mot nyetablering av 
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gjestebeiter innebærer at flokker i allerede etablerte gjestebeiter ikke får erstattes, vil det 

innebære en ytterligere restriksjon på eiendomsretten, og kunne medføre tapte leieinntekter 

for grunneier, og økte kostnader og økt arbeidsbelastning for beitelaga. I praksis kan 

manglende mulighet til å erstatte flokker som slutter medføre at økonomisk og praktisk 
belastning på de gjenværende gjestebeitebrukerne blir for stor til å kunne fortsette drifta. 

 

Det er ikke av hensyn til beitebrukerne eller husdyr at saltsteinforbudet innføres, men av 

føre var- hensyn til en viltsjukdom i et større samfunnsperspektiv. Den økonomiske 

ulempen av dette tiltaket må imidlertid bæres av en begrenset gruppe næringsutøvere, hvor 

de praktiske og økonomiske konsekvensene for de som rammes er store. I et slikt tilfelle 

fremstår det som sterkt urimelig dersom beitebrukerne ikke skal gis en økonomisk 

kompensasjon for sitt tap.  

 

Bruk av ekstraordinære kompensasjonsordninger for å avhjelpe de ulempene som 

enkeltpersoner blir påført i storsamfunnets interesse, har tidligere blitt brukt på andre 

områder. Som eksempel kan det nevnes at det ble innført ekstraordinære 

erstatningsordninger for blant annet økt arbeidsbelastning for beitebrukerne som ble hardt 

rammet av ulveangrep i 2017. Det kan også trekkes paralleller til erstatningsvernet som 

eier eller rettighetshaver av eiendom har ved opprettelse av ulike verneområder, jf. 

naturmangfoldloven § 50.  

 

Tilgjengelige økonomiske midler 

I høringsbrevet står det at det er satt av penger i jordbruksforhandlingene som kan brukes 

til for eksempel radiobjeller, gjeting, droner og sauegjerde. I 2017 (for 2018) ble det satt av 

3 millioner kroner over jordbruksavtalen for å kompensere beitebrukerne som påvirkes 

som følge av bekjempelsen av skrantesjuke i Nordfjella. Øremerkingen av 3 millioner 

kroner ble videreført i 2018 (for 2019). Etter det vi er kjent med er ubrukte midler fra 2018 

overført til 2019. Etter det vi forstår innebærer det at i underkant av 5 millioner kroner er 

øremerket tiltak for beitenæringa som påvirkes som følge av skrantesjuke i Nordfjella i 

2019.  

 

Som beregningene over viser er effektiviseringsgevinsten med bruk av saltstein stor, både 

sammenliknet med bruk av strøsalt og med gjeting av radiomerket sau. Midler som er satt 

av over jordbruksavtalen i 2017 og 2018 vil ikke dekke beitebrukernes kostnader hvis 

muligheten til å bruke saltstein faller bort.  

 

Dersom myndighetene vedtar et totalforbud mot saltstein mener vi det er rimelig at 

beitenæringa kompenseres for ulempene de har med forbudet. Norges Bondelag og Norsk 

Sau og Geit krever derfor at det opprettes en kompensasjonsordning for eiere eller 

rettighetshavere i beiteområder som sikrer at beitebrukerne som rammes får dekket sitt 

økonomiske tap som følge av saltsteinforbudet. Kompensasjonsordningen må gjelde så 

lenge saltsteinforbudet varer, og må omfatte beitebrukere som kan dokumentere et 

økonomisk tap. En slik ordning vil også bidra til å kartlegge de økonomiske følgene ved 

saltsteinforbudet. Det er en forutsetning at utgiftene til en slik erstatningsordning går over 

statsbudsjettet, og ikke over jordbruksavtalen. 

 

Tidspunkt for ikrafttredelse 
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Planlegging og tilrettelegging av årets beitesesong er gjort etter gjeldende regelverk. 

Saltsteiner ble kjørt ut i vinter mens det var snø. Det er ikke bestilt radiobjeller eller inngått 

avtale med sesongarbeidere som kan legge ut strøsalt daglig. Eventuelt oppsett av 

sperregjerder må avklares etter en prosess med grunneiere, villreinforvaltning og 

myndigheter, og regelverk må trolig endres. Kostnaden ved gjerding er ikke vurdert.  

 

De store kostnadene ved tiltakene som Mattilsynet foreslår som erstatning for saltstein gjør 

at beitebrukerne ikke kan starte gjennomføring før regelverket og kompensasjonsordninger 

er avklart.  

 

Beitesesongen starter i juni. Da slippes 62 000 sau i Nordfjella og disse skal gå der i ca 8 

uker. Vi foreslår at salting med saltstein tillates utenfor grindene i 2019 mot at saltesteinen 

flyttes regelmessig. Det jobbes med tekniske løsninger som skal skjerme saltsteinen for 

alle dyr uten elektroniske øremerker. Vi har tro på at dette kan være på plass om få år.  

 

Dersom det vedtas et saltsteinforbud kan ikrafttredelse tidligst skje for beitesesongen 2020. 

 

 

Vedlegg:  

 Høringssvar fra Norges Bondelag 2016 

 Felles høringssvar fra Norges Bondelag, Norsk Bonde og småbrukarlag og Norsk 

sau og Geit 2017 

 Høringssvar fra Norges Bondelag om soneforskrift som skrantesjuke 15.8.2018. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Jarle Bergsjø      Lars Erik Wallin 

Næringspolitisk sjef, Norges Bondelag  Generalsekretær, Norsk Sau og Geit 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

 


