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Høyringssvar - Endring i soneforskrift - CWD 

Ål formannskap behandla saka i møte 06.05.2019 sak 30/19, og vedtok samrøystes slik 
høyringsuttale frå Ål kommune til forslag om endring av CWD-soneforskrifta dagsett 
3. april 2019: 
 
Høyringsuttale frå Ål kommune til framlegg om endring av CWD-foneforskrifta: 

Til liks med dei fleste andre er Ål kommune svært bekymra for situasjonen oppdaginga av 
CWD i Nordfjella har ført oss opp i. Mange ålingar er stolte over fjellområda, og dei betyr 
mykje både mentalt og økonomisk for bygda. Fjellet har vore svært viktig for folk her lenge 
før det fanst kommunar. Det er difor lange tradisjonar knytt til bruken av fjella. Beiting er 
ein av dei viktigaste i so måte. 
 
Nedskytinga av villreinstamma var svært tung for mange. No er det gjort, og folk ser 
framover mot reetablering av ei vonleg frisk reinstamme. Det er opplagt at når ein har teke i 
bruk eit so dramatisk verkemiddel, må det følgjast opp på beste måte slik at ein lykkast med 
nedkjempinga av sjukdomen. 
 
Når det er sagt, må verkemiddela og ikkje minst kostnaden med å gjennomføre dei, 
vurderast nøye opp mot dei konsekvensane dei har for dei som blir råka. Det er fyrst og 
fremst beitebrukarane framlegget til endring i soneforskrifta gjeld. Etter Ål kommune sitt 
syn er det svært viktig at det ikkje er beitebrukarane åleine som blir sitjande med kostnaden 
og ekstraarbeidet den skisserte forskiftsendringa medfører. Nedkjemping av CWD er eit 
samfunnsansvar og byrdene det medfører må fordelast deretter. 
 
Forbod mot saltstein utandørs i Nordfjellasona 
Ål kommune syner til at VKM (Vitenskapskomitéen for mat og miljø)-rapporten 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 vera passive smitteberarar ved at CWD-smittestoff 
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vert overført med jord på klauver, i ull eller ved at det går gjennom meltingssystemet 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. 

 

Ål 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 det eit stort ansvar for å 

sjå til at tiltak ikkje er urimelege i høve til risikoen, samt for å sikre tilstrekkeleg 

kompensasjon og forsvarleg gjennomføring. Ål kommune meiner at eit totalforbod mot 

saltstein i høgfjellet vil medføre store ulemper for beitenæringa, og for den enkelte 

sauebonde. Konsekvensutgreiinga som Mattilsynet har gjort i samband med 

høyringsutkastet er mangelfull og går ikkje nok inn på ulempene for beitenæringa.  

 

Kommunen vil difor 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 
besetningar 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 viljug 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. 
Sommarvekene 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. Ei slik samanlikning gjev difor inga meining. 
 

- På snaufjellet i Hallingdal er det uaktuelt å setje opp lange sperregjerde over store 
område. Det som finst i dag er helst korte strekningar, gjerne i kombinasjon med 
naturlege stengsel i terrenget. Det har fram til no heller ikkje vore ønskjeleg å setje 



 
 

 

opp slike gjerde fordi dei sperrar for viltet og gjev uheldige konsekvensar sjølv om 
dei vert lagt ned om hausten. Setesdalsheiene har ein heilt annan topografi, og kan 
ikkje samanliknast med Nordfjella. I Flæfjellsdrifta er det berre gjestesau og dei har 
eigen tilsett gjetar. Drifta er dermed ikkje direkte samanliknbar med dei fleste andre 
beitelag i området. 
 

- Radiobjøller som tiltak for å lette tilsyn er vanskeleg å gjennomføre. 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 akkurat 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. Det kan bli eit nyttig hjelpemiddel i framtida, men 
ikkje allereie komande sommar. 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 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 

svært tyngande tiltak Mattilsynet vil påleggje beitenæringa. Ein må hugse at i denne 

samanhengen er beitenæringa ein uskuldig tredjepart. Når ein likevel vel å be om 

iverksetjing av slike tiltak på grunn av føre var-prinsippet, må staten bera den heile og fulle 

kostnaden. Det er i dag ikkje sett av nok pengar til kompensasjon og finansiering i 

jordbruksavtalen. Staten har sjølv definert utbrotet av CWD som ei nasjonal og internasjonal 

krise, og det er dermed ikkje rett at det er pengar løyvd til landbruket som skal brukast til å 

handtere dette. Finansieringa må takast frå fleire statlege sektorar. 

Permanent lukking av gamle salteplassar 

Ål kommune meiner at permanent stenging av gamle salteplassar er ein direkte konsekvens 

av forbod mot saltstein i Nordfjella. Dersom permanent stenging av gamle salteplassar vert 

vedteke i endra forskrift, må Mattilsynet eller annan statleg instans ta på seg både arbeid og 

økonomisk kostnad med å utbetre inngjerdinga og stenge denne forsvarleg, samt 

vedlikehaldet så lenge påbodet gjeld. Ut frå høyringsbrevet ser stenging ut til å vera eit 

førebels tiltak. Dersom desse salteplassane ikkje vert opna att etter at 

brakkleggingsperioden er over om anslagsvis fem år, er det i praksis tale om ekspropriasjon 

som inneber at staten må betale vederlag og gjennomføre vedlikehald og tilsyn med 

inngjerdingane. 

 



 
 

 

Forbod mot nyetablering av gjestebeiting  

Ål kommune ser òg trongen for å regulere tilførselen av gjestesauer til og frå utmarksbeite i 

kommunen. Dei siste ti åra har det vore stor vekst i talet på 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 endringsframlegget at eksisterande gjestebesetningar i utgangspunktet kan auke 

talet på sau, men at det ikkje er lov å ta inn nye besetningar. Kommunen støttar difor 

restriksjonane på nyetablering av gjestebeiting samt tiltak ved sank/heimtransport, så lenge 

det ikkje er tale om totalforbod mot eksisterande gjestebeiting. 

Oppheving av Selbu-sona 

Ål kommune har ingen merknad til oppheving av Selbu-sona. 

 

 
Med helsing 

 

Bjørg Torsteinsrud 
fagkonsulent landbruk 

 
Godkjent og ekspedert utan underskrift 

 

 

  

 


