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Høyring. Forslag om endring av CWD- soneforskrift. 

Høyringssvaret er frå arbeidsutvalet for kommunane i Nordjella og Nordfjellarådet. 

Mattilsynet har sendt til høyring endring av CWD-soneforskrifta. Den er meint å gjelde frå og med 

beitesesongen 2019.  

 

Bakgrunnen for endringa er at tidlegare tiltak for å hindre at hjortevilt ikkje har tilgang til saltsteinar 

sett ut til husdyr ikkje har fungert slik ein hadde forventa. Det blir føreslege å kunne bruke laussalt. 

 

Endringsforslaget omhandlar: 

 

 Innføring av total forbud mot utlegging av saltsteinar. 

 Stenge oppsette inngjerdingar for saltstein permanent. 

 Forbod om nyetablering av beitedyr som ikkje er heimehøyrande i område for 

soneforskrifta. 

 Oppheving av Selbu-sona. 

 

 

Soneforskrifta omhandlar heile eller deler av følgjande kommunar: Lærdal, Hemsedal, Ål, Hol, 

Eidfjord, Aurland og Ulvik.  

 

Nordfjella er på kart frå Mattilsynet delt inn i 4 soner for tiltak: 

Sone 0 - område  aust/nord for Rv 5, E 16 og Rv 52. Gjeld deler av kommunane Lærdal og Hemsedal. 

                område mellom Bergensbana og Rv 7. Gjeld deler av kommunane Hol, Ulvik og Eidfjord. 

 

Sone 1 – område som er lik Sone 1 i Nordfjella villreinområde. Gjeld deler av kommunane Hemsedal,  

                 Ål, Hol Lærdal og Aurland 

 

Sone 2 – område mellom sør for Fv 50 til Bergensbana.  

                Gjeld deler av kommunane Hol, Aurland, Ulvik. 



I sone 0 oppheld det seg tamrein frå Filefjell tamreinlag og villreinstamma i Lærdal/Årdal 

villreinområde + hjort, rådyr og elg. Ingen dokumenterte funn av CWD i denne sona.  

I område mellom Bergensbana og Rv 7, blir deler av område brukt av villreinflokken frå sone 2 deler 

av året. Her er alle salteplassar, 263, inngjerda med grinder. 

 

I sone 1 er all villrein er teke ut. Der er det no att hjort, rådyr og elg. Det er funne 19 positive villrein.  

Det er no oppsett fleire kilometer med gjerde langs Rv 52 og Fv 50 for å hindre at tamrein frå Filefjell 

tamreinlag og villrein frå sone 2 kan trekkje inn i sone 1. 

Her vart 272 salteplassar registrert. Dei som ein reknar med at villrein har vore innom er stengt av, og 

det vart oppsett grinder til nye plassar på «reint» område. Ca 200 plassar 

 

I sone 2 er det ein del av Nordfjella stamma, ca 450 dyr. Ingen er enno påvist smitta. 

Villreinenflokken som går i Raudafjell Villreinområde har mogelegheit å trekke inn i sone 2 område. 

Her vart det gjort same tiltak som i sone 0. 143 salteplassar registrert.   

 

I høyringsforslaget er Nordfjella sonene omtala som ei sone. Ein meinar at det bør definerast at den i 

tiltaka er oppdelt i fleire soner med ulik definisjon på tiltaka.  

Heilt avstengt og etablere nye plassar eller berre stenge av eksisterande salteplassar. 

 

Forslaget til endringane i soneforskrifta er eit «føre var» tiltak som vil gje store konsekvensar for ein 

uskuldig tredjepart, beitenæringa. 

 

Kva følgjer dette får for beitenæringa, med eit totalforbod for bruk av saltsteinar er etter vårt syn 

ikkje konsekvensutgreidd godt nok. Kva tidsbruk, ekstra arbeid og kostnad og korleis beitedyra vil 

oppføre seg både på kort og lang sikt er ikkje vurdert. 

 

Dersom ein i framtida vil forby bruk av saltstein heilt, må ein fyrst prøve dette ut i eit avgrensa  

område der ein kan følgje med korleis sauene oppfører seg. Dette kan gjerast ved å bruke 

elektroniske bjøller på alle vaksne dyr. Her må Mattilsynet inngå avtale med eit beitelag som er villig 

til dette, og garantere for ekstarutgifter dette medfører. 

 

Etter at skrantesjuka var påvist i 2016 vart beitenæringa kalla inn til eit møte i Hemsedal i 2017 med 

formål på å komme fram til ordningar der ein kunne legge ut saltstein som kun beitedyr fekk tilgang 

til.  

For å få ei oversikt over kor mange salteplassar det var skulle beitenæringa registrere dette rundt om 

i kommunane/beitelaga, og vera behjelpeleg med oppsetting. 

Det vart registrert 684 aktuelle plassar. 

 

Seinare vart det av Mattilsynet bestilt inn stålgrinder som skulle brukast til å stenge av salteplassane.  

I sone 1 vart det merka av ca 200 plassar som ein rekna for «hot spot» der det hadde vore, eller 

kunne ha vore villrein frå sone 1 innom medan det var smitta dyr i villreinflokken. Her vart gamle 

salteplassar heilt avstengt og sett opp grinder til nye plassar. Alle inngjerda plassar skal etter at 

beitesesongen er avslutta stengast av. 

 

 

 

 



Plassering av «nye» salteautomatar der avrenning går i vatn (bekk/ elvekant) slik at saltet renn bort 

kan vere eit alternativ. 

 

Å halde alle reie oppsette grinder stengt resten av brakkleggingsperioden er ei oppgåve Mattilsynet 

må ta ansvar for og kostnad med. Dette meiner ein er mest påkreva på « hot-spot» plassane i sone 1 

der ein veit det kan ha vore smitta villrein innom. 

 

Forbod mot nyetablering av beitedyr frå område utanfor soneforskrifta, i ein periode, ikkje vil føre til 

store konsekvensar.  

 

Oppheving av Selbusona, ingen merknad. 

 

Det er samla inn mange prøvar for å sjå om det er smittestoff i jorda rundt salteplassar. Det er teke 

prøvar frå stader som har vore heilt avstengt sidan 2017, og av nye stader som det har vore saltstein 

tilgjengeleg. Det er ikkje komme resultat får analysen enno.  

 

Prioritering av analyse av innsamla prøvar vil kunne gje svar på kva tiltak ein må sette inn.  

Usikkerheit på kva som verkeleg er situasjonen i miljøet i Nordfjella er i seg sjølv ein psykisk 

belastning for dei som bur i område. 

 

Lærdal 15 mai 2019  

 

 

Med helsing 

 

Arbeidsutvalet for kommunane i Nordfjella. 

 

 
 

 


