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Dyrebeskyttelsen Norge viser til Mattilsynets høringsbrev datert 03.04.2019, og vil med 

dette komme med høringsinnspill vedrørende forslag til endringer av CWD-soneforskriften. 

 

 

 

 

Dyrebeskyttelsen Norges kommentarer til forslaget 

 

Dyrebeskyttelsen Norge (DN) ser problemet med smittespredning og risikoen med 

saltsteiner, og støtter forslag som kan minske denne. Forslag som igangsettes, må allikevel 

ikke potensielt kunne gå på bekostning av dyrs velferd og trygghet. Hvis det er tilfellet, bør 

det settes inn parallelle tiltak for å ivareta dyrene som trenger det. 

 

I følge agropub (www.agropub.no) flokker norsk kvit sau seg dårlige enn for eksempel 

spælsau og gammel norsk sau, derfor er den mer utsatt for farer, spesielt fra rovdyr.  DN 

ønsker å påpeke at med å fjerne saltsteinene som er samlingspunkter for sauene, vil de 

muligens være enda mer utsatt for blant annet rovdyrangrep og det blir vanskeligere for 

bonden å føre tilsyn med sauen.  

 

I årsrapporten «Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 2018», pekes tap av sau på beite ut 

som ett av de to største problemene for dyrevelferden i 2018. Dette var også tilfellet i 2017. 

Og i 2016 skriver Mattilsynet at «tap av beitedyr på utmark er den største utfordringen for 

dyrevelferden». 

 

Ettersom saltstein faktisk bidrar til å samle saueflokkene, forenkler tilsyn med flokken bør 

det av de ovenfornevnte grunner innføres krav om gjeting når saltsteinene nå fjernes fra 

området. Sauene har lovfestet rett til beskyttelse mot fare for unødige påkjenninger og 

belastninger (jf 3 dyrevelferdsloven), på lik linje med alle andre dyr. Sauene må beskyttes 

fra rovdyrangrep, skade og sykdommer, og ha tilstrekkelig tilsyn slik at hensynet til deres 

velferd er ivaretatt. 

 

 

Med vennlig hilsen 

http://www.agropub.no/
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