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Svar på høring om forslag om endring av CWD-soneforskriften 

Fylkesmannen i Oslo og Viken viser til høring på forslag om endring av CWD-soneforskriften datert  
3. april 2019. 
  
Nordfjella-sonen berører hele Hemsedal kommune og kommunene Hol og Ål nord for riksvei 7 i 
Buskerud. Fylkesmannen i Oslo og Viken er satt til å forvalte 3 mill. kr øremerket tiltak knyttet til 
kostnader for beitenæringen som følge av CWD. 
 
I beitesesongen 2018 beita det nærmere 41 000 søyer og lam (hvorav rundt 10 000 gjestesauer), 
drøyt tusen storfe og et mindre antall hester og geiter i de berørte områdene i Nordfjella. Beitedyra 
er fordelt på seks beite- og sankelag med til sammen 220 medlemmer. De foreslåtte innførte 
forbudene og påbudene i forskriften, vil derfor ramme svært mange husdyrbønder i Buskerud.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken har følgende merknader til de foreslåtte endringene: 
 

 Oppheving av Selbusonen - Fylkesmannen har ingen merknader til dette. 
 Varighet av forbudene og påbudene – i høringen står det at «Det er antydet at 

brakkleggingsperioden skal vare i minimum 5 år». Det er forståelig at det per i dag er vanskelig 
å si eksakt når området kan bli friskmeldt. Likevel synes vi det er viktig å få en avklaring på 
når brakkleggingsperioden har startet.  

 Forbud mot nyetablering av gjestebeiting – det er i all hovedsak sauer fra Buskerud som 
står for gjestebeitingen i Nordfjella. Det foreslåtte forbudet vil som det står i 
høringsforslaget, kunne gå ut over inntektene til utleiere som også leier ut til gjestebeiting. 
Flæfjelldrifta, som eneste beitedrift utelukkende basert på gjestesauer, er et 
enkeltmannsforetak som ble opprettet for å ta imot sauer fra rovviltutsatte beiteområder i 
midtre deler av Buskerud. Vilkåret for at beitebrukerne skulle få offentlig støtte gjennom 
ordningen med flytting til mindre rovviltutsatte områder (FKT-midler), var at de hadde hatt et 
gjennomsnittlig lammetap på over 10 % de tre siste årene forut for flyttingen. Utleier har 
ingen restriksjoner på hvilke besetninger han kan ha i dette området. Beiteleiekostnadene 
har imidlertid vært høyere her enn i andre fjellbeiteområder på grunn av behovet for store 
investeringer i et nytt område (sperregjerder, gjeterhytte, sankefelle- og kve mm.). Det har 
derfor vært mest aktuelt for beitebrukere som har vært berettiget tilskudd til flytting, å ha 
dyrene sine her. Flæfjelldrifta er derfor mer sårbar overfor et ev. forbud mot nyetablering av 
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gjestebeiting enn de øvrige beite- og sankelagene i Nordfjellaområdet som også har beitedyr 
fra besetninger i egen kommune.  

 Konsekvenser og kostnader ved innføring av et totalforbud mot saltsteiner 
Fylkesmannen i Oslo og Viken er satt til å forvalte 3 mill. kr øremerket tiltak knyttet til 
kostnader for beitenæringen som følge av CWD. Midlene skal forvaltes i samarbeid med 
Fylkesmannen i Vestland.  
 
Dersom det innføres et generelt forbud mot bruk av faste salteplasser i Nordfjellaområdet, 
vil dette føre til store endringer i etablerte beitemønstre. Beitenæringa vil påføres et 
betydelig ekstraarbeid med tilsyn og gjeting gjennom hele beitesesongen og i forbindelse 
med sankinga.  
 
Fylkesmannen ser at økt bruk av elektronisk overvåking kan kompensere for noe av 
ekstraarbeidet bøndene vil få, dersom det innføres et forbud mot saltsteiner. Ved å legge til 
grunn en gjennomsnittlig pris per enhet på 1000 kroner, vil samlede kostnader for innkjøp av 
for eksempel radiobjeller til halvparten av søyene (ca. 5 500 stk.) komme opp i rundt 5,5 
millioner kroner. Noen vil ha bruk for gps-bjeller til nærmere 2 000 kroner/stk., mens andre 
vil klare seg med ordinære radiobjeller til rundt 800 kroner/stk.  

 
Sporingsutstyret vil gi bøndene en oversikt over hvor beitedyra befinner seg, men det vil 
være et stort behov for gjetere til å flytte dyra tilbake til eget beiteområde. Hvor mye dette vil 
utgjøre i arbeidstimer og kostnader for den enkelte beitebruker, vil trolig variere med blant 
annet reiseavstand til og fra beite, beiteområdets topografi og sauetetthet. Som et eksempel 
har vi lagt til grunn faste satser beregnet av Miljødirektoratet i samarbeid med NIBIO etter 
beitesesongen 2017 med vedvarende rovviltangrep i Akershus/Oppland. Ekstraordinært 
tilsyn med egne dyr ble da kompensert med 0,8 timer/sau på utmarksbeite og det økte 
arbeidsomfanget ble kompensert med kr 183/time. Basert på dette vil kostnader knyttet til 
bare gjeting komme opp i rundt seks millioner kroner. Kjøregodtgjørelse er ikke inkludert i 
dette regnestykket. 

 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at beitenæringa allerede har forberedt årets beitesesong med å 
kjøre ut saltsteiner på vinterføre. Foreslåtte endringer, dersom de blir vedtatt allerede for 
inneværende år, vil føre til at disse må hentes ut igjen av beiteområdet nå på sommerføre. 
Kostnadene knyttet til dette må tas med i de samlede økonomiske konsekvensene.  

 
Det kan også bli aktuelt å styre beitebruken i Nordfjellaområdet ved hjelp av flere sperregjerder og 
bruk av droner.  
 
Andre kommuner med gjestebeiting i Nordfjellaområdet 
Høringsforslaget viser en oversikt over hvilke kommuner som har gjestebeiting i Nordfjella. I tillegg 
til disse kommunene, kommer det beitedyr fra kommunene Sigdal, Røyken, Flesberg, Kongsberg, Flå 
og Nedre Eiker. 
 
Annet 
Fylkesmannen ser med stor bekymring på hvordan foreslåtte endringer vil påvirke beitenæringa i 
hele Nordfjellaområdet. Vi er nå i midten av mai (høringsfrist) og forventet beiteslipp i disse 
områdene er allerede rundt 1. juli. Tiden er knapp for både næringa og forvaltninga til å tilpasse seg 
foreslåtte restriksjoner og iverksette mulig avbøtende tiltak (gjeting, elektronisk overvåking, 
sperregjerder m.m). Pengene vi har til disse tiltakene er foreløpig ikke utlyst, nettopp i påvente av 
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eventuelle endringer i soneforskriften. Vi kan heller ikke se at denne finanseringen vil strekke til og 
ser store utfordringer i hvordan vi best mulig skal prioritere/disponere dem til beste for næringa. 
 
Vi ber om at det tas en snarlig avgjørelse i denne saken og at forvaltningen fortløpende blir orientert 
om utfallet. Dette er spesielt viktig for at beitenæringa skal kunne bestille og motta nødvendig 
elektronisk overvåkingsutstyr og ev. gjerdemateriell. Fortsatt god dialog og samarbeid med 
beitenæringa er viktig for å lykkes i arbeidet med å redusere smitterisikoen fra områder i 
Nordfjellasonen. 
 
 
Med hilsen 
 
Otto Galleberg 
seksjonssjef 

  
 
Marit Surlien Hoen 
seniorrådgiver 
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