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Innspill til høring om endring av CWD – soneforskriften 
Viser til høringsdokumenter datert 10 januar 2020 lastet ned fra Mattilsynets nettsider. 

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har helt siden CWD ble påvist i Nordfjella fulgt nøye 
med, og har hatt et stort engasjement på vegne av norske jegere for å bidra til å 
bekjempe denne smitten slik at vi igjen kan etablere normale tilstander i norsk 
hjorteviltforvaltning. 

Det er store kostnader knyttet til de tiltak som er gjennomført for å bekjempe sykdommen 
både for myndigheter, grunneiere, jegere og beitebrukere. Av den grunn er det viktig at 
man velger sikre og kostnadseffektive tiltak for å bekjempe smitterisikoen så raskt som 
mulig slik at Nordfjella etter en brakkleggingsperiode igjen kan friskmeldes og 
villreinbestanden og normale tilstander kan reetableres. 

Siste rapport fra VKM og veterinærinstituttet peker på at indirekte smittespredning via 
beitende sau som samles rundt salteplasser nå er en av de største risikofaktorene for å 
spre smitte videre til hjortevilt. Mattilsynet påpeker også i bakgrunnen for forslaget om 
endring av CWD-forskriften at ut dra smittehensyn ville det optimale være å ikke tillate 
bruk av salt til beitedyr i området i det hele tatt. 

Det er allerede gjort flere ulike forsøk med å opprettholde tilbudet av salt til beitedyr på 
måter som skal hindre hjortevilt å ha tilgang til disse stedene. Dette har vært mislykket. 

I valg av løsninger mener NJFF det må legges til grunn at det fortsatt er hjortevilt som 
beiter i Nordfjella – sone 1 i deler av året og at disse vil oppsøke steder hvor det er tilgang 
på salt. 

I forslaget til ny forskrift er det foreslått at Mattilsynet kun fremmet funksjonskrav til de 
innretninger som skal brukes til salt. Det er ikke lagt opp til godkjenning av innretningene. 
I stedet er det foreslått at beitebrukerne selv skal foreta valg av innretninger eller evt. 
konstruere egne.  

Kun et produkt som finnes på markedet i dag er spesifikt nevnt som et alternativ. Dette 
produktet (Microfeeder) er utviklet for storfe og hest, og er ikke testet under de forhold 
som de evt. skal brukes under i Nordfjella.  Ut fra vår vurdering er det stor sannsynlighet 
for at også hjortevilt vil tiltrekkes av disse innretningene og risiko både for indirekte og 
direkte spredning av smitte vil videreføres. 

Kontroll med innretninger som er i bruk vil i begrenset grad redusere risikoen for 
ansamlinger og smitteoverføring da dette vil skje i beitesesongen når innretningene er i 
bruk og saltet er på plass. Faren er derfor stor for at også beitesesongen 2020 vil gå uten 
at man har fjernet den største risikoen for prionsmitte dersom det blir åpnet for å sette ut 
slike innretninger for salt i Nordfjella. I tillegg er tilsynsbasert regelverksoppfølging svært 
krevende som Mattilsynet selv påpeker. 
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NJFF mener at et totalforbud mot bruk av salt er den eneste måten å redusere risikoen for 
smittespredning reelt i brakkleggingsperioden. 

Vi ser imidlertid at dette vil by på utfordringer for beitebrukerne, og vil derfor foreslå at 
det videreføres et godt tilbud om støtte til gjeting og søk etter sau under samling på 
høsten. 

Det finnes elektroniske hjelpemidler som kan være til nytte i slike sammenhenger. Et 
tilbud om støtte til slike ordninger bør også vurderes som erstatning for bruk av salt. 
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