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Høringssvar sak 2020/6200 – Forslag om endring av CWD-soneforskriften 
 
 

Hardangervidda villreinutval er sterkt kritisk til forslaget til endring av soneforskriften 

og tillate etablering av saltplasser i Nordfjellasonen. Mattilsynet bør i stedet forby all bruk 

av salt i Nordfjella sone 1 og heller vurdere forbud mot beitebruk i det samme området. 

Dette i tråd med de vurderinger og anbefalinger som fremkommer av 

Vitenskapskomiteen for mat og miljø sine rapporter. 
 

 

Mattilsynet har sendt på høring forslag om endringer i cwd-soneforskriften. Forskriften har som 

formål å begrense eller hindre spredning av sykdommen CWD hos hjortevilt i og fra soner der 

sykdommen er påvist. Mattilsynet foreslår nå å endre forskriften når det gjelder bruk av salt til 

beitedyr. Mattilsynet skriver følgende: 

 

Foreslåtte regelendringer innebærer at salt skal kunne gis via saltinnretninger som ikke 

gir avrenninger og som ikke skaper varige samlingsplasser. For å unngå søl til terrenget 

må utstyret være konstruert slik at salt ikke lekker ut i grunnen, enten direkte eller via 

avrenning. Mattilsynet kommer ikke til å godkjenne spesifikke modeller. Det blir opp til 

den som bruker salteinnretningen å passe på at dette kravet oppfylles gjennom hele 

beiteperioden. Utenom beiteperioden skal saltet og salteksponerte flater på 

salteinnretning ikke være tilgjengelig for hjortedyr 

 

Vitenskapskomiteen for mat og miljø har i to rapporter vurdert smittespredning av cwd fra 

Nordfjella og risikofaktorer. Plasser hvor hjortevilt og sau samles, dvs. saltplasser og 

foringsplasser, er vurdert å ha svært stor risiko for smittespredning. På bakgrunn av dette er det 

bl.a. innført foringsforbud og forbud mot utsetting av saltsteiner til hjortevilt.  

 

VKM-rapport 2018:16 Smittespredning av skrantesyke i og ut av Nordfjella: 

VKM har vurdert en rekke ulike faktorer som påvirker spredning av skrantesyke innenfor og ut 

av Nordfjellaområdet. Området omfatter hele Aurland, Lærdal og Hemsedal kommuner og 

deler av Ål, Hol, Eidfjord og Ulvik kommuner. Sentralt i området ligger Nordfjella 

villreinområde, som deles i en nordlig Sone 1 og en sørlig Sone 2. I Sone 1 ble villreinen 

utryddet for å bekjempe skrantesyke. 
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 Det finnes sannsynligvis smitte i områdene som ble brukt av villreinstanden som er 

utryddet i Sone 1. Smittemengden er størst på steder som villreinen besøkte ofte. 

 Det kan fortsatt finnes smittede hjortedyr i området som ikke er oppdaget, og nye 

hjortedyr kan bli smittet fra miljøet i Sone 1. Det er mest sannsynlig å finne smittede 

individer i villreinflokken i Sone 2, blant hjort i Lærdal og Aurland og i 

tamreinflokken på Filefjell. Det kan heller ikke utelukkes at transport av rein har 

spredt smittede dyr til andre områder. 

 Det er størst sannsynlighet for spredning av skrantesyke fra miljøet i sone 1. Det 

kan skje ved at villrein fra Sone 2, hjort fra Lærdal og Aurland eller tamrein fra 

Filefjell går inn i Sone 1 og blir smittet. Det er noe mindre sannsynlig at hjort, elg 

og rådyr fra Hallingdal blir smittet på denne måten, og enda mindre sannsynlig at 

mennesker, rovdyr, åtseletere og andre bærer med seg smitte som spres til nye 

hjortedyr. 

 Sau som beiter i Sone 1 kan trolig bære med seg smitte til hjortedyrbestander som 

er mottakelige for smitte. Det er lite sannsynlig at det skjer for hver enkelt sau, men 

det beiter tusenvis av sau i området. 

Smittestoffet i skrantesyke, feilfoldede prioner, er svært hardført. Prionene kan holde seg 

smittsomme i miljøet i mange år. De har blant annet evne til å binde seg til jord, og de kan bli 

tatt opp i planter. Smittede dyr kan skille ut prioner, for eksempel gjennom spytt, urin og 

avføring og på den måten smitte andre dyr direkte. Smitten kan også blir værende i miljøet, og 

bli plukket opp av dyr som er mottakelig for smitte. 

 Antallet salteplasser som den utryddede villreinbestanden har brukt og som fortsatt 

er tilgjengelige for dyr, vil ha svært stor betydning for hvor sannsynlig det er med 

smittespredning fra miljøet, sier Bjørnar Ytrehus. Han har ledet det faglige arbeidet 

med oppdateringen. 

 Hvis salteplassene blir helt utilgjengelige, er det mye mindre sannsynlig at hjortedyr 

som går inn i det Sone 1 blir smittet. Fravær av salteplasser vil også redusere 

sannsynligheten for at sau sprer smitte, fortsetter han. 

 

 Hvis det fortsatt finnes smittede dyr eller nye dyr blir smittet fra miljøet, vil også 

nyopprettede salteplasser og salteplasser utenfor Sone 1 øke sannsynligheten for 

smittespredning.  

 

VKM-rapport 2017:9 Risikofaktorer som bidrar til overføring av smitte av skrantesyke: 

 

I bestander som ikke kan avgrenses, vil nedskyting av hjortedyr der hvor sykdommen er påvist, 

begrense omfanget og spredningen. Det gjelder for de fleste bestander av hjort, elg og rådyr. 

 

Andre effektive tiltak er å slutte å lage steder hvor mange dyr kommer i nær kontakt med 

hverandre, for eksempel ved fôring av hjortedyr i nærheten av eller der det er påvist 

skrantesyke. På slike steder vil risikoen for smitte være spesielt stor. 

 

Vi mistenker spesielt at saltslikkesteiner kan være en risikofaktor for spredning. Et aktuelt tiltak 

kan være å fjerne disse og jorda under dem, som dyrene gjerne spiser på grunn av saltinnholdet, 

og som kan være forurenset med prioner. 

 

Andre tiltak kan være å sette opp gjerder, gjete dyra, eller redusere bestandstettheten i 

randsonene, slik at smittede og friske dyr har minst mulig kontakt. Det vil også være viktig å 



 

 

prøve å unngå at folk uforvarende tar med seg smitten fra område til område, for eksempel ved 

transport av dyr, slakt, fôr eller jord, eller med klær, sko, utstyr eller kjøretøy som er forurenset 

med smitte. 

 

Mattilsynet viser i saksutredningen til VKM-rapportenes konklusjoner og skriver der følgende:   

 

På grunnlag av VKM-rapporten, råd fra Veterinærinstituttet og en totalvurdering av 

situasjonen, mener vi fortsatt at det ikke er forsvarlig å generere nye, faste samlepunkter 

for dyr i Nordfjella, f.eks. ved bruk av saltsteiner. Ut fra smittehensyn ville det optimale 

være å ikke tillate bruk av salt til beitedyr i området i det hele tatt, men på grunn av 

driftshensynet til bøndene er dette ikke realistisk. 

 

Det foreligger klare vitenskapelige råd og konklusjoner som tilsier at etableringer og bruk av 

salt i Nordfjellasonen IKKE bør tillates - spesielt ikke i Nordfella sone 1. Allikevel foreslår 

Mattilsynet å tillate etablering av saltplasser i Nordfjellasonen, inkludert sone 1 hvor smitte 

beviselig er påvist. Dette kun ut fra en ikke begrunnet påstand om at et forbud av driftshensyn 

til bøndene ikke er realistisk. Hvorfor dette ikke er realistisk burde dokumenteres og vurderes 

opp mot konsekvensene av spredning av cwd. Etter nedskyting av en hel villreinbestand og 

krav om halvering av elg- og hjortebestandene i kommunene rundt Nordfjella, er det uforståelig 

at det tillates etablering av saltplasser og bruk av salt i Nordfjellasonen og da spesielt i sone 1. 

Det kan også stilles store spørsmål om hvorfor det i hele tatt er tillatt med beitedyr i sone 1. 

 

Med forslaget til forskrift er det helt opp til den enkelte beitebruker å lage saltinnretninger og 

tidsintervall for når disse skal flyttes. Det er videre ingen kontrollmulighet knyttet til dette. 

Dette betyr i praksis at det nå er fritt frem å etablere saltplasser som er tilgjengelig både for sau 

og andre hjortedyr. Saltplasser som i praksis vil fungere på samme måte som varige saltplasser 

når det gjelder fare for smittespredning av cwd til annet hjortevilt og ut av Nordfjella. 

 

Dersom forskriften endres slik det er foreslått vil dette få den konsekvens at sannsynligheten 

for at cwd spres ut av Nordfjella og over til annet hjortevilt øker. Mattilsynet kan med et slikt 

vedtak hellet ikke forvente at kommuner og andre rundt Nordfjella følger opp andre 

begrensninger og tiltak relatert til cwd.  

 

Hardangervidda villreinutval er sterkt kritisk til forslaget til endring av soneforskriften og tillate 

etablering av saltplasser i Nordfjellasonen. Spesielt i sone 1 må salt ikke tillates benyttet. 

Mattilsynet bør i stedet forby all bruk av salt i sone 1 og heller vurdere forbud mot beitebruk i 

det samme området. Dette i tråd med de vurderinger og anbefalinger som fremkommer av 

Vitenskapskomiteen for mat og miljø sine rapporter. 

 

 

Med hilsen 

 

Svein Erik Lund 

Hardangervidda villreinutval 

 

 

 

          


