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 27.01.2020    

Høringssvar fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og 
Norsk Sau og Geit til endringer i CWD-soneforskriften - bruk av salt til 
beitedyr i Nordfjella 

 
Vi viser til høringsbrev datert 27.1.2020 og gir nedenfor våre merknader til høringsforslaget.  

 

Innledningsvis ønsker vi å understreke at beitenæringa står sammen med myndighetene i 

bekjempelsen av skrantesjuke. Skrantesjuke er en svært alvorlig viltsjukdom og må bekjempes. 

Myndighetene har hele tiden vært og er fremdeles tydelig på at tiltakene i 

bekjempelsesstrategien også omfatter lokal beitenæring. Det aksepterer vi og vi aksepterer 

pålagt merarbeid, men tiltakene må være praktisk og økonomisk gjennomførbare, og 

byrdefordelingen mellom næring og myndigheter må være akseptabel, særlig sett i lys av at 

skrantesjuke er en viltsjukdom.  

 

Vi anerkjenner at det har vært utfordrende for myndighetene å drive forvaltning i front av 

kunnskapsutviklingen og at det derfor prøves og feiles noe i regelverksutviklingen. Det er vår 

forståelse av endringsforslaget som nå er på høring, at myndighetene på sin side anerkjenner 

næringas ulemper med tidligere tiltak innenfor sonen, og samtidig viser beitebrukerne tillit 

gjennom å foreslå funksjonelle krav til salting. Det setter vi stor pris på. Det bygger tillit 

mellom næring og myndigheter at næringa nå opplever å bli lyttet til etter både ha spilt inn 

kommende utfordringer i forkant, og senere dokumentert negative erfaringer med de praktiske 

konsekvensene av regelfestede tiltak i Nordfjellasonen. Det er vår vurdering at det er klokt av 

myndighetene å foreslå endringene i forskriften, først og fremst for å lykkes med bekjempelse 

av skrantesjuke, men også for å bedre tilliten mellom beitenæring og myndigheter.  

 

Ved innføring av de foreslåtte funksjonelle kravene til salting, ser næringa det som svært viktig 

at Mattilsynet følger opp enkeltbrukere som ikke følger kravene med enkeltvedtak, slik at man 

ikke risikerer at enkeltpersoner ødelegger for bekjempelsen av skrantesjuke. Sankelag og 

næringsorganisasjoner har ingen myndighet eller virkemidler overfor de som eventuelt ikke 

følger regelverket og er avhengig av at Mattilsynet tar den rollen for at bekjempelsen skal 

lykkes. Motivasjonen for å følge opp funksjonelle saltekrav er høy, men ettersom Mattilsynet i 

høringsbrevet beskriver konsekvenser av manglende oppfølging fra næringas side velger vi å 

legge inn denne kommentaren i vårt høringssvar.  
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Innføring av § 5a  

 

Mattilsynet foreslår at det generelle forbudet mot salting videreføres, men åpner for bruk av 

salt til bufe gjennom funksjonelle krav til salting.  

 

5a a)  

Mattilsynet foreslår krav om å unngå saltsøl til terrenget. Det foreligger allerede flere mulige 

løsninger for dette. Det blir dermed opp til den enkelte beitebruker å finne løsninger som 

ivaretar hensynet i regelverket. Dette kravet støtter vi.  

 

5a b)  

Mattilsynet foreslår krav om at salteinnretningen skal flyttes regelmessig. Dette sammenfaller 

med næringas vurdering. Som høringsbrevet beskriver, vil flere forhold påvirke slitasjen på 

vegetasjon rundt salteinnretningen. Kravet om flytting angis å være fleksibelt, men med et 

minimum av to flyttinger i sesongen. Det stilles også krav om at flytting dokumenteres. 

Dokumentasjonskravet er også fleksibelt. Disse kravene støtter vi.  

 

5a c)  

Det foreslås at nye salteplasser i hovedsak skal opprettes 50 til 500 m unna grinder rundt gamle 

salteplasser. Dette kravet mener vi er rimelig. Det foreslås samtidig krav om at dersom 

beitebruker ønsker å flytte salteplassen lenger unna gamle salteplasser enn 500 m, må man 

søke Mattilsynet om tillatelse. Dette kravet støtter vi ikke og gir nedenfor en nærmere 

begrunnelse dette.  

 

Det foreslås vilkår om at nye salteinnretninger kun kan erstatte gamle salteplasser etter 

forholdet 1:1. Begrunnelsen er at Mattilsynet ønsker at antall samlingsplasser skal begrenses av 

hensyn til smittefare. Vår vurdering er at jo flere dyr som må dele salteplass, jo høyere blir 

smittepotensialet på salteplassen. Vi mener derfor at det ikke er noe mål i seg selv å ha et 

lavest mulig antall salteplasser/salteinnretninger. Derimot er det viktig at salteplassene er 

funksjonelle og sprer dyra på ønsket vis. Beitenæringa er en dynamisk næring der statiske 

løsninger fungerer dårlig. Antall dyr i besetningen kan variere noe fra år til år, og man kan ha 

behov for å spre dyra annerledes i terrenget. Da er det behov for dynamisk bruk av 

beiteområdene. Plassering av salteanretninger og antallet vil også kunne variere. Ettersom 

microfeedere har lavere saltekapasitet enn tradisjonelle salteautomater vil dette i seg kunne 

utløse behov for å øke antall salteinnretninger.  

 

Vi ber derfor om at foreslåtte krav om at salteplasser kun kan erstattes 1:1 og krav om søknad 

om plassering over 500 m unna gammel salteplass, erstattes med krav om meldeplikt og 

angivelse av koordinater for alle nye salteinstallasjoner. Næringa kan selv drifte et slikt 

register.  

 

§ 5a tredje ledd  

Utenfor beiteperioden skal 

• salt oppbevares utilgjengelig for hjortedyr, og på en slik måte at det ikke fører til 

saltavrenning.  

• Salteksponerte flater på salteinnretninger ikke være tilgjengelig for hjortedyr  

Disse kravene støtter vi.  
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§ 5a fjerde ledd  

Salteinnretningen skal være merket.  

Dette kravet støtter vi.  

 

§ 5a femte ledd  

De gamle plassene blir forbudt område.  

Dette kravet støtter vi.  

 

Oppsummering:  

 

Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og beitenæringa i 

Nordfjella støtter i all hovedsak endringsforslagene som nå er på høring. Tiltakene gir 

beitenæringa merarbeid sammenliknet med situasjonen før skrantesjuke, men med innføring av 

funksjonelle krav til salting, vil beitebrukerne kunne gjøre tilpasninger som er realistiske og 

som gjør at beitebruken videreføres. Med en akseptabel byrdefordeling skal beitenæringa gjøre 

det vi kan for å bidra til en vellykket sanering for skrantesjuke i Nordfjella.  

 

Målet er felles, skrantesjuke skal bekjempes!  

 

 

Med hilsen  

 

Finn Erlend Ødegård, Norges Bondelag  

 

Olaf Godli, Norsk Bonde- og Småbrukarlag  

 

Lars Erik Wallin, Norsk Sau og Geit 

 

  

 

 

 

 

          

 


