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Uttalelse til høring – forslag om endring av CWD-

soneforskriften 
 
Saken gjelder uttalelse til endringer i regler for bruk av salt til beitedyr slik at det blir mulig å gi salt 

via innretninger som ikke gir avrenning og som ikke skaper varige samlingsplasser. Høringsfristen er 

9. mars 2020. 

Fakta 

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet (VN) er ei statlig villreinnemnd som består av 

representanter fra 14 berørte kommuner rundt Hardangervidda. Villreinnemnda har ansvar for 

Hardangerviddaområdet, Oksenhalvøya og Skaulen-Etnefjell villreinområder. Villreinnemnda er 

høringsinstans for saker som kan ha betydning for villrein og dens leveområder. 

Vurdering 
Villreinnemnda skal uttale seg om forhold til villrein og vektlegger i sin vurdering områdets betydning 

som leveområde og følsomhet ovenfor inngrep. Man vurderer også hvorvidt tiltaket får innvirkning 

på villreinens levekår.  

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:  
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Generelt kan det hevdes at her har de økonomiske interessene i sauenæringa fått aksept for å få lov 

å ta i bruk saltstein igjen, på bekostning av føre-var prinsippet. 

For villreinnemnda er det uforståelig at det på den ene siden skal være «Påbudt å desinfisere utstyr 

og redskaper som har vært i kontakt med hjortedyr» samtidig som det skal være tillatt at titusenvis av 

sau møtes på salte-plasser der hjortedyr åpenbart også vil «møte opp».  

15 kommuner rundt Nordfjella har fått i oppgave av Mattilsynet å halvere sine bestander av elg og 

hjort, - mens det samme Mattilsynet skal tilrettelegge for at hjortedyr og sau skal møtes på 

salteplasser. En slik endring vil undergrave tilliten og troverdigheten til Mattilsynet i arbeidet for en 

bedre dyrehelse. VN vurderer at det er vanskelig å få aksept for smittereduserende tiltak utenfor 

sonen når Mattilsynet tillater slike tiltak innenfor. 

Villreinnemnda mener den foreslåtte endringa er urimelig, og fraråder på det sterkeste, ut fra «føre-
var prinsippet», at salteplasser blir tillatt. 

Et annet viktig moment er også at Mattilsynet ikke kommer til å godkjenne spesifikke modeller.  

Dersom det blir helt og fullt opp til hver enkelt dyreeier å velge teknisk løsning, så tror 

villreinnemnda at saltinnretningene ikke kommer til å være innenfor kravet. Sannsynligheten for at 

løsningen da ikke fungerer er svært stor. 

 

Forslag til uttalelse 

Villreinnemnda vil sterkt fraråde Mattilsynet å åpne opp for mulighetene til å sette ut saltstein nå. Av 

hensyn til smittefaren av CWD og fotråte hos villrein er det svært viktig å være varsom med tiltak 

som kan øke smitterisiko. Villreinnemnda mener at en eventuell tillatelse vil være et uansvarlig tiltak 

fra Mattilsynet, slik situasjonen er nå. 

 

 

Behandling i arbeidsutvalget i Villreinnemda 17. februar 2020: 

Enstemmig som innstilt. 

Uttalelse: 

Villreinnemnda vil sterkt fraråde Mattilsynet å åpne opp for mulighetene til å sette ut saltstein nå. 

Av hensyn til smittefaren av CWD og fotråte hos villrein er det svært viktig å være varsom med 

tiltak som kan øke smitterisiko. Villreinnemnda mener at en eventuell tillatelse vil være et 

uansvarlig tiltak fra Mattilsynet, slik situasjonen er nå. 

 
 
Med hilsen 
 
 
Endre Lægreid (s)        Egil Rønning 
Leder          Sekretariat 
 


