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Høringssvar - forslag om endring av CWD-soneforskriften 

 
Landbruksdirektoratet viser til høring av forslag om endring av Forskrift om soner ved 
påvisning av Chronic Wasting Disease (CWD-sone), på vegne av Landbruks- og 
matdepartementet, deres ref 2020/6200. Landbruksdirektoratet er positive til tiltak som 
hindrer spredning av CWD blant ville dyr, med potensiale til også å smitte landets 
husdyrproduksjon. Vi er videre positive til en forvalting som medfører at næringen vil 
kunne fortsette å bruke salt til beitedyr. Samtidig ønsker vi å påpeke viktigheten av at 
endringer som påvirker beitebrukerne fastsettes i god tid før planleggingen av årets 
beitesesong. 
 
Landbruksdirektoratet kommenterer ikke konsekvensutredningen i sin helhet, men 
ønsker å påpeke enkelte forhold ved forskriftsforslaget som kan påvirke næringen.  
  
Foreslåtte endringer 
I gjeldende forskrift er det i § 5 annet ledd, som et smitteforebyggende tiltak i CWD-sonen, 
et forbud mot bruk av slikkesteiner utendørs, mens det er tillatt å bruke strøsalt på vilkår. 
 
Mattilsynet ønsker å oppheve § 5 annet ledd og erstatte reglene med funksjonelle krav til 
salting, gitt i ny § 5 a. 
 
Landbruksdirektoratets kommentar 
Om beitedyr 
Unntaket fra det generelle forbudet om bruk av salt er i utkastet presisert å gjelde for 
beitedyr i normal beiteperiode. Landbruksdirektoratet mener det her kan være 
hensiktsmessig å benytte betegnelsen «husdyr», slik at salting til tamrein som har normal 
beiteperiode hele året ikke inngår i unntaksbestemmelsen.  
 
Innretninger som ikke gir avrenning 
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Mattilsynet har foreslått å ikke godkjenne spesifikke modeller for salting. 
Landbruksdirektoratet støtter forlaget. Vi ønsker likevel å påpeke at det for næringen er 
uheldig at det i høringsnotatet indikeres at en enkelt navngitt modell vil kunne oppfylle 
funksjonskravene. Modellen som er foreslått er meget kostbar og tilgjengeligheten i 
markedet er usikker. Virkemidlene som under Landbrukets utviklingsfond er avsatt til 
ekstraordinære kostnader som følge av kampen mot CWD er ikke tilstrekkelig til å 
kompensere for slike innkjøp i tillegg til andre ekstraordinære utgifter næringen får som 
følge av CWD forvaltningen. Modellangivelsen i høringsnotatet vil medføre usikkerhet for 
næringen om hvorvidt investeringer i andre og mindre kostbare løsninger vil være 
tilstrekkelig for å innfri forskriftens bestemmelser, eller om de selv må foreta betydelige 
investeringer som ikke dekkes av gjeldende tilskuddsordninger. 
 
Fastsetting av krav om tidvis flytting av salteinnretninger, herunder bestemmelser om 
avstand mellom salteplasser, anses fornuftig. Bestemmelsen om at én registrert og 
inngjerdet salteplass kun kan erstattes med én salteinnretning kan imidlertid etter vår 
vurdering øke smittepresset. Etter Landbruksdirektoratets vurdering kunne det vært 
vurdert om dyreeier, under forutsetningen om antall flyttinger og minimum 50 meter 
mellom innretninger, kunne benytte et fritt antall innretninger innen en radius av 500m 
fra tidligere registrert salteplass. Begrensningen som er gitt i utkastet til endret forskrift vil 
kunne medføre unødvendig samling av dyr, økt direkte kontakt og økt indirekte smittefare 
fra jord og vegetasjon. Frihet til å benytte et større antall innretninger som flyttes jevnlig 
vil etter vår vurdering ikke være i strid med VKMs anbefaling om å unngå nye varige 
salteplasser. Kostnadsmessige hensyn tilsier uansett at antallet innretninger vil være 
begrenset.  
 
Aktivitet innenfor skjermede salteplasser  
Under forslaget til § 5 a femte ledd er det presisert at all aktivitet innenfor skjermede 
salteplasser er forbudt. Dette er en ny bestemmelse. Landbruksdirektoratets har forståelse 
for behovet for å sikre at grindene er tilstrekkelig lukket og festet. Det kunne likevel vært 
vurdert om salteinnretninger som er i bruk utenfor grindene i beitesesongen kunne flyttes 
over og innenfor grindene etter beitesesongen for å innfri kravet som gitt i ny § 5 a tredje 
ledd, om å oppbevare salt utilgjengelig for hjortedyr utenfor beiteperioden. Dersom dette 
ikke kan tillates vil et slikt krav til oppbevaring medføre økte kostnader for næringen.   
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