
Formannskapet har behandlet saken i møte 05.03.2020 sak 21/20: 
 Hol kommune støtter i all hovedsak utkast til forskrift om endring i CWD-soneforskrift jf. ny § 5a datert 27.01.20, med de 
merknader som fremgår av dette saksframlegget. 
 Vurdering i saksframlegg sak 21/20: 
 Rådmannen rår til at det gis flg. høringssvar i Endring i CWD-soneforskriften: 
 § 5a første ledd: 
 Ingen merknader utover at totalforbud mot strøsalting /bruk av løst salt også er et inngripende tiltak, som ikke har vært 
innført tidligere. Det mangler en skikkelig konsekvensutredning i forhold til hvordan dette vil virke inn på tilsyn med sau 
på utmarksbeite. 
 § 5a andre ledd punkt a): 
 Mattilsynet foreslår krav om å unngå at salt vaskes ut til terrenget. Det foreligger allerede flere mulige løsninger for 
dette. Mattilsynet godkjenner imidlertid ikke spesifikke tekniske løsninger. Det blir dermed opp til den enkelte beitebruker 
å finne løsninger som ivaretar hensynet i regelverket. 
 Dette kravet støtter Hol kommune. 
 En mulig konsekvens og sanksjonsmiddel som omtales i høringsbrevets konklusjon, er totalforbud mot bruk av salt til 
dyr på utmarksbeite i Nordfjella dersom forskriftens pålegg ikke aksepteres eller overholdes av enkeltbrukere i et visst 
omfang. Dette må anses som trussel om kollektiv straff, noe som ikke er akseptabelt. Beitenæringen har ingen 
myndighet over sine medlemmer selv om det er organisert beitebruk, og kan ikke straffes som helhet jf. allmenne 
juridiske prinsipper når krav til merking gjør det enkelt å identifisere eventuelle avvik fra forskriftens krav. Ordlyden ift 
dette må endres, fordi kollektiv straff ikke er et akseptabelt juridisk virkemiddel. 
 § 5a andre ledd punkt b): 
 Mattilsynet foreslår krav om at salteinnretningen skal flyttes regelmessig. Dette sammenfaller med beitenæringas 
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, f.eks. kan bilder tatt med mobilkamera brukes. 
 
 Disse kravene støtter Hol kommune. 
 § 5a andre ledd punkt c): 
 Det foreslås at nye salteplasser i hovedsak skal opprettes 50 til 500 m unna grinder rundt gamle salteplasser, avhengig 
av type grunnforhold og terreng. Dette kravet mener Hol kommune er rimelig. Det foreslås samtidig krav om at dersom 
beitebruker ønsker å flytte salteplassen lenger unna gamle salteplasser enn 500 m, må en søke Mattilsynet om 
tillatelse. 
 
 Hol kommune mener at dette kravet kan være berettiget, men det må være reell mulighet for å få dispensasjon for å 
flytte salteplass lenger unna når særlige forhold tilsier det. 
 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. Hol kommunes vurdering er at 
dette er en grunnleggende misforståelse, fordi smittepotensialet på salteplassen blir høyere når flere dyr må dele på 
samme salteplass. 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 må 
kunne utvikle seg. 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. 
 Hol kommune foreslår derfor at krav om at salteplasser bare kan erstattes 1:1, kun skal være veiledende 
/utgangspunkt. I de tilfeller det er nødvendig å opprette nye salteplasser pga hensyn til drifta må det være reell mulighet 
for å få dispensasjon, når særlige forhold tilsier det. 
 § 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 skal ikke være tilgjengelig for hjortedyr. 
 Disse kravene støtter Hol kommune. 



 § 5a fjerde ledd: 
 Salteinnretningen skal være merket med eiers /brukers navn og telefonnummer. 
 
 Dette kravet støtter Hol kommune. 
 § 5a femte ledd: 
 De gamle plassene blir forbudt område. Ordet forbudt er misvisende, båndlagt er et bedre ord i denne sammenhengen 
ettersom de gamle salteplassene er innegjerdet og avstengt. 
 
 Dette kravet støtter Hol kommune. 
 Konklusjon: 
 
 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. Endringene reduserer den store belastningen beitenæringen har hatt pga saltsteinsforbudet beitesesongen 
2019. 
 Det er svært viktig at endringene i forskriften blir vedtatt og iverksatt snarest mulig, mens det ennå er snøføre i fjellet 
slik at en kan bruke snøscooter for å transportere ut tekniske innretninger for forskriftsmessig salting. Både i 2018 og 
2019 kom forskriften uforsvarlig nær starten på beitesesongen, det er for sent med slike endringer etter midten av april. 


