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Svar på høring om forslag til endringer i CWD - soneforskriften 

 
Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestland avgir med dette felles kommentarer til 
høringen på forslag om endring av CWD-soneforskriften datert 27. januar 2020. 
 
Nordfjella-sonen berører hele Hemsedal kommune og kommunene Hol og Ål nord for riksvei 7 i 
Viken. I Vestland er det kommunene Eidfjord nord for riksvei 7, deler av Ulvik og hele Lærdal og 
Aurland som er berørt. Fylkesmannen i Oslo og Viken er for 2020 satt til å forvalte 5 mill. kr 
øremerket tiltak knyttet til kostnader for beitenæringen som følge av tiltak mot skrantesjuke på rein i 
Nordfjella i samarbeid med Fylkesmannen i Vestland.  
 
Generelt 
I beitesesongen 2019 beita det nærmere 65 000 søyer og lam (hvorav rundt 10 000 gjestesauer), 
3 500 geiter, 1 700 storfe og 25 hester fordelt på 15 beite- og sankelag og rundt 250 beitebrukere fra 
de berørte områdene i Nordfjella. Den foreslåtte forskriftsendringen vil med stor sannsynlighet 
redusere arbeidsbelastningen for svært mange husdyrbønder i Viken og Vestland. 
 
Fylkesmennene er positive til endringsforslagene som i all hovedsak innebærer at det blir tillatt å gi 
salt til beitedyr via innretninger som ikke gir avrenning og som ikke skaper varige samlingsplasser. Vi 
bekrefter Mattilsynets erfaringer fra beiteperioden 2019 som er omtalt under avsnittet 
Konsekvensutredning.  
 
Merknader 
Fylkesmennene i Oslo og Viken og Vestland har følgende mindre merknader til de foreslåtte 
endringene: 
 

 Det er et viktig punkt at alt salteutstyr skal være merket med eier, også utenfor 
beiteperioden. Bare på denne måten kan tilsynsmyndigheten ha kontroll med hvem 
som overholder regelverket og dermed unngå et eventuelt totalforbud mot bruk av 
salt i Nordfjella-sonen, slik dere skriver i konklusjonen i høringsforslaget.  

 Fylkesmannen ser det som uproblematisk at saltinnretningene skal flyttes flere 
ganger gjennom beiteperioden. Vi anbefaler at dere krever at dokumentasjon som 
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bekrefter flytting av innretningene (for eksempel bilder med dato) skal oppbevares 
minimum ut brakkleggingsperioden.   

 Vi merker oss at det i forskriften nå er definert en utvidet sone 1. For å unngå 
misforståelser om hvilke områder som er innenfor denne sonen sammenlignet med 
tidligere sone 1, sone 2 og andre soner/endrede grenser i Nordfjella, ønsker vi at 
dere utarbeider et digitalt kart som del av den foreslåtte forskriften.   

 Slik vi forstår det vil det foreslåtte forbudet mot enhver aktivitet innenfor skjermede 
salteplasser (vår understrekning) kun gjelde innenfor utvidet sone 1, jf. høringsbrevet. 
Begrepet «enhver aktivitet» bør defineres og ev. skilles fra det å «åpne eller fjerne 
grinder, lemmer og lignende som er satt opp for å skjerme salteplasser», dersom 
dette anses som ulike aktiviteter. Fylkesmennene mener det er uheldig om det blir 
tillatt med aktivitet innenfor skjermede salteplasser utenfor utvidet sone 1. 
Mattilsynet har nå gjennomgått alle grindene og sørget for at alle er forsvarlig festet. 
Dersom beitebrukerne gis tillatelse til å åpne grindene for å hente ut gamle 
saltsteinsautomater, vil det fort kunne bli et spørsmål om hvem som får ansvar for 
mangelfull lukking av grindene ved en eventuell dyretragedie i forbindelse med dette. 
Vi kan heller ikke se den store nytten av at disse automatene må gjenbrukes nå da 
det uansett vil kreve tilpasning/investeringer å få disse til å tilfredsstille 
funksjonskravene i det foreslåtte regelverket. Videre vil det kunne oppleves 
urettferdig beitebrukerne imellom at noen får benytte eksisterende saltautomater og 
andre ikke. Med bakgrunn i dette foreslår vi derfor forbud mot enhver aktivitet på 
samtlige salteplasser i Nordfjella.  
 

Vi ber om at det tas en snarlig avgjørelse i denne saken og at forvaltningen fortløpende blir orientert 
om utfallet. Dersom endringene blir fastsatt mens det fremdeles er skuterføre, vil det lette arbeidet 
mye, og salteinnretningene kan kjøres ut samtidig med utkjøring av salt. Fortsatt god dialog og 
samarbeid med beitenæringa er viktig for å lykkes i arbeidet med å redusere smitterisikoen fra 
områder i Nordfjellasonen. 
 
 
Med hilsen 
 
Otto Galleberg 
seksjonssjef 
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seniorrådgiver 
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