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Høringssvar - forslag til endring av CWD-soneforskriften 2021 

 
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 2021/55259. 
 
I CWD-soneforskriften foreslås det å endre reglene slik at bestemmelsene for 
Hardangervidda-sonen blir mer i samsvar med reglene som allerede gjelder for Nordfjella-
sonen. 
 
Anbefalingen om CWD håndteringen, levert LMD fra Mattilsynet og Miljødirektoratet 28. 
april, synes ikke å påvirke forslaget til endringen av CWD-soneforskriften. 
 
Landbruksdirektoratet er positive til tiltak som hindrer spredning av CWD blant ville dyr, 
med potensiale til også å smitte landets husdyr- og tamreinproduksjon. Vi er videre 
positive til en forvalting som medfører at næringen vil kunne fortsette å bruke salt til 
beitedyr.  
 
 
Saltinnretninger 
Landbruksdirektoratet ser positivt på at det foreslås å innføre tilsvarende salteregimer i 
Hardangervidda- og Nordfjella-sonen, og at det stilles funksjonskrav fremfor 
typegodkjenning. Forskriften er inngripende for beitebrukere som ønsker å gi salt til 
beitedyr, og medfører økt behov for tilsyn og kostnader, som ikke dekkes av fullt ut av 
gjeldende tilskuddsordning. Forvaltningen kan også påvirke beitemønsteret 
og velferden til sauen (VKM Rapport 2021: 01). Likevel oppfatter vi at beitenæringen er 
positive til å bidra i dugnaden for begrensning og forhåpentligvis bekjempelse av CWD.   
 
Bestemmelsen i gjeldende forskrift om at èn registrert og inngjerdet salteplass bare kan 
erstattes med én salteinnretning, anbefales videreført og overført til også å gjelde 
Hardangervidda. Erfaringene fra Nordfjella i 2020 viser til betydelig slitasje under flere av 
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de nyetablerte salteplassene. Effekten av å benytte et fritt eller større antall innretninger 
innen en radius av 500m fra tidligere registrert salteplass, for å redusere smittepresset, 
under forutsetningen om antall flyttinger og minimum 50 meter mellom innretninger, 
kunne vært vurdert. Begrensningen slik den er i dag, og som foreslås videreført 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, sammen med en 
videreføring av krav til flytting gjennom sesongen, vil etter vår vurdering ikke være i strid 
med VKMs anbefaling om å unngå nye varige salteplasser. 
 
Den tidlige orienteringen av næringen på Hardangervidda, av Statsforvalteren i samarbeid 
med Mattilsynet og beitelag i Nordfjella, har lagt et godt grunnlag for at kravet i forskriften 
kan bli ytterligere etterlevd i beitesesongen 2021. Vi har i likhet med Mattilsynet tiltro til 
at beitebrukerne vil bruke erfaringene fra Nordfjella til best mulig å innrette seg etter 
bestemmelsene. 
 
 
Flytting av og fôr til hjortedyr 
Forbudet mot å flytte levende hjortedyr ut av sonen er en ny regel for Hardangervidda-
sonen. Så langt Mattilsynet kjenner til ligger det ingen anlegg med oppdrett av hjortedyr 
innenfor sonen. Det antas videre at det foreslåtte forbudet mot å flytte lav og 
plantemateriale ut av sonen vil ha begrensede konsekvenser fordi det er liten slik aktivitet 
i området. 
 
Omfanget av hjorteoppdrett i Norge er begrenset. For Viken og Vestland ble det i 2020 
søkt produksjonstilskudd for henholdsvis 2 468 og 717 dyr. For Hardangervidda er det 
verken i de spesielt berørte kommunene Vinje, Tinn, Rollag, Nore og Uvdal og Hol i Viken, 
eller i Ullensvang, Eidfjord og Ulvik i Vestland registrert slikt oppdrett. 
 
Vi viser for øvrig til Forskrift om tiltak for å begrense spredning av CWD, hvor det allerede 
etter § 7 er forbud mot at tamrein og oppdrettshjort fra områder uten Chronic Wasting 
Disease skal fôres med fôr, inkludert lav, som er sanket inn fra områder med CWD. 
 
 
Gjestebeiting 
Forbudet mot å etablere ny gjestebeiting er ny for Hardangervidda-sonen. 
Landbruksdirektoratet antar i likhet med Mattilsynet at omfanget av og behovet for 
gjestebeiting i sonen er begrenset, og at dispensasjonsadgangen gir tilstrekkelig grunnlag 
for eventuell nødvendig nyetablering. 
 
 
 
Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 

Gunn Eide Jens Wollebæk 
seksjonssjef seniorrådgiver 
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Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur. 
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