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Høringsinnspill fra Miljødirektoratet til forslag om endring 
av CWD-soneforskriften 
Miljødirektoratet viser til Mattilsynet sin høring på CWD-soneforskriften. Vi sender her 
våre innspill til høringsforslaget, og støtter i stor grad foreslåtte endringer. 

Klassisk skrantesjuke er en alvorlig, smittsom sykdom, og vi viser til Mattilsynet og Miljødirektoratet 
sin anbefaling om å opprettholde et nasjonalt mål å begrense og om mulig utrydde klassisk 
skrantesjuke i Norge. Vårt høringsinnspill er blant annet med bakgrunn i denne anbefalingen.   
 

§ 1 formål 
Miljødirektoratet støtter forslaget om å snevre inn formålsparagrafen slik at soneforskriften gjelder 
den klassiske varianten av sykdommen. Dette da det fra vitenskapelig hold vurderes at den atypiske 
varianten ikke er smittsom. 

§ 4 soner 
Mattilsynet foreslår at Hardangervidda villreinområde nord for rv. 7 defineres som en del av Nordfjella-
sonen. I dag er denne delen av Hardangervidda villreinområde definert som både en del av Nordfjella-
sonen og Hardangervidda-sonen i forskriften. 
 
Miljødirektoratet støtter Mattilsynet sin vurdering om at Hardangervidda villreinområde nord for rv. 7 
tilhører Nordfjella-sonen i dette tilfellet. Dette fordi stammen i dette området består av villrein som 
kommer herfra og fra Nordfjella villreinområde. Av samme grunn gir det mening at Raudafjell 
villreinområde er en del av Nordfjella-sonen. Det er sjelden utveksling av villrein over rv. 7. Vi mener 
derfor det er fornuftig å endre definisjonen av Hardangervidda-sonen til å ikke omfatte villreinområdet 
nord for rv. 7.  
 
Så lenge jegere som feller villrein på Hardangervidda forholder seg til rammene i forskriften og 
registrerer alle felte dyr i Hjorteviltregisteret eller Sett og skutt, ser vi ikke et behov for å presisere 
avgrensingen av sonen av hensyn til villreinjegere. For de som jakter elg hjort og rådyr kan det 
derimot være tvil om de er innenfor eller utenfor sonen, og om reglene da gjelder for dem. Av hensyn 
til hjorteviltjegere generelt, mener Miljødirektoratet derfor at en enkel avgrensing av Hardangervidda-
sonen som følger veier, jernbane ol. kan være hensiktsmessig.  
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§ 5 forbud for å hindre smittespredning i og fra sonen 
Mattilsynet foreslår at Hardangervidda-sonen får de samme restriksjonene som Nordfjellasonen. Det 
vil blant annet si at det er forbudt å flytte levende hjortevilt ut av sonen. Flytting i dette tilfellet 
innbefatter menneskelig aktivitet, og ikke dyrenes egen vandring. Vi ser ikke behov for flytting av 
levende hjortevilt ut av sonen, eller inn i sonen.  
 
Det er også forbudt å ta døde hjortevilt ut av sonen, med enkelte unntak. Disse unntakene er viktige 
for gjennomføring av hjorteviltjakt. Mattilsynet foreslår en forenkling for jegere som skal ta med seg 
felte hjortevilt ut av sonene. Her foreslås det et nytt unntak som sier at "slakt fra kalv" kan tas ut av 
sonen. Mattilsynet foreslår også å slette kravet om avtale med Mattilsynet før slakt kan tas ut av 
Hardangervidda-sonen, men presiserer da i bestemmelsen at "alternativt kan slakt og deler av slakt 
tas ut av sonen dersom jeger holder alle delene under kontroll på en smittemessig forsvarlig måte til 
negativt prøvesvar foreligger." 
 
Miljødirektoratet støtter endingsforlaget fra Mattilsynet som forenkler bestemmelsene om utfrakt av 
slakt som skal gjøre det enklere for jegere å ta felte dyr ut av sonen. Å slette kravet om avtale med 
Mattilsynet før slakt kan tas ut av sonen mener vi er en fornuftig lettelse for jeger. Samtidig mener vi 
at det da blir enda viktigere at jeger alltid registrerer dyret med merkelappnr. i Hjorteviltregisteret 
eller appen Sett og skutt like etter felling, og før prøven sendes til Veterinærinstituttet. Da vil 
kontaktinfo til jeger, koordinater til fellingssted med mer, være tilgjengelig for offentlige myndigheter, 
herunder Mattilsynet. I tillegg får Veterinærinstituttet alle nødvendige opplysninger umiddelbart når 
skrantesjukeprøven mottas.  
 
Hva som kreves av jeger for at alle delene skal være under kontroll på en smittemessig forsvarlig 
måte, jf. ordlyd i bestemmelsen, kan være uklart og oppfattes ulikt. Dette bør derfor forklares i en 
veileder eller lignede.  
 
Miljødirektoratet støtter at de samme reglene skal gjelde for begge sonene.   

§ 6 bruk av salt 
Denne paragrafen handler om saltstein, og Mattilsynet foreslår noen justeringer. Miljødirektoratet har 
ikke innspill til detaljene i denne bestemmelsen, men har noen generelle innspill til bruk av salt i 
villreinområder.  
 
Salteplasser skaper permanente samlingsplasser som, av flere årsaker, er svært uheldig med tanke på 
spredning av skrantesjuke. VKM understreker at det er viktig å unngå etablering av faste 
samlingsplasser. 
 
Etablering av salteplasser/fôringsplasser i utmark med tilgang for både husdyr og viltlevende dyr er 
svært uheldig. Salteplasser bidrar til betydelig vegetasjonsslitasje i naturen, som i varierende grad 
raskt kan gjenopprettes til opprinnelig vegetasjon etter endt brukt. Inngrep, som for eksempel 
inngjerding av saltsteiner, bidrar negativt til naturopplevelser. Slike samlingsplasser bidrar også til 
overføring og spredning av parasitter og sykdommer innen og mellom ulike arter. Sett fra 
Miljødirektoratets side er det ikke ønskelig med videreføring av salteregime i fjellområdene.  
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