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Høringsuttalelse vedrørende – Forslag om endring av CWD-
soneforskriften 

 

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har hatt utkastet til forskriften ute på høring i 
organisasjonen. 

NJFF er positive til at regelverket forenkles og at sonene for både Nordfjella og 
Hardangervidda nå finnes i den samme forskriften og at reglene blir like. 

Vi er også enige i at det er den klassiske varianten det må fokuseres på og at tiltakene må 
gjelde i de områdene som har den klassiske varianten av skrantesyke. 

 

NJFF ønsker å knytte følgende kommentarer til selve utkastet: 

§ 1 – NJFF er enige i at det er den klassiske varianten en må arbeide videre med. 

§ 5 – NJFF støtter forenklingen for jegerne vedrørende frakting av slakt ut av sonene. 

Ny § 6 – NJFF er skeptiske til at det fortsatt skal være lov å bruke salt til beitedyrene. NJFF 
mener en også her bør bruke føre-var prinsippet og ikke tillatte å legge ut/sette ut salt til 
beitedyrene. Erfaringene med dette fra Nordfjella er at bruk av strøsalt og flytting av 
saltplasser samt gjerdeinnretningen ikke fungerer etter hensikten, i tillegg til at hjortedyr 
finner og blir tiltrukket av disse stedene. Dersom Mattilsynet likevel går inn for å videreføre 
tilsvarende ordning som ble praktisert i fjor i Nordfjella, forutsetter NJFF at Mattilsynet fører 
tilsyn med at regeletterlevelsen blir svært god.  

Ny § 7 – NJFF er enige i at jegerne må ta sine forhåndsregler og desinfisere utstyr etc. Vi er 
likevel overrasket over at de som driver med beitedyr i området ikke er nevnt her. NJFF 
mener at beitebrukere/gjetere også må sørge for å desinfisere utstyr/ kjøretøy og annet som 
aktivt blir brukt i sonene. 

Ny § 8 – Beiting bør begrenses til beitedyr fra samme kommune som det de slippes på beite 
i, ikke bare ny gjestebeiting som foreslått. En økt overvåking i områdene hvor disse 
beitedyrene slippes, er ikke et tilstrekkelig tiltak for å forhindre en eventuell spredning til nye 
områder utenfor sonen. NJFF har også fått innspill på at en bør begrense bruk av vær som 
ikke er hjemmehørende i sonen til parring av sau i sonen, for å hindre mulighet for spredning. 

I tillegg bør beitedyr skilles i fjellet og så langt det kan gjøres vaskes/klippes/desinfiseres før 
de sendes hjem etter sommerbeite. NJFF ser at dette skaper utfordringer for eier og andre, 
men vi mener det er viktig for å hindre at smitte tas med ut av sonene. 
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