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Villreinnemndas høringsuttalelse til Mattilsynet - 

endring av CWD forskriften 
 

Saken 
Mattilsynet har sendt på høring nytt forslag til CWD-soneforskrift. Hovedinnholdet i høringsbrevet 

gjengis her: 

I CWD-soneforskriften foreslår vi å endre reglene slik at bestemmelsene for Hardangervidda-sonen 

blir mer i samsvar med reglene som allerede gjelder for Nordfjella-sonen. I hovedsak betyr det at det 

innføres krav til bruken av salt til beitedyr i Hardangervidda-sonen. Det må brukes innretninger som 

ikke gir avrenning og som ikke skaper varige samlingsplasser. Andre endringer som også foreslås 

gjeldende for Hardangervidda-sonen, er regulering av bruken av fôr til hjortedyr og flytting av 

hjortedyr, både innad og ut av sonen. Kravet om at det skal inngås avtale med Mattilsynet før hele 

eller deler av hjortedyr tas ut av Hardangervidda-sonen og hvor ikke negativt prøvesvar foreligger, 

foreslås fjernet, men det stilles krav til jeger ifbm at slakt tas ut. Vi foreslår å innføre samme regler 

for Nordfjella-sonen. I tillegg foreslår vi at kalv som ikke skal prøvetas kan tas ut av sonene.  

Høringsfristen er satt til 3. mai 2021. 

Vurdering 
Villreinnemnda er en interkommunal statlig nemnd, oppnevnt av Miljødirektoratet. Villreinnemndas 
(VN) hovedoppgave er å forvalte villreinområder og å «…arbeide for en langsiktig bærekraftig 
forvaltning av villreinen og dens leveområder i samsvar med naturmangfoldloven og viltloven» jf. 
hjorteviltforskriftens §21.  
Villreinnemnda er dermed en viktig høringsinstans i arealforvaltningen og skal uttale seg i forhold til 
villreininteressene i området. Nemnda vektlegger i sine uttalelser områdets betydning som 
leveområde og følsomhet ovenfor inngrep. En viktig vurdering er også om tiltaket vil generere økt 
bruk og mer ferdsel i området.  
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Villrein er en såkalt ansvarsart, som vi er særlig forpliktet til å ta vare på. Med ansvarsart menes en 

art der minst 25% av den europeiske bestanden lever i Norge, og for vill tundrarein lever over 90 % 

av bestanden i Norge. Med dette følger et særskilt internasjonalt ansvar. 

 

Villreinnemnda behandlet en tilsvarende sak i fjor og var da sterkt kritisk til saltplasser som mulig 
kilde til miljøsmitte. Etter at VKM-rapporten (VKM Rapport 2021:01) ble framlagt i vinter og etter at 
Mattilsynet og Miljødirektoratet har sendt sine anbefalinger til LMD er ikke saken mindre aktuell.  
 
Tiltak nr 6 i Mattilsynets anbefaling (Mattilsynet 2021/31596) har følgende ordlyd: 
Saltplasser skaper permanente samlingsplasser som er svært uheldig med tanke på smittespredning. 
Det er dermed uforståelig at slike samlingsplasser kan tillates når en samtidig ser hvilke tiltak 
villreinforvaltningen blir pålagt. Villreinstammen skal reduseres til et minimum, kommunene har fått 
klare oppfordringer om å redusere andre hjorteviltbestander, mens saltplasser blir opprettholdt. For 
villreinforvaltningen virker dette uforståelig. 
 
Forslaget innebærer riktignok at det må brukes innretninger som ikke gir avrenning eller skaper 
varige saltplasser, men vår vurdering er at dette blir bestemmelser som er svært vanskelig å etterleve 
i praksis. At de ikke er permanente er derfor underordnet, for avrenning vil sannsynligvis skje og 
risikoen for miljøsmitte er stor. 
 
Villreinnemnda ser forøvrig positivt på øvrige bestemmelser i forskriftsendringen, bl.a. tiltak som gjør 
kjøtthåndteringen praktisk mulig for jegerne. 
 

 

 

Forslag til uttalelse 
Villreinnemnda er kritisk til etablering av saltplasser, men støtter de øvrige forslagene i 
høringsutkastet bl.a. bruk av fôr, flytting og ordninger for kjøtthåndtering for jegerne, samt 
harmonisering av regelverket mot Nordfjella. 
 
Villreinnemnda er derimot kritisk til opprettholdelsen av saltplasser selv om det stilles krav til 
innretningen. Avrenning er vanskelig å forhindre og saltplasser utgjør dermed en betydelig kilde til 
miljøsmitte. VKM-rapporten og anbefalingene fra både Mattilsynet og Miljødirektoratet omtaler 
permanente samlingsplasser som svært uheldig og det er derfor oppsiktsvekkende at Mattilsynet 
foreslår at dette fortsatt kan tillates.  

 

 

Behandling: 
Det er knyttet usikkerhet til betydningen av salteplasser og effekten dette har for miljøsmitte. 

Permanente samlingsplasser er svært uheldig, men tiltakene som er foreslått reduserer risiko for 

miljøsmitte. 

 

Nytt forslag ble fremmet: 
Villreinnemnda støtter forslagene i høringsutkastet bl.a. bruk av fôr, regulering av flytting og 

ordninger for kjøtthåndtering for jegerne, samt harmonisering av regelverket mot Nordfjella. 

Villreinnemnda tar til etteretning tiltak som er, eller blir gjort for å avgrense ev. smittespredning 

rundt saltplasser for beitedyr, og støtter dette. 

Nytt forslag til uttalelse enstemmig vedtatt. 
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Uttalelse 

 
Villreinnemnda støtter forslagene i høringsutkastet bl.a. bruk av fôr, regulering av flytting og 

ordninger for kjøtthåndtering for jegerne, samt harmonisering av regelverket mot Nordfjella. 

Villreinnemnda tar til etteretning tiltak som er, eller blir gjort for å avgrense ev. smittespredning 

rundt saltplasser for beitedyr, og støtter dette. 

 
 

 

 

 

 

 
Med hilsen 

 

 

Endre Lægreid (s)        Egil Rønning 

Leder          Sekretariat 

 

 

 
 

 

 

Kopi til: 

Statsforvalteren i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:sfovpost@statsforvalteren.no

