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Høringsuttalelse - forslag til endring av CWD - soneforskriften 

Statsforvalteren i Oslo og Viken gir med dette tilbakemelding til høringen på forslag om endring av 
CWD-soneforskriften datert 22. mars 2021. Vi er i samarbeid med Statsforvalteren i Vestland, satt til 
å forvalte fem millioner kroner øremerket tiltak knyttet til kostnader for beitenæringen som følge av 
tiltak mot skrantesjuke på hjortevilt i 2021.  
 
Vi er generelt positive til endringsforslagene og det felles foreslåtte regelverket for Nordfjella- 
og Hardangerviddasonen. Sett fra et landbruksfaglig perspektiv og de foreslåtte endringene som 
berører beitenæringen som følge av endringer i saltregimet, er det en stor fordel at beitenæringen 
får ett felles regelverk å forholde seg til, enten de har dyr i Nordfjella- eller på Hardangervidda.  
 
VKM-rapporten understreker at salteplasser er svært uheldig med tanke på smittespredning. Ut fra 
et viltfaglig perspektiv bør derfor bruk av salt innenfor virkeområdet til soneforskriften på 
Hardangervidda ideelt sett unngås, eller i det minste minimaliseres.  
 
Foreliggende forslag til revidert forskrift skal forebygge lekkasje av salt til jordsmonnet fra 
saltautomatene. Dette er positivt, men erfaringer fra Nordfjella har vist at vilkår for å sikre dette ikke 
fullt ut er etterlevd. Selv om det gjøres en god informativ jobb i forkant, og det er gode intensjoner 
fra beitelagene, vil et stort antall salteplasser på Hardangervidda utgjøre en betydelig fare for en viss 
andel ikke-fungerende installasjoner.  
 
Forskriften legger til rette for at antall salteplasser kan videreføres på Hardangervidda. Dette støttes 
utfra et landbruksfaglig syn. For å reduser risikoen for smittespredning og samlingsplasser ved 
salteplasser, vil det ut fra et viltfaglig ståsted være ønskelig at antall salteplasser reduseres. Dersom 
dagens antall videreføres, er det viktig at Mattilsynet utfører jevnlig og godt tilsyn med disse 
plassene i løpet av beitesesongen.   
 
Vi setter pris på den gode dialogen og samarbeidet vi har med Mattilsynet på dette området. Videre 
samarbeid med beitenæringa er også viktig for å lykkes i arbeidet med å redusere smitterisikoen fra  
områdene innenfor CWD-sonen. Det har vært flere dialogmøter mellom Mattilsynet og 
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beitenæringen denne våren. Tidlige og jevnlig kommunikasjonen om de foreslåtte endringene i 
forskriften har gjort det mulig for beitenæringen å forberede seg best mulig på den kommende 
beitesesongen. Vi mener dette har vært spesielt fruktbart for samarbeidet, og berømmer 
Mattilsynets innsats på dette området.  

 
Med hilsen 
 
Otto Galleberg 
seksjonssjef 
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