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Høring om Forslag om endring i CWD-soneforskrift for å bekjempe skrantesjuke (CWD)
Det vises til e-post av 02.08.2018, saksnr: 2018/86643, med høringsfrist 13. september 2018.
De foreslåtte endringene gjør regelverket bedre egnet for forvaltningsmyndigheten til å gjennomføre
nødvendige tiltak for å ivareta smittevernhensyn, ved forvaltning av CWD. Endringsforslaget støttes derfor av
Veterinærinstituttet.

Kommentar til forskrift, utenom foreslåtte endringer:
Veterinærinstituttet påpeker at områder som tilrettelegger for ansamling av hjortedyr vil kunne øke faren
for eventuell smittespredning av CWD. Slikkesteinsplasser representerer en slik kunstig innretning, som
tiltrekker seg hjortedyr, og således representerer en mulig økt fare for spredning av eventuell smitte, både
mellom dyr og til miljøet. Som formulert i §5 annet ledd, åpnes for nyetablering av slikkesteinsplass ved
sanering av slik gammel plass for beitedyr. Veterinærinstituttet mener at slik praksis ikke ivaretar hensynet
til smittevern tilstrekkelig. Kunnskapen om smittespredning, også via miljøet, er utilstrekkelig belyst for
CWD. En uttalt føre var-holdning er nødvendig i forvaltning av en sykdom som klassisk CWD, grunnet stort
skadepotensiale ved etablering i norsk fauna. Anleggelse av slikkesteinsplasser bør unngås, heller enn å
opprettholdes eller økes.
Det påpekes videre at Veterinærinstituttet av smittevernhensyn ikke anbefaler å bringe hjortedyr ut av soner
som har fått påvist klassisk CWD. Således er unntaket for tamrein, som formulert i § 5 tredje ledd, ikke å
anse som egnet til å hindre spredning av eventuell smitte. Flytting av dyr direkte til slakteri vil dog
representere mindre risiko, hvis nødvendige tiltak gjennomføres.
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CWD-koordinator

Merete Hofshagen
Avdelingsdirektør dyrehelse og trygg mat

www.vetinst.no · Fakturaadresse: Postboks 1509, 7435 Trondheim · Bank 7694 05 12030 · Organisasjonsnr. 970 955 623 MVA

