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Høring - Forslag om endri ng av CWD-soneforskri ft en
Det vises t il e-post av 28.01.2020, saksnr: 2020/ 6200, med høringsfri st 9. mars 2020.
Forskrift om soner ved påvisning av CWD (CWD-soneforskri ft en ) har som formål å begrense spredning av
skrant esj uke hos hj ortedyr i og fra soner rundt st eder der sykdommen har blitt påvist. Den hist oriske bruken
av salteplasser t il beit edyr i og rundt Nordfj ella var en smitt emessig ut fordring ved påvisning av skrant esj uke
i 2016. Hj ort edyr har i nt eresse for salt eplasser på lik linj e med beitedyr og plassene represent erer unat urlige
samlingspunkter, der smitt eutveksling av også prioner kan skj e.
Beit edyras fysiologiske behov for ekst ra t ilført salt er i kke godt dokument ert . Om det foreligger særlige
geologiske forhold som skulle t ilsi behov for t ilførsel av ekst ra salt er og mi neraler, kan dett e løses på andre
måt er enn å et ablere salt eplasser på beit e. Bruken av salteplasser dekker behov som relat eres til drif t ,
heller enn ernæring. Praksisen med bruk av salt på beit e varierer og vellykket beit edrift gj øres også uten
saltt ilførsel.
Skrant esj uke er en svært alvorlig sykdom med et stort spredningspot ensiale. At prioner kan akkumuleres i
milj øet med i nfektivit et over svært lang t id, kompliserer håndt ering og event uell sanering. Det er viktig å
forhindre opphopning av prioner i milj øet . Likeledes er det vikt ig at plasser med mulig milj øsmitt e brukes av
beitende dyr i så lit en ut st rekni ng som mulig.
Som en konsekvens av at villrein i Nordfj ella hist orisk har brukt salt eplasser et ablert for beit ende sau, ble
plassene stengt og skj ermet med grinder. Skj ermingen skulle hi ndre hj ort edyr tilgang t il disse plassene, hvor
man kunne forvent e ä ha pri onsmitt e i milj oet . Saltepla ssene ma regnes som «hot spot s» for event uell
prionsmitt e i Nordfj ella.
Forskrift sendringen som høres her ønsker å legge t il rett e for bruk av innret ninger som kan administ rere salt
til dyr, der det ikke skal skj e avrenning eller søl av salt t il omgivelsene. Innret ni ngen skal være mobile og
flytt es mi nst to ganger per sesong for å hindre slit asj e på omliggende vegetasj on og underlag. Videre skal
i nnret ning skj ermes for tilgang av hj ort edyr ut enom beit esesongen. Denne praksisen skal erst att e mulighet en
for bruk av løssalt st rødd på bakken, som ble t att inn ved forskrift sendringen av j uni 2019. Tidligere
salt eplasser som i dag er skj ermet skal forbli det . Nye mobile innret ninger skal plassers ut , og f lyt t es,
innenfor en radius av maks 500 met er fra skj ermede salteplasser og mi ni mum nærhet av 50 met er .
Erfaring tilsier at dyr, både vil le dyr og husdyr, som ferdes i nat uren kan bruke områder likt fra år t il år.
Plasser med att raktivt beit e eller andre att rakt ant er, som salt eplasser, vil oppsøkes selv om deler av dem er
gj ort mindre t ilgj engelig. Kunnskapen om milj øsmit t e med prioner i Nordfj ella er begrenset og det finnes
heller ikke god kunnskap om event uell smitt e og fordeling rundt en «hot spot », som en saltepla ss. Erfaringer
f ra Nord-Amerika tilsier imidlertid at milj øsmitt e kan være en vikt ig fa kt or for smitt espredning.
Alvorlighet sgraden av skrantesj uke må bet y st or grad av forsiktighet der kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt ,
som med grad av milj øsmitt e i Nordfj ella.
Selv om praksisen det legges opp til gj ennom foreslåt t forskriftsendring vil kunne gi mindre søl av salt og
avrenni ng, vil denne bruken av salt opprett holde saltt ilgang i beit esesongen også for andre dyr enn sau. Det
er ut i fra et smitt eperspekt iv ikke ønskelig at unat urlige samlingspunkt er et ableres eller vedlikeholdes. For
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å redusere mulighet en for at hj ort edyr bruker sonen der den smitt ede og nå sanert e vil lreinbest anden har
oppholdt seg, vil et tot alforbud av saltt ildeli ng, uanset t form, være det best e smitt eforebyggende t ilt aket .
Brakkleggingsperioden på minst fem år , ett er sanering av villreinstammen, bør være korteste periode for
tilt ak som søker å maksimere forskrift ens formål, nemlig å begrense spredning av skrant esj uke.
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