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Disposisjon

• Definisjoner- hvor er skrantesykeområdet

• Litt om skrantesyke og bekjempelse

• Litt mer om smittestoffet (prioner)

• Utfordringer for beitenæringen
• Forbud mot gjestebeiting i soneforskriftsområdet

• Salteplasser og bruk av salt



Soneforskrift
(Selbusonen foreslått opphevet)

• a)Kommunene Ulvik,Lærdal,Aurland og 
hemsedal

• b)Kommunene Eidfjord,Hol og Ål nord for 
riksvei 7



Definisjoner

• Nordfjella sone 1- sør for RV 52 og nord for R50

• Nordfjella sone 2- sør for RV 50 og nord for Bergensbanen

• Hardangervidda- sør for Bergensbanen

• Filefjell tamreinlag- nord for RV  52









UTKAST



Brev fra Landbruksdepartementet 29.03.17

• Forberedelse av tiltak mot CWD i Nordfjella

• Det vises til Vitenskapskomiteens rapport om CWD i Norge, fase II. 
Mattilsynet bes, i samarbeid med relevante fagmiljøer, om å foreta 
nødvendige forberedelser med sikte på å kunne gjennomføre et 
vedtak om uttak av villreinstammen i Nordfjella sone 1, i tråd med 
anbefalingene i rapporten. 

• Effektuering av et slikt vedtak avventes inntil klarering foreligger fra 
departementet. 



Forslag til saneringsplan lagt fram 15.06

• Uttak av hele Nordfjellaflokken etter plan inne 1.5 2018

• Ordinær jakt

• Statlig felling

• Inndrivning i hegn for avlivning

• Minimum 5 års brakklegging før reetablering av ny stamme



Andre tiltak

• Saltplasser skal gjerdes inn

• Settes opp gjerder for å skille tamrein og villrein langs riksvei 52

• Gjerde langs RV 50 

• Kjøtt fra villrein som avlives av statlig fellingslag og i hegn skal ikke til 
konsum







Utfordring grinder …



Utfordring grinder….



Utfordring grinder……



Utfordring med grindene



Korrekt oppsatt grind



Status Nordfjella

• Utvidet jaktsesong og kvoter høst 2017

• Skutt 1434 dyr i statlig felling

• Sist kjente flokk på 23 dyr skutt fra helikopter 25.februar

• Etter dette 15 enkeltdyr

• Formelt avsluttet den 25 april, fortsetter søk etter enkeltdyr fra 
helikopter



§ 6a.Gjestebeiting 

• Det er ikke tillatt med ny gjestebeiting i Nordfjella-sonen for 
sauebesetninger tilhørende kommuner som ikke inngår i nevnte sone



Hvor mange dyr beiter i 
soneforskriftsområdet i 2018
15 beite/sankelag i Nordfjellaregionen

65000 sau

3500 geiter

1700 storfe

25 hestet



Sau fordelt på kommuner (organisert 
beitebruk i 2017)

Kommune Antall dyr

Hemsedal 4841

Ål 21706

Hol 16614

Eidfjord 6940

Ulvik 6061

Aurland 5197

Lærdal 9835

71144





Hva vet vi om situasjonen i Norge pr. februar 2020?

• 26 tilfeller av prionsykdom

• Fem ulike steder langt fra hverandre

• Tre  ulike hjorteviltarter  – én helt ny
• «klassisk» CWD hos villreinen

• Atypisk form hos hjorten og  elgene?



Europeisk CWD forekomst

=  4

=  19

=  1

Antall positive i 
Norge

=  1

Antall positive i Finland

Oppdatering CWD…siden siste 
seminar!

=  2

Antall positive i Sverige



Art og produksjonsform Antall negative Antall positive

Villrein 10719 19

Nordfjella 1 2082 15

Nordfjella 186 0

Nordfjella 456 4

Hardangervidda 3003 0

Andre områder 4916 0

Ukjent 72 0

Svalbard 4 0

Tamrein 38613 0

Rein i dyrepark o.l. 6 0

Vill hjort 19170 1

Gjemnes 456 1

Andre områder 18432 0

Ukjent 282 0

Oppdrettshjort 1838 0

Elg 22661 6

Selbu-sonen 4240 3

Lierne 506 1

Andre områder 17502 2

Ukjent 413 0

Elg i dyrepark o.l. 4 0

Rådyr 6457 0

Dåhjort (dådyr) 134 0

Ukjent art 1691 0

Totalt 101293 26















Hva kan bidra til spredning av CWD ?

1. Forekomst av uoppdagede smittebærere blant hjortedyr i 
bestandene rundt sone 1

2. Rein fra sone 2 eller Filefjell går inn i sone 1 og blir smittet

3. Hjort, elg eller rådyr fra bestandene rundt går inn i sone 1 og blir 
smittet

4. Sau som beiter i sone 1 og bærer med seg smitte derfra til 
mottakelige hjortedyrbestander

5. Menneskelig aktivitet

6. Andre dyr som beveger seg i sone 1 og tar med seg smitte derifra til 
mottakelige hjortedyrbestander



§ 5.Forbud for å hindre smittespredning i og 
fra sonen
• I sonen er det forbudt å legge ut fôr på utmark til dyr dersom fôret er 

egnet og tilgjengelig for ville hjortedyr. Bestemmelsen går foran 
forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic
Wasting Disease (CWD) § 6 i sonen.

• I sonen er det forbudt å sette ut eller bruke slikkesteiner utendørs. 
Slikkesteiner som allerede er satt ut må fjernes. Strøsalt kan 
benyttes dersom saltet ikke strøs på samme sted gjentatte ganger 
slik at faste samlingsplasser dannes. Grinder, lemmer og lignende 
satt opp før 13. juni 2019 for å skjerme slikkesteiner skal ikke fjernes 
med mindre Mattilsynet bestemmer annet.











Erfaringer etter beitesesongen 2019

• 79% brukte strøsalt, 21 % ikke

• 0-50 dager ekstra tilsyn

• 1,5 % ikke merket konsekvensen av saltsteinsforbudet

• 3200 dyr gått ut av beiteområdet

• 1/3 av brukere har dyr som må slaktes fordi de ikke følger 
beitemønsteret

• 120 familiegrupper mer enn normalt mangler etter 15/10

• Rapportert 7 episoder der dyr satt fast eller ble stengt innre



Noe måtte gjøres, men hva?

• Forslag til endring av soneforskriften

• Ute på høring med høringsfrist 9.mars

• Dere har med andre ord anledning til å komme med uttale



I CWD-soneforskriften foreslår vi å endre reglene for bruk av salt til beitedyr slik at det blir mulig å gi 

salt via innretninger som ikke gir avrenning og som ikke skaper varige samlingsplasser.

Salteinnretningen må flyttes flere ganger i løpet av den normale beiteperioden avhengig av underlaget. 

For å unngå søl til terrenget må utstyret være konstruert slik at salt ikke lekker ut i grunnen, enten 

direkte eller via avrenning. Mattilsynet kommer ikke til å godkjenne spesifikke modeller. Det blir opp til 

den som bruker salteinnretningen å passe på at dette kravet oppfylles gjennom hele beiteperioden. 

Utenom beiteperioden skal saltet og salteksponerte flater på salteinnretning ikke være tilgjengelig for 

hjortedyr. Bruker må også i denne perioden passe på at det ikke skjer saltavrenning. 



§ 5 a Bruk av salt 

I sonen er det forbudt å sette ut eller bruke salt til beitedyr utendørs. Salt omfatter salter og mineraler, 

herunder løssalt og slikkestein. 

Det er likevel tillatt å gi beitedyr salt fra en salteinnretning i normal beiteperiode dersom: 

a) tildelingen av salt skjer på en måte som sikrer at det ikke lekker salter ut fra salteinnretningen direkte 

eller ved avrenning, 

b) salteinnretning flyttes flere ganger gjennom perioden og minst så ofte at vegetasjonen på utsatte 

steder ikke slites bort. Dokumentasjon på at flyttingen er gjennomført, for eksempel med mobilkamera, 

må kunne forevises Mattilsynet, og 

c) salteinnretning er plassert med en avstand på minimum 50 meter og maksimum 500 meter fra tidligere 

registrert og inngjerdet salteplass, eller Mattilsynet har gitt tillatelse til annen plassering. Én registrert og 

inngjerdet salteplass kan bare erstattes med én salteinnretning. 



Overvåking CWD i 2020

• Totalt 30000 prøver

• Fallvilt i alle kommuner ( 1 år eller eldre)

• Villrein felt under jakt i alle villreinområder

• Elg og hjort fra områder der atypisk CWD er påvist og kommuner rundt 
Nordfjella

• Bestandsovervåkingskommuner

• Hjemkommuner for sau som beiter i Nordfjella villreinområde

• 100 tilfeldig utvalgte kommuner (All hjort over 2 år)

• Viltbehandlingsanlegg




