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Høringsuttalelse om midlertidige tiltak for å begrense spredning av
Cronic Wasting Disease.
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er både overrasket og bekymret over at denne nye
viltsykdommen er påvist i Norge. Vi støtter myndighetenes arbeid i å bekjempe utbruddet
og ønsker å bidra til at sykdommen utryddes. En videre spredning vil kunne få store
konsekvenser for våre viltstammer og jegernes tradisjonelle måte å utøve viltstell og jakt
på. Det påhviler oss også et ansvar i å forhindre at sykdommen spres til viltstammer i våre
naboland.
Det er viktig at de grep som nå blir iverksatt oppleves relevant og forståelig for de som blir
berørt av de innskrenkinger som blir vedtatt. Dersom dette ikke skjer, øker risikoen for at
reguleringene ikke blir fulgt, og effekten reduseres. Faren er da også stor for at evt. syke
dyr ikke blir oppdaget og rapportert.
NJFF støtter mattilsynets forslag på følgende §§:
§ 3 - Forbud mot utførsel av levende hjortedyr fra Norge.
§ 4 -Krav om tillatelse før flytting av hjortedyr mellom fylker
§ 5 -Forbud mot luktstoffer fra hjortedyr fra land med CWD
§ 7 -Utvidet varslingsplikt for personer som har ansvar for hjortedyr og transportører.
Vedr forslag om kategorisk forbud mot utlegging av fôr og slikkesteiner til hjortedyr i 7
fylker (§ 6).
NJFF har forståelse for at både foring og saltslikkesteiner er potensielle smittepunkt og at
dette derfor må begrenses. NJFF har allerede bedt jegerne tenke seg godt om før de setter
ut saltstein til hjorteviltet. Utfordringene er imidlertid at det ikke er foreslått et generelt
forbud mot å legge ut saltslikkesteiner til husdyr, og effekten av å forby dette for
hjortedyr, vil føre til at hjorteviltet da oppsøker salt som er lagt ut for husdyr i samme
område. Dette vil begrense effekten av reguleringen, og samtidig fører det til at man ikke
lenger kan overvåke hjortevilt ved viltkamera på slike slikkesteiner som har blitt vanlig i de
seinere år. Kameraovervåking av saltslikkesteiner er i dag en del av jaktforvaltningen av
hjorteviltet og gir nyttig informasjon om viltbestandene før jakt. Ved slik overvåking vil
det også være mulig å gjøre observasjoner av atypisk atferd hos hjortevilt som kan bidra til
å oppdage evt. syke dyr. Vi opplever det som utfordrende å forklare at et forbud mot
saltslikkesteiner for hjortevilt er nødvendig når det ikke gjøres noen begrensinger i bruk av
saltslikkesteiner for husdyr.
NJFF foreslår derfor at det innføres et generelt forbud mot bruk av saltslikkesteiner både
for husdyr på utmarksbeite og hjortevilt i områder hvor smitte er påvist og hvor man av

smittevernhensyn anser at dette er nødvendig. Et slikt tiltak vil etter vår vurdering møte
forståelse og dermed gi bedre effekt enn det som er foreslått i utkastet.
Fôring av hjortevilt har ulike hensikter.
Enkelte steder fôres hjort og elg for at det skal opprettholde en større vinterbestand enn
det som naturgrunnlaget naturlig kan holde. Slike fôringsplasser etableres og vedlikeholdes
med tilgjengelig fôr gjennom vinteren uavhengig av om det er kritiske snømengder. Vi ser
at slike fôringsplasser fører til samling av et unormalt antall hjortevilt og kan spre smitte.
NJFF støtter at slik fôring blir sterkt begrenset. En sterk begrensing i mulighet for slik
fôring må imidlertid følges av en henstilling til kommunene om at viltbestandene må
tilpasses det naturlige beitegrunnlaget slik at det ikke oppstår ekstraordinære beiteskader
og dyrevelferdsmessige utfordringer på grunn av reguleringen.
I enkelte områder er det etablert fôring for å hindre at hjorteviltet trekker inn på vei eller
jernbane når det blir store snømengder. Det er ikke påvist klare positive effekter av disse
tiltakene når det gjelder å hindre kollisjoner. NJFF vil imidlertid be om at det åpnes for
unntak fra fôringsforbudet i tilfeller hvor kollisjonsrisikoen er ekstraordinær. Og i fylker
hvor det ikke er påvist CWD smitte. Slike fôringsplasser kan f.eks tillates etablert etter at
sesongtrekk av hjortevilt er over, slik at det kun er stasjonært vilt som utnytter
foringsplassene. Slik foring vil også bidra til at det er mulig å oppdage evt. syke dyr og ta
ut disse.
I områder med ekstraordinære snøforhold og lang vinter, er det tradisjon blant jegere å
bidra med utlagt fôr for at avlsdyr av hjortevilt skal kunne overleve kritiske vintre. Dette
gjelder særlig for rådyr, men også hjort kan få store utfordringer og svelte under
ekstraordinære snøforhold og lang vinter. Slik fôring blir iverksatt for å bidra til god
dyrevelferd, og det vil ikke føre til ansamling av trekkende individer. NJFF vil oppfordre til
at slik foring under ekstraordinære forhold kan fortsette. Folk flest vil ha liten forståelse
for at denne muligheten til å hjelpe hjorteviltet blir tatt bort. En åpning for slik fôring vil
også gi større mulighet til å fange opp evt. syke dyr for å registrere evt. smittespredning.
NJFF vil også be om at det vurderes tiltak for å sikre fôrlager for husdyr mot hjortevilt i
områder hvor det vedtas forbud mot fôring av hjortevilt. Det er allment kjent at hjortevilt
som har hatt tilgang til rundballer også oppsøker fôrlager og selv åpner rundballer. Ved at
tilgangen på utlagt fôr blir borte, kan det forventes at hjorteviltet vil oppsøke fôrlager
dersom disse ikke er sikret. Dette vil redusere effekten av foringsforbudet av hjortevilt.
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