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Høringsuttalelse om endring av CWD- forskrift.
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har fulgt nøye med på den informasjon som er gitt
rundt funn av denne sykdommen i Norge og de scenarier som er forespeilet.
NJFF vil rose myndighetene for den innsatsen som ble lagt ned både for å analysere prøver
fra jegerne raskt, og for den informasjon som er gitt om sykdommen og om det løpende
arbeidet og de funn som har gjort. Dette har ført til at alvoret i situasjonen er forstått,
uten at det er skapt panikk.
NJFF ser fortsatt på dette sykdomsfunnet med største alvor og ønsker at nødvendige tiltak
for å stoppe videre spredning blir gjort. 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.
NJFF støtter mattilsynets forslag til endring av § 6 i forskriften.
Vi er imidlertid fortsatt skeptiske til at det videreføres en anledning til å legge ut salt til
husdyr i områder hvor CWD- smittet hjortevilt kan forekomme. Som tidligere påpekt, vil
slike steder også bli oppsøkt av hjortevilt, og smitte kan spres.
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.
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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