INNKALLING TIL MØTE I
Naturforvaltningsnemnda i Røyken
Mandag 19.09.2016 Kl 18:00 på Brannstasjonen
Eventuelt forfall meldes til Håkon Bergø, epost hbe@lier.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
For rådmannen møter: Håkon Bergø
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Naturforvaltningsnemnda i Røyken
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Melding: Info om CWD til elg- og hjortevald.
Landbrukskontoret sendte i august ut brev til alle ansvarlige for elg- og hjortevald i Lier,
Røyken og Hurum med info om Chronic Wasting Desease (CWD). Brevet finnes vedlagt.

Elgvaldansvarlige i Lier, Røyken og Hurum

Vår ref: HBE/2016/3470/K46

Deres ref:

Lier 22.08.2016

Informasjon til jaktlag i Lier, Røyken og Hurum om Chronic Wasting Desease (CWD)
hos hjortevilt.
Noen har sikkert fått med seg at det har dukket opp en sykdom kalt Chronic Wasting Desease
(CWD) på hjortevilt. I kjølvannet av dette er det kommet en forskrift som bl.a. forbyr bruk av
saltstein og fôring av hjortevilt i 2016. Her følger litt informasjon.

CWD
Dette er en sykdom man finner på hjortevilt og som hindrer at en viss type proteiner brytes
ned i kroppen på vertsdyret. Sykdommen er i slekt med skrapesjuke (hos sau) og kugalskap,
men det er ikke registrert at de ulike sykdommene går fra èn art til en annen. CWD later
følgelig til å kun holde seg på hjortevilt, og det er heller ikke noe sted registrert smitte mellom
infisert hjortevilt og mennesker.
Sykdommen er godt kjent fra det amerikanske kontinent, men har nå dukket opp i Norge. Det
er så langt påvist tre tilfeller av smittet hjortevilt; En villrein i Lærdal og to elger i
Trøndelag. Det er pr i dag altså ikke registrert noe på Østlandet.
CWD er dødelig for det smittede dyret, og symptomene opplyses bl.a. å være «unormal
oppførsel» uten at dette er spesifisert nærmere.
Foreløpig er det ingen som har oversikt over utbredelsen av sykdommen i Norge. Man kan
påvise smitte ved å ta ut vevsprøver fra hodet på hjortevilt, og NINA m.fl. skal i høst samle
inn over 4000 hoder fra elg, hjort, rådyr og villrein for å se hvor stor andel som eventuelt er
smittet, og hvor disse forekommer. Buskerud inngår ikke i denne undersøkelsen. Derimot er
kommunene nå pålagt å ta prøver av trafikkdrept hjortevilt, også i vår region, for å se om det
kan påvises smitte på noen av disse.

FORSKRIFT
Det er utarbeidet en ny forskrift som trådte i kraft 11. juli 2016: «Forskrift om midlertidige
tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Desease (CWD)». Her fremkommer det
noen tiltak for å forhindre smitte mellom hjortedyr mens man arbeider med å kartlegge
utbredelsen av sykdommen.
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I forskriften slås det i §6 fast at fôring og utlegging av saltstein for viltlevende hjortevilt er
forbudt i en rekke fylker, herunder Buskerud, for å hindre smitte mellom hjortevilt.
Forskriften har bare varighet ut 2016. Hvis denne forskriften ikke avløses av en ny forskrift vil
det altså være lovlig å fôre etter kommende nyttårsaften. De saltsteinene som blei utplassert i
terrenget før forskriften trådte i kraft (11. juli i år) omfattes ikke av forbudet.
Enkelte har drevet fôring av hjortevilt vinterstid over år, og har kontaktet landbrukskontoret
om dispensasjonsmuligheter. Det er Mattilsynet som forvalter og håndhever forskriften, og
den eneste dispensasjonsmuligheten for fôring og bruk av saltstein vi kan finne, befinner seg i
forskriftens §11: «Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra forskriften, forutsatt at det
ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen». Dette later,
utifra formuleringene, til å være et trangt nåløye, men hvis noen ønsker å søke om
dispensasjon fra forbudet mot fôring og bruk av saltstein er det altså Mattilsynet som er rette
instans.
I forskriftens §5 står det også at all import, kjøp, salg og bruk av luktstoffer for hjortevilt
(«elgku i brunst» o.l.) fra land med CWD er forbudt inntil videre. Mange av disse stoffene er
produsert i USA og Canada, hvor CWD er godt kjent, og frykten er at f.eks urin som inngår i
disse luktestoffene kan være hentet fra smittede dyr.
Det er ikke lagt føringer for håndtering av ordinært slakteavfall.
KOMMENTAR
Vi må ha i bakhodet at sykdommen bare er påvist på tre individer i Norge, og at disse befinner
seg langt utenfor vår region. Det er foreløpig altså ikke snakk om noen epidemi. Forvaltningen
forsøker nå å kartlegge utbredelsen, og inntil vi vet mer om sykdommens ferd i Norge er det
viktig at alle retter seg etter påleggene i nevnte forskrift.
Skulle noen få øye på hjortevilt som opptrer unormalt, kontakter man kommunens
ettersøksgruppe eller landbrukskontoret, alternativt Mattilsynet direkte. Kommunene har
kontakt med Mattilsynet, og vil sørge for at håndteringen av dyret skjer i samråd med denne
instansen.
«Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Desease
(CWD)» kan lastes ned fra www.lovdata.no. Det ligger også en del info ute på mattilsynets
nettsider (www.mattilsynet.no).
Dette til informasjon.

Med vennlig hilsen

Håkon Bergø
Utmarkskonsulent
Tlf 32 22 01 00
hakon.bergo@lier.kommune.no

