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Tiltak mot CWD i Nordfjella villreinområde, sone 1 

Vi viser til Mattilsynets brev av 20.4.2017 der det konkluderes med at det er viktig å 
gjennomføre tiltakene mot CWD som foreslås av Vitenskapskomiteen for mattrygghet, innen 
kort tid. Det anbefales blant annet å ta ut hele villreinflokken i Nordfjella sone 1 innen 
1.5.2018.  
 
På bakgrunn av den kunnskapen vi i dag har og de entydige faglige anbefalingene som 
foreligger, har departementet etter en samlet vurdering konkludert med å gi tilslutning til 
Mattilsynets anbefaling under de forutsetninger som fremkommer i dette brevet.  
 
Departementet mener det er avgjørende at Mattilsynet og Miljødirektoratet fortløpende gjør 
faglige vurderinger av om nye prøveresultater eller annen kunnskap kan tilsi endring av 
tiltakene eller fremdriften i Mattilsynets forslag. Departementet skal fortløpende orienteres 
om slike vurderinger.  
 
Departementet ber om at Mattilsynet i samarbeid med Miljødirektoratet og annen relevant 
kompetanse innen 15. juni 2017: 

- Utarbeider en konkret plan for uttak av Nordfjellaflokken i sone 1, innen 1.5.2018. 
Planen må blant annet beskrive den praktiske gjennomføringen av uttaket, 
fremdriftsplan, opplegg for prøveuttak, kjøtt- og avfallshåndtering og relevante 
smitteforebyggende tiltak.  

- Tiltakene må innrettes slik at saneringsperioden blir så kort som mulig. 
Gjennomføringen må ivareta hensyn til dyrevelferd og blant annet ta høyde for at uttak 
av høydrektige dyr bør unngås. Eventuelle usikkerheter knyttet til gjennomføring av 
planen innen fastsatt tidsramme må omtales.   
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Side 2 
 

- Det må utarbeides en konkret plan for gjenoppbygging av villreinstammen på 
Nordfjella så hurtig som mulig. Etatene må vurdere om det er mulig og faglig 
forsvarlig å reetablere en stamme før det er gått fem år etter avsluttet uttak.  

 
Det må i gjennomføringen legges vekt på god involvering av grunneiere, beitebrukere og 
berørte kommuner.  

 
Regjeringen vil foreslå for Stortinget at det bevilges penger til gjennomføring av disse 
tiltakene utover det som det kan ventes at etatene selv finansierer. Med forbehold om 
Stortingets tilslutning, vil departementene komme nærmere tilbake til dette.  
 
Til orientering er det også i årets tilbud i jordbruksforhandlingene foreslått øremerket midler 
over ordningen med tilskudd til organisert beitebruk, til arbeid med å forebygge smitte ved 
bruk av saltslikkestein i Nordfjella-området. 
 
Dette brevet er utarbeidet i samråd med Klima- og miljødepartementet. 
 
Med hilsen  
 
Eva E. Grendstad (e.f.)  
avdelingsdirektør 
 Stein Ivar Ormsettrø 
 fagdirektør 
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