Vitenskapskomiteen for mat og miljø
Pb 222 Skøyen
0213 Oslo

Deres ref:
Vår ref:
Dato:
Org.nr:

2018/1534
13.9.2018
985 399 077

SPØRSMÅL TIL VKM –
TILLEGG TIL VKM-BESTILLINGER CWD
Mattilsynet ønsker en oppdatering og eventuell utdyping av viktige faktorer som spiller inn på
smittespredning av Skrantesjuke i og ut av Nordfjella. Vi viser til risikovurderingene om CWD (fase
1 og 2), uttalelsene av 29.9.2017 og 2.2.2018 om oppdatering av rapportene.
Rapportene var viktige som grunnlag for utarbeidelsen av Saneringsplan for uttak av
villreinbestanden i Nordfjella sone 1 og Reetableringsplan for villreinbestanden i Nordfjella sone 1.
Siste villreinen i sone 1 ble tatt ut på vårparten, og saneringen har gått over i brakkleggingsfasen.
For å lykkes med brakkleggingsperioden og reetableringen med villreinen i sone 1, er det viktig at
faktorer som kan bidra til å spre smitten i og ut av Nordfjella begrenses. Mange av faktorene er
allerede diskutert i VKM-rapportene, mens andre er mindre, eller kanskje ikke, omtalt.
Videre er situasjonsbildet nå annerledes enn da rapportene ble skrevet. I tillegg til at villreinen i
sone 1 er tatt ut, er etablerte salteplasser i Nordfjella helt eller delvis skjermet og erstattet av nye,
åpne salteplasser. Det arbeides med å få tatt ut en økt andel av bestanden med hjortevilt i
randsonen rundt Nordfjella. Det er også kommet inn over 45 000 prøver siden første tilfellet våren
2016. Ytterlige tiltak er regulert i forskrift om CWD-sone og forskrift om CWD.

På denne bakgrunn ønsker vi en oppdatering og eventuell utdyping av viktige faktorer som spiller
inn på smittespredning av Skrantesjuke i og ut av Nordfjella.
Vi ønsker svar innen 15. desember 2018.
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