HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

Mattilsynet
Miljødirektoratet
Veterinærinstituttet
Norsk inst. for naturforskning

Spørsmål til cwd-møte Hardangervidda 11/10
1. Pr. i dag, hvilket mål legges til grunn mht. innførte og aktuelle tiltak det kan være aktuelt å innføre
på kort sikt? Er det a) utrydde klassisk cwd eller b) begrense smitte?
2. I VKM-rapport 2019:9 og i Miljødirektoratets rapport M-791/2017 antas smittespredning av cwd i
en villreinbestand i hovedsak å være frekvensavhengig, ikke tetthetsavhengig. Dette ble lagt til
grunn for utskyting av hele villreinbestanden i Nordfjella sone 1. Bestandsreduksjon ble vurdert å
ikke være et aktuelt virkemiddel for å bekjempe cwd i bestanden. Miljødirektoratet uttaler imidlertid
følgende; «Uansett om strategien blir å holde smittepresset nede, eller å forsøke å utrydde
sykdommen, så vil en bestandsreduksjon være riktig.” Hvordan samsvarer dette med konklusjonen
i nevnte rapporter som er følgende; “Det meste tyder på at skrantesyke ligger nærmest en
frekvensavhengig smitteoverføringsmodell. Dette betyr at hvis vi reduserer en hjortedyrbestand til
det halve, vil skrantesyke-smitten likevel spre seg med omtrent samme hastighet”.
3. Eventuelt uttak av dyr i vinter:
a. Hva er målet?
b. Hva er antatt effekt mht. smittebekjempelse, begrense smittespredning og oppnådd økt
kunnskap?
c. Hvilken strategi er dette tiltaket en del av?
d. Hva tilsier at dette må gjøres i vinter og ikke evntuelt kan utsettes til vinteren 2022?
4. Nordfjella sone 2 – vil bestanden betraktes som cwd-smittet i det videre arbeidet eller vil det
betraktes som en bestand uten cwd? Dette har bl.a. betyding for strakstiltak, soneforskrift, tiltak mht
å hindre utveksling av dyr mellom områdene ol.
5. Setesdal-Ryfylke: er det planlagt tiltak for å hindre utveksling av villrein mellom SR og HV?
6. Er det vurdert ekstraordinært uttak (utenom jakt) av annet hjortevilt på Hardangervidda og
Nordfjella?
7. Tom Hemming Karlsen og Egil Reimers har i et distribuert notat presentert følgende følgende teori
mht. cwd hos norsk villrein: «cwd hos rein er noe som har hatt lav forekomst og som har svingt opp
og ned til alle tider.» Finnes det noen objektive holdepunkter for en slik teori? Hva tilsier eventuelt
at dette ikke er en reell mulighet?
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