Sogn Naturforvalting AS

Lokal forvalting, medspiller eller motstander i
kampen mot skrantesjuke?

Viltseminar, Førde 2. mars 2018
Siri Wølneberg Bøthun
Foto: Olav Strand
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Jamredikt
Kor vart denne dagen av?
Umerkeleg han seig av stad
Som i går, nett som i går,
utan nytte dagen står

Er alt utan nytte, du?
om me handlar etter tru
Kan me enda miste alt,
knuse det som alt var galt

Skrantesjuka åt han opp,
skreik i hovudet, skalv i kropp
Inga løysing, ingen svar
Skrik i natta; slik det var

Kven skal halda bøddelkniv?
Bæra ansvar, stele liv?
Når, og korleis? Ord blir små
Kva vil fjellet bli til nå?

Reinen heilag haldast av
Ser vi kanten av hans grav?
Gjere det som gjerast kan
Fjell vil sørgje etter brann

Det finst ikkje rom for meir
Andre tankar berre dreiv
Vekk, av stad, vart borte brått
Nyss vart allting berre grått
20.01.2017, swb
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Figur frå NINA rapport 1400,
Miljøkvalitetsnorm for villrein

Plansje frå
Mattilsynet,
foredrag av
Julie E.
Grimstad, 18.
og 19. januar
2017
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LMD

Forskarar innan
veterinærmedisin og viltøkologi
frå ei rekke institutt, inkl. NINA
og Veterinærinstituttet. M.dir
og M.tils. har observatørar

VKM

Veterinærinstituttet

Mattilsynet
Overvaking, tilsyn,
direkte avverging av
smittespreiing i felt.
Oppfylging synleg for
publikum
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KLD
NINA

Nasjonalt ansvar for dyrehelse
og viltforvalting
Forsking
Forskingsrelatert overvaking

Miljødirektoratet

? Styringsgruppe med
utøvande apparat ?

SNO
Lokalt oppsyn

Drivande.
Dialogledd mellom nivå og ulike aktørar
fangar opp behov og innspel og får til samarbeid med
grasrota
Fangar opp prosjektbehov, organiserar og fasiliterar
Fangar opp dialogbehov, fasiliterar møter

Koordinator:
Sentral kontakt
Lokal kontakt

Fylkesmannen i
Sør Trøndelag

Villreinutvalet

Mattilsynet øst
Filefjell reinlag

Fylkesmannen i
Sogn og Fjordane

Villreinnemnda

Mattilsynet vest + øst
En rekke sankelag

Nordfjellarådet
6 kommunestyrer

Planavdelingane

Fylkeskommunane

Kommunale viltforvaltarar

Landbrukskontora

SAMARBEIDSORGAN OG INTERESSEORGAN landbruk, friluftsliv, jakt og fiske,
naturvern

Utøvande
Planlegging lokalt stammeforvaltning
Gjennomføring av
oppgåver;
kartlegging og
smittereduserande
tiltak
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På største alvor
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Foto: Olav Strand
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Framdrift ved lokale krefter med initiativ
Foto: Olav Strand

• Bjøberg, 28.04.16; samla alle relevante aktører (så nær som beitenæringa!) etter pådriv fra nemndsleder
• Hodeinnsamling 2016 – lokale ressurspersonar med veterinærkompetanse ble engasjert av NINA
• FRIVILLIG innsamling, oppslutning: 99%

• Lokale, opne møter, initiativ fra lederne i villreinnemnda og villreinutvalget
•
•
•
•

15. og 16. august 2016 - jegermøter
18. og 19. januar 2017
29. og 30. juni 2017 - jegermøter
14. februar 2018

• Mulighet for henging av vilt for utenbygdsjegere og mottak av hjort - tilrettelagt av lokal bedrift
• Nordfjellarådet 14. mars – nedsatte arbeidsutvalg
• Kommunene v. sine lokalpolitikere gjorde krav på plass i prosessene
• Oppretting av stilling for lokal koordinator, kommunene forskutterte de 3 første månedene

Den lokale CWD koordinatoren har vert en absolutt uunnværlig nøkkelperson
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Hovedmomentene fra lokal forvaltning

• Kartlegging av situasjonen som førsteprioritet

• Prøvetaking av alle voksne felte hjortedyr + omfattande testing av tamreinslakt
• Få inn data som kan fortelle mer om hvor en står i utviklingskurven for smittespreding

• Høy prioritet på søk etter mulige smittekilder
• Bruke jegerstanden til hovedtyngden av uttaket
• Bruke metoder med samfunnsaksept
• Følge gjeldende lov og normer for dyrevelferd
• Ta vare på kjøttet

• «Bjøbergplanen» = ei samforent skisse til en mulig plan, med uttak gjennom jakt over 4 år og
sluttuttak med statleg personell
• Ba om milepæler med fastsatte tidspunkt for felles evaluering
• Ønska et tidsforløp som tillot økt kunnskap om situasjonen, begynnende svar fra noe av den
igangsatte forsknigen, betre utviklede testmetoder, kunnskap om karenstida før siste dyr var felt;
= ba om mulighet til et større håp om at tiltaket ikkje er forgjeves

• Etter at saneringsplanen var vedtatt: prøvde å åpne for at uttaket kunne gå over 2 år for å spare
dyrelidelser

Foto: Olav Strand
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Medvirkning - Kort fortalt

• Villreinnemnda og villreinutvalget så seg selv som medspillere
• Praktiske råd fulgt, lokalkunnskap brukt
• Invitasjoner imøtekommet
• Godt praktisk samarbeid med NINA, Mattilsynet og Miljødirektoratet, (prøveinnsamling,
saltsteinsskjerming, jordprøvetaking, organisering av jakta – jaktoppsynet m veileding og
meldinger, helikoptertransport…)
•
•
•
•

Ikke inkludert i faglige diskusjoner om hovedgrep, orientert etter at bestemmelsene er gjort
Innspill om faglige spørsmål om metoder, framdrift og prioriteringer ignorert
Bedt om å tale via bredt sammensatte grupper eller gjennom andre
Spørsmål om kriterier for dyrevelferd avvist

• Oppfattet som motstander?
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Reinens blåtime
Ro, en inderlig ro, spare nå
Isende vinddrag, snøen knirker i steget, spare nå
Vi reiser til våren, når værdraget lokker mot snau-li og groe
Gnistrende, rimvakre blåtime. Pust, hvil, spare nå
Vi bor her, er her, sparer nå
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GPS-posisjoner, Nordfjella villreinområde 1. november 2017 – 01. februar 2018, sone 1
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GPS-posisjoner, Nordfjella villreinområde 1. november 2017 – 01. februar 2018, sone 2
same målestokk som førre plansje
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GPS-posisjoner, Nordfjella villreinområde 1. november 2017 – 01. februar 2018, sone 2
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Noen brukte mål på dyrevelferd

Beinmargstesting:
Beinmargsfettet er noen av de siste fettreservene til hjortedyr, nivåendringer i beinmargsfett viser
kondisjonsnivåer innenfor den nedre enden av skalaen for generell kondisjon.
9.-18. desember: 1/3 (4/12) av kalvene har redusert beinmargsfett
16.-22. januar: 3/7 av kalvene har redusert beinmargsfett
23.jan.-5. februar: 12/25 av kalvene har redusert beinmargsfett

Ved testing av enkeltkalver med redusert beinmargsfett er det funnet hjertefett, de er derved ikke
definert som kritisk avmagret. Voksne dyr har med få unntak (bukk tidlig i perioden) normalt innhald av
fett i beinmargen.
Fra Mattilsynet sin tilsynsrapport fra perioden 9. – 18. desember:

60 dyr er observert inne i rubbhallen på baseområdet. På mange av de undersøkte dyra er det vanskelig å observere
skuddskader og vurdere skuddkanal fordi det ikke observeres utvendige skuddhull. I slike tilfeller må deler av dyret
flås/skjæres inn på for å konstatere hvor skuddkanalen er. Dette sammenfaller med opplysninger fra
fellingsmannskapene om at de homogene, blyfri kulene som brukes i mange tilfeller gir dårlige skuddtegn og at det
ikke finnes blodspor etter skada dyr. Det rapporteres også at dyra følger flokken et stykke selv etter treff i vitale organer.
Mattilsynets inntrykk er at disse kulene ekspanderer i svært liten grad når de ikke treffer store knokler. Selv om
denne ammunisjonen er godkjent til bruk på storviltjakt i Norge er det grunn til å vurdere på nytt om den er det
riktige valget til denne fellingen av rein.
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Skift fokus
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NÅ begynner det langsiktige arbeidet

5 råd til norsk hjorteviltforvaltning frå Mikhael Miller, prislønna CWD forska i USA i foredrag 17.
november 2016 (https://livestream.com/aktivdebatt2/events/6644369).
• Budskap nr. 1: «Longer than you think» - når man finner CWD har det vert der lengre enn
man først tror
• Budskap nr. 2: Gjentar budskap nr. 1 gjennom to eksempler som viser den store fella man kan
gå i viss en tror områder reine før en har lett grundig
• Budskap nr. 3: Leit grundig!
• Budskap nr. 4: Miller peker her på 5 naturlige faser man går igjennom når CWD blir oppdaga.
•
•
•
•
•

1) uvisse (kunnskapsmangel)
2) alarm
3) reaksjon
4) realitetssjekk
5) løsning

• Budskap nr. 5: Ha fokus på overvåking og utfør berekraftige tiltak/ha ein berekraftig innsats.
Vi trenger tiltak som kan følges opp over tid uten at innsatsen svekkes av folkelig eller politisk
motstand. Da trenger vi lokalt engasjement og -initiativ.
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Talltrylleri

10.000 prøver tatt i 2016
KUN i Nordfjella, sone 1 var det da tatt nok
prøver til å kunne påvise smitte med 1% frekvens
• Anbefaling i VKM rapport nr. 1, 30. juni:
Alt jaktet vilt over 2 år gamle bør testes!
• VKM rapport nr. 2 (hovedrapporten):
Den største usikkerheten: spørsmålet om CWD
allerede er spredd til andre populasjoner eller
ei. Ambisiøs plan for testing 2017 anbefales.
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Talltrylleri 2

Vi har testa 14% av de voksne, felte dyra i fylket

Hjorten i Sogn og Fjordane

jakta
2017

totalt felt

12767

vaksne felte

9287

testa

1303

prosent prøvetatt fylket

14,0

felt Lærdal, Aurland, Årdal

1196

vaksne ÅLA

874

testa ÅLA

930

prosent prøvetatt ÅLA

100

felt resten av fylket

11837

vaksne resten av fylket

8413

testa reset av fylket

373

prosent testa resten av fylket

4,4

potensielle snittme funn (stor statistisk usikkerhet)

1% smitte

9 dyr

0,5% smitte

4-5 dyr

0,1% smitte

1 dyr hvis flaks
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Prøveinnsamling i 2018

Kartleggingsområder

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fallvilt av elg, hjort, rådyr og villrein
alle kommuner
Villrein felt under jakt i alle
villreinområder
Elg og hjort fra områder der atypisk
skrantesjuke er påvist, og rundt
Nordfjella
Tilfeldig utvalgte kommuner med
særskilt fokus på skrantesjuke
Viltbehandlingsanlegg
Frivilling prøvetaking fra jakt på elg,
hjort og rådyr

KAPASITETSPROBLEM??
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Ta ansvar
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Vær på hogget

Hvordan skal vi arbeide dersom vi finner sykdommen andre steder?
Hvilke roller skal lokal forvaltning ta?
Hvilke vil de få?
Kva er viktige tema å forske videre på?
Hvor er den samfunnsfaglige forskningen?
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Til viltforvalterne: bygg kapasitet
• Arbeide gjennom bestansplanområder

• Obs på ingen eksakte bestandsbarriærer

• I bestandsplanen, innbake

• Faremomenter i egen «bestand»

• Saltsteiner? Ansamlinger vinter? Store
tettheter? Lange trekk?

• Testprogram
• Forebyggende tiltak
• Grunnholdning dersom smitte blir påvist i
egen eller nærliggende «bestand»

• Ha en bevisst tanke sjølv
• Bygg kontaktnett

• Dialoger med naboområder og
nøkkelpersoner på fylkes- og regionnivå
• Fagrådgivere innen forsking og forvalting
• Bruk Miljødirektoratet og Mattilsynet
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Til offentlig forvaltning, nasjonalt og lokalt
Nasjonal bekjempelsesplan som kan brukes av alle
viltforvaltning, tamreinnæring, beitenæring,
hjorteoppdrett, friluftslivet…
og som griper om alle relevante tema
Forebygging, kartlegging, tiltaksplaner…
Sentral, ansvarlig koordinator
Implemetering nedover i regionskontor og lokale kontor hos
mattilsynet
Koordinering av kommunenes arbeid på regionalt nivå
Lytt til rådmannen i Lærdal…!
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Grådyra
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Har du sett flokken
strømme forbi
To-tre i bredden,
ingen dyr helt fri
Strekker seg, renner
en levende elv
Stå stille og kjenn det;
i grunnen, - en skjelv
En bølge av damp og
djuptona lyder,
deg fyller til margen
slik urkrafta syder
Rumlende klauver og
kallende grynt
Det er vi som bor her,
har de deg forkynt
Så tilbyr de deg å
få vere en bit
av fjellriket sjølv
Alltid lengter du dit
25.01.2018 swb
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