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TILLATELSE TIL KORTVARIG FÔRING AV HJORTEVILT I FLÅ 
KOMMUNE 
 
Vi viser til søknad om tillatelse til fôring av hjortevilt vinteren 2023 fra Flå kommune datert 
31.01.23, deres ref. 2023/80-1.  
 
Det søkes om tillatelse til fôring av hjortevilt for å forebygge viltpåkjørsler i kommunen iht. Forskrift 
om tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) § 6. Søknaden begrunnes 
med at stor snødybde i kommunen har medført at hjorteviltet trekker ned mot veg og jernbane i 
dalbunnen. Dette har forårsaket mange påkjørsler og mye lidelse for viltet. 
 
Kommunen viser i søknaden til at det gjennom flere år er gjennomført en del tiltak i kommunen for 
å forebygge viltpåkjørsler på vei og jernbane gjennom prosjektet «Vilt og trafikk i Hallingdal». Dette 
omfatter viltgjerder, skogrydding, informasjon m.m. 
Kommunen vurderer at disse tiltakene ikke er tilstrekkelige til å forebygge påkjørsler med de 
snømengdene som finnes i kommunen nå. Kommunen søker derfor om tillatelse til fôring av 
hjortevilt en begrenset periode vinteren 2023 inntil snøforholdene bedres slik at næringstilgangen 
bedres og viltet trekker vekk fra dalbunnen igjen.  
 
Merkeprosjekter som er gjennomført i kommunen har ikke vist at dyrene som har vinterbeite i Flå, 
trekker gjennom områder med påvist CWD.  
 
Regelverk 
Forskrift 2016-07-11-913 om tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) § 
6, 1. ledd, sier at det er forbudt å legge ut fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr.  
 
Etter § 6 andre ledd, pkt. c kan Mattilsynet gi tillatelse til planmessig fôring i en begrenset periode 
av hensyn til trafikksikkerhet i områder der CWD ikke er påvist. Før slik tillatelse kan gis må det 
dokumenteres at andre relevante offentlige instanser har konkludert med at andre 
trafikksikkerhetstiltak ikke kan erstatte fôringen og at fôringen er nødvendig. Det må også 
dokumenteres at plan for nedtrapping av fôring er utarbeidet og at trekkruten dyrene bruker 
sannsynligvis ikke går gjennom områder der CWD er påvist.  
 
Det er krav om at den som fôrer skal holde fôringsplassene under observasjon for å oppdage syke 
dyr.  
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Vurdering 
I fallviltregisteret er det rapportert 15 tilfeller av elg påkjørt av tog, 4 elg påkjørt av motorkjøretøy og 
4 rådyr påkjørt av motorkjøretøy i Flå kommune i perioden 01.01-05.02.2023. Snødybdekart over 
kommunen viser store variasjoner i snødybde. Kartet viser at store deler av kommunen har 100-
150 cm snødybde. Dette omfatter dalsidene og store deler av fjellområdene. I dalbunnen er 
snødybden 50-100 cm i nordre del av kommunen. Dette gjelder også nordøstlige deler av 
kommunen. Noen av høyfjellsområdene har over 150 cm snødybde.  
 
Fallviltstatistikken viser at det er behov for forsterkede tiltak for å holde viltet borte fra vei og bane 
slik situasjonen i kommunen er akkurat nå. Forutsatt at SeNorges snødybdekart er korrekte er 
snødybdene i kommunen nå på et nivå som gjør næringstilgangen for hjorteviltet svært krevende. 
Målrettet fôring av dyra for å redusere antall kryssinger av jernbane og vei kan gi effekt i denne 
situasjonen.  
 
Flå kommune har stor avstand til CWD-sonene. Det er ikke kjente trekk av hjortedyr som har 
vinterbeite i Flå, til CWD-sonene.  
 
Søknaden om fôring gjelder en tidsavgrenset periode fram til snødybden avtar mot våren i år. Vi 
vurderer at det er viktig at det ryddes opp på fõringsplassene når fõringen avsluttes og spesielt at 
overskytende fôr fjernes fra terrenget. Dette for å unngå at fôringsplassene bidrar til å samle 
hjortedyr lengre enn strengt nødvendig. Samlingsplasser for hjortevilt medfører økt risiko for 
smittespredning.   
 
Det er et krav i forskriften at fôringsplassene holdes under observasjon for å oppdage syke dyr. 
Dette kan med fordel utføres ved hjelp av viltkamera som ved riktig bruk vil gi en god oversikt 
over dyra som oppsøker plassen.  
 
Vedtak 
 
Flå kommune får tillatelse til å fôre hjortevilt i kommunen for å forebygge viltpåkjørsler. 
Fôringen må gjennomføres målrettet og koordinert for å oppnå best mulig effekt. 
 
Følgende vilkår gjelder for vedtaket: 
 

1. Fôringen tillates fra 07.02.23 og skal avsluttes så fort snøforholdene er slik at 
behovet for fôring ikke lenger er til stede, og seinest 15.04.2023. 

2. Fôringsplassene skal holdes under observasjon for å oppdage syke dyr som 
oppsøker plassene. Slike dyr skal avlives og prøvetas for CWD.  

3. Fõringsplassene som opprettes, skal kartfestes (kartbilde med koordinater) og 
rapporteres til Mattilsynet ved oppstart fôring.  

4. Når fôringen avsluttes skal overskytende fôr fjernes fra fôringsplassene.  
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i Forskrift 2016-07-11-913 om tiltak for å begrense spredning 
av CWD §6, 2. ledd pkt c.  
 
Vedtaket kan påklages. Se vedlegg for informasjon om klageretten. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Astri Ham  

 avdelingsleder 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
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