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Vedlegg: 
Jeg viser til deres henvendelse angående tetthet av hjortevilt og økt risiko for flåttbårne sjukdommer i Averøy.

Samspillet mellom tetthet av hjortedyr og flåttbårne sjukdommer er komplisert og usikkert.

En mangler fortsatt mye kunnskap om spredning av sjukdom i forhold til tetthet av dyr, klima og menneskelig
aktivitet. Det en antar med svært stor sikkerhet er at en stor bestand av hjortedyr vil opprettholde en stor bestand
av flått. Dette vil i det minste indirekte øke risikoen for flåttbårne sjukdommer ved at det er flere flått som kan
være bærere av ulike virus, bakterier og encella parasitter og dermed øke risikoen for smitte til mennesker.

Sammenhengen mellom størrelsen på hjortestammen og risikoen for sjukdom hos mennesker er neppe lineær.
Hjortevilt beveger seg ofte etter faste stier hvor også flåtten oppholder seg. I områder hvor hjorten beiter og
oppholder seg mer sporadisk vil muligens flåttbestanden være lavere. Menneske som holder seg til faste turstier
har mindre risiko for å få flått på seg enn de som beveger seg i tett skog og langs ruter hjorten ferdes i.

Sist vinter har det blitt rapportert svært store flokker med hjort mange plasser i Nordmøre og Romsdal. Behovet
for å holde hjortestammen på et lavere nivå enn dagens, er nødvendig på grunn av andre årsaker enn spredning av
flått og flåttbårne sjukdommer. Store tettheter av dyr medfører flere svake og små dyr, stor parasittbelastning og
økt risiko for spredning av andre dyresjukdommer, inklusive zoonoser (sjukdommer som kan smitte mennesker).

For ytterligere info kan dere kontakte Bjørnar Ytrehus ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) eller Kjell
Handeland ved veterinærinstituttet.
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Emne: Vurdering av helseproblemer for folk og dyr i forbindelse med hjortevilt i Averøy kommune
 
Averøy kommune vedtok i 2009 en målsetting for størrelsen av hjorteviltbestandene i Averøy. I løpet av 2017 skal
denne målsettingen rulleres. Averøy kommune har åpnet for å komme med innspill til saken før vi begynner
saksarbeidet.
 
Averøy kommune har mottatt et innspill fra Paula Engvik, Knut Engvik og Svein Erik Sørdal som er journalført av
Averøy kommune 25.04.2017. Innspillet er vedlagt. Under overskriften «Hjorteviltforvaltning – også en
helseforvaltning?» er det nevnt diverse helseforhold og sykdommer overfor både mennesker og dyr. Det er nevnt
bl.a. Human anaplasmose, borreliose, TBE‐virus.
 
For å kunne vurdere innspillet er jeg helt avhengig av vurderinger og en uttalelse fra myndighetene på dyrehelse
og folkehelse.



 
Jeg ber derfor Mattilsynet som myndighet for dyrehelse og Kommunelegen i Averøy som myndighet for
folkehelse om en vurdering av innspillet ovenfor.
 
Det bes derfor om en vurdering fra Mattilsynet og Kommunelegen i Averøy på følgende:
 

1.      Er de sykdommer og forhold nevnt i innspillet særegent for Averøy ved at disse er overrepresentert i
Averøy kommune sammenlignet med andre kommuner i Møre og Romsdal , evt i vestlandsfylkene?

2.      Hvordan vil en reduksjon av hjorteviltbestandene påvirke forekomsten av disse sykdommene? Er det en
linjeær sammenheng slik at f.eks en halvering av antall hjortevilt vil medføre en halvering av de nevnte
sykdomsutbruddene?

 
Averøy kommune skal utarbeide et saksfremlegg til politisk behandling før det sendes ut på høring. Det er derfor
viktig å få tilbakemelding fra dere så snart som mulig.
 
Det bes derfor om en skriftlig tilbakemelding snarest og senest innen 12.mai. Denne sendes til: Averøy kommune,
Pb 152, 6538 Averøy, evt på e‐post post@averoy.kommune.no
 
 
 
Med vennlig hilsen

 
Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef/miljøvernleder
Averøy kommune
Tlf 71513557 Mob 93063937
dag.bjerkestrand@averoy.kommune.no

 


