
Ang Human anaplasmose: Viser til artikkelen i Tidsskrift for den norske legeforening som Engvik, Engvik og Sørdal
referer til. I perioden 2005‐2007 er det blitt påvist 7 pasienter med human anaplasmose i Norge. Det testetes ca
300 prøver årlig og antallet smittende personer i Norge kan være høyere. Det er videre ikke rapportert om dødsfall
i Europa og de fleste tilfellene er rapportert å være selvhelbredende. Det er lite forskning på sykdommen og det
vil derfor være vanskelig å dra sikre konklusjoner fra dokumentasjonen.
Ang TBE‐virus i Møre og Romsdal: Viser til Folkehelseinstituttet sine informasjonssider. I følge FHI er det bekreftet
97 smittede i Norge av TBE i perioden 1994‐2015. Jeg kan ikke finne tall som dokumenterer påstanden om at det
smittes 30 personer  årlig i Møre og Romsdal. Tallet er også betydelig høyere enn de 100 som er smittet i Norge på
11 år.  Alle smittende i Norge fikk sykdommen i kyststrøk av Buskerud, Agder, Vestfold og Telemark.
Folkehelseinstituttet anbefaler vaksine til personer som har høy risiko for flåttbitt i kyststrøk av Buskerud,
Telemark, Vestfold og Agder. Dersom bedriftshelsetjenesten som det refereres til anbefaler vaksine for alle
skogsarbeidere i Averøy, vil dette være ut over Folkehelseinstituttets anbefalinger.
Ang borreliose: Fra 1991 er systemisk borreliose en meldepliktig sykdom. I 2015 var det 425 tilfeller i Norge. I Møre
og Romsdal  er det meldt om 21‐64 personer med nevroborreliose i perioden 2009‐2015. Smitterisikoen er svært
lav dersom flåtten fjernes i løpet av 24 timer. Borrelia med utslett i huden er ikke det samme som nevroborreliose
og utslettet behandles med antibiotika. Det er svært gode prognoser på sykdommen. Det refererers til at det er
påvist 2 personer med borreliose. Det vil være for få til at man kan dra en konklusjon fra dette.
 
Jeg kan ikke se at hjorteviltforvaltningen har konsekvenser i form av økte helseutfordringer i Averøy kommune.
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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

 


