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Høring vedrørende veterinær vaktordning – ny forskrift 
 
 
Fiskeri- og havbruksnæringen (FHL) viser til høringsbrev av 21.desember 04 og vil med dette gi 
noen kommentarer til forslaget.  
 
Som vi ga uttrykk for i vårt høringssvar av 22. april 04 angående endring av forskrift om 
veterinær vaktordning (deres ref 200400812-/GHA), er FHL svært opptatt av at 
dyrehelsetjenesten er velfungerende i hele landet ikke minst for å sikre dyrs velferd og 
primærnæringens behov for slike tjenester. Som det bl.a. fremgår i loven om dyrehelsepersonell, 
er det staten som har det overordnede ansvaret for å sikre en landsdekkende dyrehelsetjeneste, og 
dette gjelder både innenfor og utenfor normal arbeidstid. Skal staten kunne gjennomføre sin 
forpliktelse i denne sammenheng, må man sikre at det er tilgjengelig kompetanse overalt der det 
drives akvakultur og husdyrbruk. 
 
I forbindelse med dagens situasjon der det ikke foreligger noen avtale mellom Den norske 
veterinærforening og staten, ser vi grunn til sitere fra vårt forrige høringssvar fra april:  
 
”FHLs vurdering i forhold til det som er uttrykt i ovennevnte brev, er at det på sikt neppe er i 
tråd med statens forpliktelse å sikre en landsdekkende dyrehelsetjeneste når departementet først 
vil justerer kostnadene med vaktordningen opp med 1,65 mill kr ”som er noko mindre enn full 
kompensasjon for lønns- og prisutvikling” (fra St.prp. nr. 1 (2003-2004 s 61) for deretter å ta alt 
sammen fra 80 % og gi det til 20 %. Å la de enkelte veterinærer som er med i vaktordningen, 
betale for statens dyrehelsemessige, distriktspolitiske og næringspolitiske forpliktelser med 
midler som Stortinget har bevilget til veterinærene, synes meget kortsiktig når man er avhengig 
av at tilstrekkelig mange av dem skal bosette seg i distriktene. Dette vil kunne virke negativt inn 
på økonomien i primærnæringene herunder akvakulturen. Det er vår bekymring. 
 

 



FHL har full forståelse for at det er behov for å sette inn virkemidler for å stimulere til veterinær 
etablering i distriktene, men med det foreliggende forslag kan det synes som man har begynt å 
sage i grenen man sitter på.” 
 
FHL beklager den situasjonen som er oppstått, og vi kan ikke se at det foreliggende forslag til 
forskrift kan bidra til å lette situasjonen. Vi har merket oss at ordet honorar er skiftet ut med 
ordet tilskudd i forskriften, men vi kan ikke se at dette kan bidra til å endre det ansvaret staten ha 
for å komme frem til en avtale med relevante yrkesorganisasjoner. Da loven om 
dyrehelsepersonell ble behandlet i Stortinget, var flertallet i komiteen meget klar i sin 
innstilling:”Flertallet mener at aktuelle yrkesorganisasjoner må ha innflytelse på både størrelse 
og godtgjørelsestilskudd, fordeling av og vilkår for utbetaling.”  
 
I vedlagte forslag til forskrift er det angitt at hjemmelen bl.a. er Stortingets budsjettvedtak av 15. 
desember 2004. I innstillingen til vedtaket er det angitt av flertallet at partene anmodes om å 
finne en løsning på uenighetene og at Regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en helhetlig 
løsning og at ”det er viktig at veterinærtjenesten nå kan bli fulgt opp på en tilfredsstillende måte 
også i den tiden det arbeides med å finne varige løsninger.”  FHL anser dette som en meget 
viktig målsetning, og vi antar at det i Næringskomiteens innstilling også ligger en mulighet for 
Regjeringen til å komme tilbake til Stortinget med en eventuelt utvidet budsjettramme også for 
2005 for gjennomføring av statens forpliktelser hva gjelder veterinær vaktordning. 
 
Med bakgrunn i det ovennevnte, er vi i tvil om foreliggende forslag til forskrift er i tråd med 
Stortingets innstilling og vedtak i sakens anledning. Slik situasjonen er pr i dag, er det i alle fall 
helt klart at Norge ikke har noen tilfredsstillende vaktordning, og forskriften vil neppe bedre 
situasjonen dersom den blir vedtatt i sin nåværende form.  
 
På bakgrunn av behovet for en tilfredsstillende beredskap i forhold til fiskehelsen i 
oppdrettsnæringen, er det grunn til bekymring. 
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