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Utkast til ny forskrift om veterinærvakt 
Den norske veterinærforening (DNV) har mottatt ovennevnte forskrift til høring. 
 
Forskriften er tenkt å erstatte Forskrift om veterinærvakt (FOR-2003-01-14-30) som opphørte 
31.12.2004 etter at DNV sa opp avtale om veterinærvakt med virkning fra 01.01.2005.  
Den nye forskriften tar sikte på å regulere en frivillig vaktordning, hvor veterinærer kan få rett til 
deltagelse etter søknad, uavhengig av kompetanse, arbeidsfelt og bosted. 
DNV organiserer ca. 90 % av yrkesaktive veterinærer i landet. Uten en avtale med 
yrkesorganisasjonen om landsdekkende veterinærvakt, er det høyst tvilsomt om det er mulig å 
organisere en slik vaktordning på forsvarlig vis. 
 
Det er grunn til å presisere at forutsigbare og tillitsfulle relasjoner mellom praktiserende 
veterinærer og offentlig myndighet er en forutsetning for forsvarlig beredskap og godt dyrevern. 
En situasjon hvor staten tar sikte på å oppfordre den enkelte veterinær til å gjøre avtaler om 
veterinærvakt i direkte konflikt med de samme veterinærers fagorganisasjon bidrar ikke til 
forutsigbare og tillitsfulle relasjoner.   
 
Forskriften har ingen bestemmelser som sikrer faglig kompetanse, og kjennskap til forholdene i 
det enkelte vaktområde. Dette vil også medvirke til en vesentlig dårligere vaktordning for dyr og 
dyreeiere, og bidra til uoversiktlige forhold for Mattilsynet som skal administrere bestemmelsene 
i forskriften, og ha det utøvende ansvar for å organisere en tilfredsstilende vaktordning. Disse 
forhold vil også klart svekke beredskapen mot smittsomme dyresykdommer, og bidra til 
betydelig svekket dyrevern og dyrevelferd. 
 
DNV legger til grunn at forskriften ikke kan benyttes som grunnlag for å pålegge deltakelse i 
vaktordningen, idet dyrehelsepersonelloven § 26 nr. 2 forutsetter at pålegg bare kan gis der det 
foreligger en avtale mellom staten og en yrkesorganisasjon.  
 
Under behandlingen av dyrehelsepersonelloven bestemte Stortinget at Staten skal ha det 
overordnede ansvar for å sikre en landsdekkende dyrehelsetjeneste (J.fr. §1 andre ledd). Videre 
forutsatte Stortinget at man skulle inngå avtale med yrkesorganisasjonene, og at man skulle ha 
mulighet til å pålegge deltakelse i vaktordningen. Begge disse forutsetningene har nå bortfalt, 
noe som vil gå på bekostning av kvaliteten i vakttjenesten. Det kan på dette grunnlaget stilles 
spørsmål ved om en videreføring av dagens situasjon uten avtale med yrkesorganisasjonene vil 
være i strid med dyrehelsepersonelloven § 26. 
 
Den Norske Veterinærforening vil på bakgrunn av ovenstående argumentasjon be om at 
forskriften trekkes tilbake. DNV oppfordrer Landbruks- og matdepartementet til at vi i fellesskap 
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finner en løsning innenfor gjeldende lover og tidligere inngåtte avtaler. Bare på den måten vil en 
landsdekkende velfungerende veterinærvakt kunne reetableres slik Stortinget ved flere 
anledninger har lagt til grunn i sine vedtak.  
 
 
 
Med hilsen 
Den norske veterinærforening 

 
Ellef Blakstad, fagsjef 
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