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Veterinærkrisen må løses 

Statsbudsjettet 2022 -Innspill fra Veterinærforeningen 

Øke Kapittel 1142, post 60 

Tilstrekkelig stimuleringstilskudd for å sikre veterinærdekning 

Kommunene har ansvar for veterinærdekningen i Norge. Budsjettet for denne 

ordningen er foreslått til 179 494 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett for 

2022, Prop 1 S.  

En forutsetning for god dyrevelferd er at veterinærtjenesten styrkes i hele landet 

slik at alle dyr har tilgang til kvalifisert behandling. Veterinær rekruttering og 

tilstedeværelse er en forutsetning for å ivareta dyrevelferd, dyrehelse, folkehelse, 

trygg mat og beredskap i samfunnet når kritiske situasjoner oppstår. 

Stimuleringstilskuddet er bærebjelken i nåværende sikring av veterinærtilbudet i 

næringsfattige områder, både på dagtid og på vakt. Det er vanskelig for 

kommunene å etablere forutsigbare avtaler med veterinærer når bevilgningene til 

stimuleringstilskudd varierer mye fra år til år slik de har gjort de siste årene. 

Det finnes i dag 160 vaktområder med rundt 750 veterinærer som vaktdeltakere. 

Veterinærene tar på seg vakt i tillegg til ordinært arbeid. Samtlige statsforvaltere 

har i brev sommeren 2022, rapportert om utfordringer med rekruttering av 

veterinærer i flere vaktområder og etterspør en gjennomgang av de kommunale 

veterinærordningene. Veterinærforeningen støtter dette kravet og bidrar gjerne i 

prosessen med vår omfattende innsikt i utfordringene. 

Landbruksdirektoratet har rapportert en underdekning på nærmere 30 millioner 

kroner etter fordeling av stimuleringstilskudd for 2021. Den pågående 

veterinærkrisen krever økte midler nå. 

Veterinærforeningen ber derfor om at kap. 1142, post 60, i statsbudsjettet 

for 2022 økes med 30 millioner til totalt 209 494 for å sikre tilfredsstillende 

veterinærdekning i Norge i påvente av den etterspurte gjennomgangen av 

veterinærordningene.  

 

Kapittel 1115- Mattilsynet 

Mattilsynet trenger forbedret kapasitet og kompetanse for å henge med i den 

kunnskapsdrevne utviklingen innen matproduksjonssystemer. Driverne er 

bærekraft, klimaendringer, økt verdiskapning og innovasjon. Det er videre økt 

oppmerksomhet på dyrevelferd både nasjonalt og internasjonalt.  

Dyr skal ha god dyrevelferd og dette har blitt viktigere for samfunnet både 

nasjonalt og internasjonalt. Mattilsynets ansatte håndterer kompliserte og 

omfattende dyrevelferdsaker. Det kan ikke være slik at det må gjøres knallharde 

prioriteringer på grunn av for lite ressurser slik at dyr som lider ikke får hjelp. 

http://www.vetnett.no/


 

 2 

Veterinærforeningen mener situasjonen krever en målrettet satsning med minst 

20 nye veterinærstillinger innen Mattilsynets dyrevelferdsområde. 

 

Veterinærforeningen ber om at Mattilsynets bevilgninger (Kap. 1115) økes 

med 110 millioner til totalt 1 531 454 millioner for å sikre tilstrekkelig digital 

utviklingskraft og for å ivareta behovet for økt satsning på 

dyrevelferdsområdet med minst 20 nye veterinærstillinger til 

dyrevelferdsarbeid. 

 

 

Kapittel 1112 Post 50 

 

Norge har ennå ikke etablert en systematisk tilnærming til forskning på reduksjon 

av bruk av forsøksdyr (Reduce, Refine, Replace= 3R) utover Norecopa som har 

minimale ressurser og Mattilsynet som forvalter av forsøksdyrdirektivet. Den 

altoverveiende delen av dyr som benyttes i forsøk i Norge er fisk, og det er derfor 

fornuftig både for sjømatnæringen og politikerne at det avsettes midler til 

opprettelse av et 3-R senter med formål å redusere, erstatte og forbedre bruk av 

dyr i forsøk; særlig fisk, men også dyr generelt.  

 

Forsøksdyrkomiteen har anbefalt til NFD og LMD at det tas initiativ til en norsk 

offentlig utredning (NOU) som kan drøfte muligheter for å begrense bruken av 

dyreforsøk i Norge, til fordel for forskning uten forsøksdyr, og at det bør 

opprettes et nasjonalt og statlig finansiert 3R-senter som vil kunne spille en 

nøkkelrolle i overgangen. 

Veterinærforeningen ber om at Norecopa for 2022 tildeles støtte på samme 

nivå som 2021. Det settes av midler til etablering av et statlig finansiert 3 R-

senter.  

 

 


