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Samfunnskritisk funksjon - smådyrklinikker 

Vi viser til henvendelse der dere ber om en avklaring på hvorvidt smådyrklinikker, eventuelt 

deler av deres virksomhet som akuttmottak, kan betraktes som en samfunnskritisk funksjon. 

Den norske veterinærforening står også bak henvendelsen. 

 

Dere viser til at kommunene etter dyrehelsepersonellovens § 3a har en plikt til å sørge for 

veterinærdekning på dagtid, og etablere en vaktordning utenom ordinær arbeidstid. 

Veterinærer har etter dyrehelsepersonellovens §14 også en nødhjelpsplikt. 

 

Dere skriver videre at den kommunale veterinærvakten på grunn av manglende kapasitet og 

kompetanse, ikke vil være i stand til å dekke ovennevnte forpliktelser overfor kjæledyr 

dersom de private dyreklinikkene på grunn av sykdom, karantene, mv. ikke klarer å 

opprettholde driften.  

  

Det er avgjørende at pliktene i henhold til dyrevelferdsloven og dyrehelsepersonelloven 

overholdes. Dere understreker betydningen av kjæledyr i en periode der mange lever svært 

isolert. 

 

Bakgrunnsinformasjon 

Helsedirektoratet har som kjent gjort vedtak om å stenge skoler og barnehager som et av 

tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset. Det er gjort unntak for barn av foreldre med 

samfunnskritiske funksjoner. 

 

Samfunnssikkerhetsinstruksens formål er å styrke samfunnets evne til å forebygge kriser og 

til å håndtere alvorlige hendelser gjennom et helhetlig og koordinert arbeid med 
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Side 2 
 

samfunnssikkerhet. Instruksen beskriver de særskilte krav som gjelder for hovedansvarlige 

departementer og deres ansvar for kritiske samfunnsfunksjoner.  

 

En oversikt over hovedansvarlige departementer og samfunnskritiske funksjoner er 

beskrevet i Justis- og beredskapsdepartementets budsjettproposisjon. Det er her utpekt 14 

sentrale områder innen samfunnssikkerhet, og innenfor Landbruks- og matdepartementets 

sektoransvar gjelder dette forsyningssikkerhet, helse og omsorg og natur og miljø. Klinisk 

veterinærpraksis til matproduserende dyr er omfattet som en del av 

matforsyningssikkerheten.  

 

Vurdering 

Aktiviteten ved smådyrklinikker, dvs. veterinærbehandling av ikke-matproduserende dyr, er 

ikke definert som en samfunnskritisk funksjon. 

 

Vi har ikke fått dokumentert at dyreeiere, verken til matproduserende dyr eller til hunder og 

katter m.v., ikke får dekket sitt behov for veterinærhjelp. 

 

Situasjonen per i dag tilsier etter vår vurdering ikke et behov for å definere veterinær 

smådyrpraksis som en samfunnskritisk funksjon. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Eva H. Ellingsen Grendstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 
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