
Godtgjørelse for nødhjelp – Mattilsynets forvaltningspraksis 
 

Veterinærforeningen har over lengre tid arbeidet for å få endret forvaltningspraksis når det 

gjelder godtgjørelse for nødhjelp til dyr, utført av veterinær. 

Godtgjørelsen gis med bakgrunn i Forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr som ble 

vedtatt i oppfølging av stortingets behandling av ny dyrevelferdslov. 

Under behandlingen uttalte et enstemmig storting følgende:  
 

 ” Departementet antar det vil være naturlig å begrense omfanget av kostnadsdekning til et beløp 

tilsvarende kostnader ved enkel undersøkelse og avliving. Det er aktuelt å vurdere om det også skal 

gis rom for å gjennomføre enkel behandling innenfor samme kostnadsramme som et alternativ til 

avliving. Departementet ser det som nødvendig å ha mulighet til å fastsette maksimalsatser for 

tjenester ytt for å oppfylle hjelpeplikten. Det foreslås derfor en fullmakt i dyrehelsepersonelloven til å 

gi forskrift om dette.”  
 

Veterinærforeningen har siden forskriften om godtgjørelse trådte i kraft i april 2012 fått mange 

henvendelser fra medlemmer i praksis om klager på forvaltning av denne bestemmelsen. 

Vi har rettet flere henvendelser til Mattilsynet om at forskriften og fastsettelse av godtgjørelsen bør 

endres, slik at godtgjørelsen reguleres i takt med prisutviklingen i samfunnet, siden vi mener at dette er 

en forutsetning i regelverket. 

Som en direkte følge av Veterinærforeningens henvendelse utarbeidet Mattilsynet et utkast til 

regulering av denne forskriften med nye satser. Utkastet til ny forskrift ble oversendt fra Mattilsynet til 

Landbruks- og matdepartementet(LMD) i 2016. 

Departement og regjering brukte over 2 år på å behandle Mattilsynets forslag til ny forskrift, hvor det 

var lagt opp til en jevnlig regulering av satsene. Dette var LMDs svar:   
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Tittel: Endring av forskrift om nødhjelpssatser til dyr 

Det vises til tidligere oversendelse av forslag til endringer i gebyrsatsene for nødhjelp til dyr. 

I forbindelse med den interdepartementale behandlingen av forslaget har man kommet frem til at 

nødhjelpssatsene ikke vil bli økt på nåværende tidspunkt. Det vil i tillegg ikke være mulig å knytte 

satsene til rettsgebyret slik Mattilsynet har foreslått i sitt forslag. Det er derfor konkludert med at 

forskriften ikke vil bli vedtatt som foreslått. Hvorvidt det vil være aktuelt å endre satsene på et senere 

tidspunkt og hvordan dette i så fall bør skje, vil det bli tatt stilling til på et senere tidspunkt. Dagens 

forskrift videreføres således i sin nåværende form. 

 

I tillegg til dette, innførte Mattilsynet en særskilt forvaltningspraksis i 2018, hvor de sjablongmessig 

fastsatte godtgjørelsen for avlivning av ville fugler og dyr til halvparten av timesatsen uavhengig av 

medgått tidsbruk hos den enkelte veterinær.  

Veterinærforeningen har oppfordret til og bistått medlemmer i å klage på slike saker, der tidsbruken 

kan dokumenteres å være mer enn det man får betalt for.  

Som følge av flere klagesaker, har Mattilsynet nå endret sin forvaltningspraksis på dette området, og 

de skriver i klagesaksbehandling av flere saker fra Fredrikstad dyrehospital følgende: 

 

Fremtidig endring av forvaltningspraksis 

Mattilsynet har en klar hjemmel til å redusere honoraret i den enkelte sak basert på en estimering av 

tidsforbruket i saken. Imidlertid har takstene for godtgjørelse for nødhjelp har ikke vært endret siden 

forskriftens ikrafttredelse i 2012. Dette kombinert med de ekstra ressursene det kreves fra vår side 

for å beregne tidsforbruket, gjør at Hovedkontoret har besluttet at vi nå vil endre praksisen i disse 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-04-17-330


sakene om kort tid. Endringen vil innebære at det ikke foretas en avkorting av beløpet basert på 

estimert tidsforbruk. Altså slik at, der forskriftens øvrige vilkår er oppfylt, vil det for eksempel vil bli 

lagt til grunn en sats på 690 kroner i saker med eierløse dyr, uavhengig av den faktiske tidsbruken. 

For å sikre likebehandling av denne type saker vil imidlertid denne endringen først gjelde for nødhjelp 

utført etter 31.12.2019. 

Veterinærforeningen ser dette som et eksempel på at det faktisk nytter å klage på forvaltningspraksis 

som åpenbart er utviklet på et galt grunnlag, men er selvfølgelig ikke fornøyd med at forskriften ikke 

blir endret for så vidt det gjelder generell økning i satsene. Som det fremgår ligger nå saken hos LMD 

og antagelig finansdepartementet. Veterinærforeningen vil jobbe videre for å få en endring av 

forskriften, slik at godtgjørelsen for nødhjelp endres til et nivå som er i nærheten av en passende 

godtgjørelse i tråd med den generelle prisfastsettelsen for veterinære tjenester. 
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