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Statsbudsjettet 2021 – Veterinærforeningens innspill til høring i 

Næringskomiteen  

 

Øke Kapittel 1142 post 60; Tilstrekkelig stimuleringstilskudd for å sikre 

veterinærdekning.  

Veterinærvaktordningen er avgjørende for å opprettholde dyrehold og beredskap i 

hele landet. Ordningen fungerer på en kostnadseffektiv måte og skal sørge for 

tilfredsstillende tilgang på veterinær på dagtid og utenom arbeidstid i alle landets 

160 vaktområder. Et tilstrekkelig antall veterinærer er en premiss for å nå 

regjeringens landbrukspolitiske mål om et aktivt og lønnsomt jordbruk over hele 

landet, med produksjoner og næringsvirksomhet bygget på lokale ressurser som 

sikrer inntektsmuligheter for ulike bruksstørrelser. Veterinær rekruttering og 

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

folkehelse, trygg mat og beredskap. I næringssvake områder er det nødvendig 

med stimuleringstilskudd for å oppnå forutsigbar og tilfredsstillende 

veterinærdekning både på dagtid og utenom arbeidstid. 

Veterinærforeningen har tidligere regnet ut at stimuleringstilskuddet i sin 

nåværende form bør være i størrelsesorden 60 millioner kroner per år (foreslått i 

budsjett 2021 ca. 37,5 millioner). Mattilsynet og Veterinærinstituttet legger i sin 

beredskap opp til en stadig økende grad av medvirkning fra de praktiserende 

veterinærene i førstelinjeberedskapen. Stimuleringstilskuddet bør derfor i tillegg 

inneholde et beløp til kompetanseheving og rekruttering for vaktdeltakere i hvert 

vaktdistrikt. Vi har kalkulert kostnadene til slike tiltak til 20 millioner årlig de 

første årene. 

 

Veterinærforeningen ber Stortinget om at stimuleringstilskuddet til 

veterinærdekning økes med 42,5 millioner slik at den totale summen i 

kapittel 1142 Post 60 i landbruks- og matdepartements budsjett for 2021 blir 

217,5 millioner.  

Øke Kapittel 1115- Mattilsynet med egen pott til digitaliseringstiltak 

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.  

 

I denne virkeligheten er det avgjørende at Mattilsynet henger med i den 

digitalisering som nå også skjer gjennom offentlig/privat-samarbeid (OPS) innen 

både sjø- og landbasert matproduksjon. Mattilsynet trenger utviklingskraft og 

ressurser til digitalisering for å kunne bidra. Det vil være risikabelt, krevende og 

ta for lang tid å basere seg på gjennomføring innenfor ordinær budsjettramme. 

 

Veterinærforeningen ber Stortinget om en varig økning i Mattilsynets 

bevilgninger (Kap. 1115) på 100 mill. for å sikre tilstrekkelig digital 

utviklingskraft. 
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