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Høring - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud) 

 

 
 

 

Veterinærforeningen er en profesjonsforening som organiserer majoriteten 

av norske veterinærer. Som medlem i Akademikerne slutter vi oss til 

deres høringssvar, men vi ønsker også å besvare høringen av forslaget om 

å kunne iverksette portforbud som smitteverntiltak mot Covid-19 med 

særskilte innspill knyttet til dyrevelferd. 

 

I høringsnotatets punkt 5.2 er beskrevet de 14 kritiske 

samfunnsfunksjonene definert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap i 2016. I forbindelse med Covid-19 pandemien er det 

identifisert ytterligere 6 viktige samfunnsfunksjoner som har behov for 

særskilte unntak. Ingen av disse områdene omhandler temaet dyrevelferd. 

Dyrehold gjenfinnes i disse plandokumentene utelukkende som en del av 

matforsyningssikkerheten og er lagt til Nærings- og fiskeridepartementets 

forvaltning. 

 

I Lov om dyrevelferd §3 står det at «Dyr har en egenverdi uavhengig av 

nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og 

beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger» og «Syke og 

skadde dyr skal gis forsvarlig behandling…» (§24). 

I høringsnotatet er det listet opp noen mulige eksempler på unntak fra 

portforbud (punkt 6.5.1.5), herunder «Adgang til å oppsøke politiet og 

nødvendig helsehjelp (inkludert nødvendig veterinærmedisinsk hjelp)». 

Det er også foreslått som et mulig aktuelt tidsbegrenset unntak «Adgang 

til å lufte kjæledyr og gjennomføre nødvendige aktiviteter i forbindelse 

med dyrehold, herunder dyrehold i næring, som reindriften».  

Veterinærforeningen mener at det ikke er forholdsmessig at det ved 

innføring av et portforbud ikke tas tydelig hensyn til dyrevelferden og 

norsk lov som omhandler denne.  

 

Landbruksdirektoratet og Mattilsynet utarbeidet i mai 2020 et notat 

(vedlagt) med informasjon til bl a kommuner der planlegging av tilgang 

på nødvendige tjenester fra veterinærer til alle dyreslag er omtalt: 

“Kommunene har ansvar for å organisere klinisk veterinærvakt for alle 

dyrearter utenom ordinær arbeidstid. Dette gjelder til enhver tid og 

uavhengig av koronasituasjonen. Organisering av klinisk veterinærvakt 

bør være en del av den generelle beredskapsplanleggingen for 

kommunene.” 
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I Norge er det pr januar 2021ca 520.000 hunder og 660.000 katter og i 

tillegg mange tusen mindre kjæledyr (marsvin, kanin m.v.) som ikke lar 

seg tallfeste.  

Veterinærforeningen har tall som viser at det hver måned rapporteres 100 

000 diagnoser på kjæledyr. Dette utgjør kun en del av de behandlingene 

som gjennomføres, da ikke alle klinikker enda rapporterer inn diagnoser. 

Selv om en viss andel av disse rapporterte diagnosene vil være elektiv 

behandling, er det ikke tvil om at det vil utgjøre et vesentlig 

dyrevelferdsproblem om smitterestriksjonene legger begrensninger på 

muligheten til å få behandlet syke kjæledyr. 

 

I brev av 2.april 2020 (vedlagt) konkluderer Landbruks- og 

matdepartementet følgende i spørsmålet om hvorvidt veterinærer som 

behandler kjæledyr skal defineres som samfunnskritisk personell: 

«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». 

 

Vi tolker setningen uthevet over som at det ved en endring i 

smittesituasjonen vil være aktuelt å endre definisjonen av samfunnskritisk 

funksjon når det gjelder veterinærer i smådyrpraksis.  

 

Dyreklinikker over hele landet har holdt åpent gjennom pandemien, og 

ofte strukket sine åpningstider over store deler av døgnet for å sikre 

kjæledyreiere hjelp når de trenger det på en smittevernmessig trygg måte.  

I en tenkt situasjon med portforbud, og for så vidt også andre restriksjoner 

som innskrenker reisevirksomhet og forflytning i befolkningen, vil dette 

tilbudet kunne opphøre dersom hverken veterinærene eller dyreeierne gis 

unntak knyttet til dyrevelferd som en viktig samfunnsfunksjon med 

særskilte behov. 

 

Veterinærforeningen mener med bakgrunn i ovenstående at en adgang til 

å innføre portforbud som smitteverntiltak mot Covid 19 må følges av at 

dyrevelferd defineres som et samfunnskritisk område og følgelig at 

alle veterinærer i klinisk praksis og tilhørende aktiviteter defineres 

som samfunnskritisk personell. 

 

 

Med vennlig hilsen  

Den norske veterinærforening 

 

 

Marie Modal                                             Ellef Blakstad 

generalsekretær                                      fagsjef                                     


