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EVALUERING AV KLINISK VETERINÆRVAKT (PRIMÆRVAKT FOR ALLE
DYR) OG MATTILSYNETS BEREDSKAPSVAKT
Vaktordningen for dyr består i dag av:
1.Klinisk veterinærvakt som gjelder for alle dyr og er særlig viktig for landbruket. Det
stilles ikke spesielle krav om kompetanse/utstyr som er spesielt for smådyr.
2.Smådyrvakt som kun gjelder smådyra eller kjæledyra med hovedvekt på hund og katt. Det
stilles spesielle krav for å få være med.
SPESIALVAKT FOR SMÅDYR
Vakten ble igangsatt 1.september 2002. Avtalen mellom DNV og SDT hadde som intensjon å
medvirke til at kompetent hjelp til sjuke og skadde smådyr kan skaffes utenfor ordinær
arbeidstid over hele landet.
I avtalen mellom DNV og staten står det: Avtalen skal evalueres etter to år, senest innen
utgangen av 2004. I denne evalueringen skal både brukernes (publikum),
tilskuddsmottagernes, DNVs og Statens syn komme til uttrykk.
Ordningen er per i dag ikke evaluert i henhold til nevnte avtale.
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KOSTNADER VED SPESIALVAKT FOR SMÅDYR
Selve Spesialvakt for smådyr koster omlag 10 millioner kroner årlig. Finansieringen løses
ved at staten påla produsenten/importørene av fôr til smådyr en avgift per kilo fôr.
Norsk Kennel Klubb (NKK) ”godkjente” avgiften, da det ble lovet at den blant annet skulle
benyttes til forskning og spesialvakt smådyr.
Alle smådyreiere som kjøper fôr, betaler derfor i dag en gitt sum per kg fôr de kjøper.
Anslagsvis gir dette staten rundt 21 millioner kroner årlig. Disse pengene er ikke lengre
øremerket til Spesialvakt for smådyr , da forskriften ble forandret 01.01.04. Forskriften gjør
nå at pengene fra avgiften betalt av smådyreeiere går inn i Mattilsynets regnskap, og er ikke
på noen måte øremerket til Spesialvakt for smådyr. Det er likevel ingen endring i at
smådyreiere betaler 21 millioner kroner årlig til staten. Disse 21 millionene skulle også gå til
forskning på smådyr. Pr. idag finnes det ikke forskningsprogrammer som f.eks. kan ta opp i
seg behovet for velferdsforskning på hund og katt. Det er en liten åpning mot hund i det
såkalte AREAL-programmet i Norges forskningsråd, men dette har fokus på hund som
tilleggsnæring for bønder. Det bør derfor være viktig å få satt av denne avgiften til
Spesialvakt for smådyr, samt til øremerket forskning på smådyr – gjerne med utgangspunkt i
prioriteringer gjort i utredningen ”Forskningsbehov innen dyrevelferd i Norge” (NFR, 2005).
Dersom myndighetene fortsetter med å bruke smådyreiernes fôrutgifter til å subsidiere
produksjonsdyreiernes veterinærutgifter, blir dette en sak for media.
KONSEKVENSER
Dersom disse pengene nå skal tas inn og brukes til primærvakt eller annen vaktordning som
bestemmes av myndighetene, vil intensjonen med avgiften og sikring av smådyrs tilgang
til kompetent hjelp uten om ordinær arbeidstid være brutt. Myndighetene stjeler således
midler fra smådyreiere for en avgift som var satt for å sikre smådyr fordi forskriften i strid
med avtalens intensjon er endret.
Dersom Spesialvakt for smådyr fjernes, vil en hjelp til smådyr med høy profesjonell
kompetanse bli borte. Likeledes vil Spesialvakt for smådyrs rådgivningstjeneste både til
smådyr på klinikk med smådyrkompetanse og en veiledning/rådgivnings telefontjeneste for
primærveterinær i felt/ på klinikker uten avansert utstyr/kompetanse bli borte.
LØSNINGER
Norsk Huskattforening mener at Spesialvakt for smådyr ikke skal vurderes sammen med
resten av veterinærvaktordningen i Norge og foreslår:
1) Vakten som ble igangsatt 1.september 2002 opprettholdes som opprinnelig avtalt. I tillegg
kan det opprettes en egen avgiftsordning for fôr til landbruksdyr. Denne avgiften finansieres
av produsenten/importørene av fôr til disse dyrene for opprettholdelse av Klinisk
Veterinærvakt og Mattilsynets Beredskapsvakt.
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