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Rapportert bruk av stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2021 

Statsforvalterne mottok søknader om stimuleringstilskudd til veterinærdekning 
tilsvarende et søknadsbeløp på 61,2 mill. kroner for 2021 mot 60,0 mill. kroner i 2020. Til 
sammenligning fikk fylkene og Svalbard tildelt 32,5 mill. kroner i stimuleringstilskudd til 
veterinærdekning for 2021, mot 31,4 mill. kroner i 2020. Per 1. juni 2021 var hele 
bevilgningen for 2021 fordelt, og det gjenstår ikke ubrukte midler som kan omfordeles til 
fylker med merbehov for midler. Det meste av bevilgningen er brukt til driftsstøtte til 
veterinærer.  
 
Statsforvalterne rapporterte om et omsøkt og udekket behov for stimuleringsmidler i 
fylkene og på Svalbard på 26,1 mill. kroner når bevilgningen for 2021 var brukt opp. Dette 
behovet er basert på søknader som oppfylte vilkårene for å motta slikt tilskudd i 2021, 
men som det ikke var midler nok til å innvilge uavkortet. Tabellen nedenfor viser 
resultatene fra årets søknadsrunde, inkludert merbehovet for midler. 
 

 
Alle beløp i tabellen er oppgitt i hele kroner. 

 

Fylke/område

Totalt 

søknadsbeløp Bevilgning  Tildelt beløp 

Søknadsbeløp 

fratrukket 

bevilgning

 Innmeldt 

merbehov  

Innlandet 5 710 750         2 944 000         2 944 000         2 766 750         2 100 000         

Viken 2 225 000         850 000             850 000             1 375 000         1 375 000         

Vestfold og Telemark 1 525 000         1 017 000         1 017 000         508 000             508 000             

Agder 3 090 000         1 075 000         1 075 000         2 015 000         2 015 000         

Rogaland 1 018 000         566 000             566 000             452 000             452 000             

Vestland 11 022 000       5 992 000         5 992 000         5 030 000         5 030 000         

Møre- og Romsdal 7 048 500         3 167 000         3 167 000         3 881 500         3 881 500         

Trøndelag 8 607 700         5 092 000         5 092 000         3 515 700         1 600 000         

Nordland 10 073 000       5 518 000         5 518 000         4 555 000         4 555 000         

Troms og Finnmark 9 314 115         5 449 000         5 449 000         3 865 115         3 865 115         

Svalbard 1 525 000         775 000             775 000             750 000             750 000             

Sum 61 159 065 32 445 000       32 445 000       28 714 065       26 131 615       
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Noen fylker har meldt inn et lavere merbehov enn differansen mellom tildelt ramme og 
behovet for midler til søkere som oppfyller vilkårene for å motta slikt tilskudd i 2021. 
Dette skyldes at ikke alle søknader og søknadsformål oppfyller kriteriene for å motta 
stimuleringstilskudd.  
  
Utfordringer med ordningen 
De fleste statsforvalterne har også rapportert om utfordringer de har hatt med ordningen i 
2021, eller som de har fått rapportert om fra kommunene. Nedenfor har vi gjengitt disse 
utfordringene, samt rapporteringen om veterinærsituasjonen på Svalbard. 
 
Oslo og Viken  

• Behovet for statlige stimuleringstiltak vil trolig øke i årene som kommer.   

• Det er for lite penger i ordningen, og et behov for forutsigbarhet om hvor stor 
tilskuddsandel kommunene kan forvente framover. 

• Flere kommuner enn de som har søkt om midler i år, er interesserte i å søke om 
stimuleringstilskudd i fremtiden. 

• Økende utfordringer med å rekruttere og holde på veterinærer som vil drive med 
produksjonsdyrpraksis. Lønnsomheten i å behandle produksjonsdyr er avtakende, noe 
som kan gå ut over dyrevelferden.  
 

Innlandet 

• Store utfordringer med å få nok veterinærer til å delta i vaktordningen. I flere områder 
er næringsgrunnlaget i dagpraksisen utilstrekkelig for det antall veterinærer som er 
nødvendig for å få etablert en vaktordning der vakta ikke blir urimelig belastende.  

• Behov for å øke vakttilskuddet slik at det blir mer attraktivt å delta i vaktordningen.  

• Utfordrende at veterinærene prioriterer smådyrpraksis, der det er bedre inntjening 
enn i produksjonsdyrpraksisen.  

• Det begynner å bli utforende å få rekruttert veterinærer med tilstrekkelig kompetanse 
på produksjonsdyr. 

 
Vestfold og Telemark 

• Alle vaktområdene som har søkt om stimuleringstilskudd har utfordringer med 
bemanning og veterinærdekning.  

• Store avstander i alle vaktområdene, særlig i Vest-Telemark, men også i Midt-
Telemark. I Grenland er en stor del av veinettet kommunale veier i bl.a. boligområder 
mens Kragerø og Drangedal har utfordringer med øyer der ferje og taxibåt må 
benyttes. 
 

Agder  

• Utfordringer med å sikre «tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell 
på dagtid» i de fleste kommunene.  

• I store deler av indre Agder er det generelt vanskelig med alternativt næringsgrunnlag 
for veterinærer utenfor landbruket, mens byene/kystområdene kan ha problemer med 
å få nok veterinærer til produksjonsdyr i landbruket.  

• Alle kommunene i fylket betegnes som næringssvake.    

• Det blir stadig færre bønder og lengre avstand mellom dem, samtidig som landbruket 
er helt avhengig av tilgang på veterinær.  

• Har ikke flere veterinærer enn at vaktordningene akkurat går rundt.  

• Det blir stadig vanskeligere å rekruttere veterinærer til produksjonsdyr når de må 
tilbringe uforholdsmessig mye tid i bil og til alle døgnets tider, og til vakt. 
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• Statsforvalteren ønsker seg en bred drøfting og ev. gjennomgang/revisjon av de 
veterinære ordningene, med utgangspunkt i hvordan kommunene kan oppfylle sin 
plikt, og spesielt med tanke på rekruttering og beredskap av veterinærer til 
produksjonsdyrene i landbruket. 
 

Rogaland  
Sauda er i en særstilling siden kommunen kun har en veterinær i et næringssvakt område. 
Kommunen er avhengig av stimuleringstilskudd for å kunne opprettholde 
veterinærstillingen og sørge for at kommunen innehar veterinærtjeneste. 

 
Vestland 

• Synkende dyretall og mer konsentrerte produksjonsområder gir lengre avstander 
mellom gårdene og gjør det utfordrende å ha nok arbeid og inntjening til tilstrekkelig 
antall veterinærpraksiser.  

• Stor gjennomtrekk av veterinærer og vanskelig å få til en stabil tjeneste i noen 
områder. Dette gjør det mindre attraktivt å etablere seg for andre.  

• Økende utfordring med spesialisering hos veterinærene i tettbygde strøk som gjør det 
vanskelig å få veterinærer til å arbeide både med produksjonsdyr og kjæledyr, selv om 
markedet for dyrevelferdstjenester totalt ser ut til å være på plass. Dette er også med å 
gjøre rekruttering av veterinærer for stordyr/produksjonsdyr vanskeligere i disse 
områdene.  

• Kommunene er takknemlige for at de nå kan stille vilkår om vaktdeltakelse for å motta 
stimuleringsmidler. For å få tilfredsstillende veterinærdekning både på dagtid og 
utenom ordinær arbeidstid, er det nødvending at disse to ordningene sees i 
sammenheng. 

 
Møre og Romsdal 

• For statsforvalteren er det en stor utfordring at bevilgningen er så mye mindre enn 
behovet.  

• Flere kommuner og vaktområder sliter med å oppfylle kravene til vaktordning og 
tilgang på dyrehelsepersonell på dagtid, på grunn av dårlig næringsgrunnlag. 
 

Troms og Finnmark 

• I noen områder er det få veterinærer som kjører husdyrpraksis, og her brukes også 
tilskuddet til å rekruttere nye veterinærer til distriktet.  

• Dyretall og antall gårder går ned. 

• Lange avstander gjør at veterinærene bruker mye tid i bilen, og dermed blir det færre 
besøk som igjen gir utslag i at de tjener mindre på husdyrpraksis. Vinteren kan også 
være krevende med dårlig vær/stengte veier og ventetid, noe som gjør inntjeningen på 
husdyrpraksisen enda dårligere. 

• Bøndene gjør en del oppgaver selv, som veterinærene før tok seg av, noe som gir 
ytterligere nedgang i inntjeningen. 
 

Svalbard 
Utfordringen på Svalbard er å få veterinærer til å bli der over tid. To veterinærforetak, 
Svalbard Dyresykehus AS og Veterinær Heide AS, søkte om og fikk stimuleringstilskudd til 
Svalbard. Svalbard Vet AS har lagt ned sin praksis på Svalbard og Svalbard Dyresykehus 
har kjøpt utstyr fra dem og er ny søker i 2021. Foretaket har en veterinærstilling, men 
jobber med å få en veterinærstilling til i foretaket. Den andre søkeren, Veterinær Heide 
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AS, oppgir også at det er en veterinær i foretaket, og at det nå jobbes med å få ansatt en 
assistent.  
 
 
 
Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 

Hilde Haug Simonhjell Inger Anne Ringereide 
seksjonssjef seniorrådgiver 
  

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur. 
 
 

Mottakere: 

Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO 

 

  
Kopi til: 

Den norske veterinærforening Postboks 6781 St. Olavs pl. 0130 OSLO 
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Statsforvaltaren i Møre og 

Romsdal 

Pb 2520 6404 MOLDE 

Statsforvaltaren i Rogaland Pb 59 4001 Stavanger 

Statsforvaltaren i Vestland Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER 

Statsforvalteren i Agder Pb 504 4804 ARENDAL 

Statsforvalteren i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Statsforvalteren i Nordland Pb 1405 8002 BODØ 

Statsforvalteren i Oslo og Viken Pb 325 1502 MOSS 

Statsforvalteren i Troms og 

Finnmark 

Postboks 700 9815 VADSØ 

Statsforvalteren i Trøndelag Pb 2600 7734 STEINKJER 

Statsforvalteren i Vestfold og 

Telemark 

Pb 2076 3103 TØNSBERG 
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