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ANMODNING OM DELING AV LILLEHAMMER OG GAUSDAL 
VETERINÆRVAKTDISTRIKT  

_ 
Den vakttjenesten som ytes gjennom veterinærvaktordningen og som administreres av 
kommunene er viktig og svært nødvendig for å sikre akuttberedskap for behandling av syke 
dyr. Eiere av produksjonsdyr melder de er helt avhengige av denne ordningen, men det er også 
klare tilbakemeldinger fra andre om at den er viktig for alle dyreslag. Lillehammer og Gausdal 
kommuner har dessverre ikke hatt en tilfredsstillende veterinærvaktavtale siden desember 
2017. Dette er sterkt beklagelig, og kommunene jobber aktivt med å få til en fullgod løsning, 
men har dessverre bare vaktavtale for produksjonsdyr nå. Det bes derfor om at dere som 
mottakere av dette brevet bidrar til en gjennomgang av ordningen for offentlig veterinærvakt, 
slik at det blir mulig å få til en vaktordning for alle dyreslag.     
 
Dagens inndeling av vaktområder for veterinærtjenester ble etablert i 2003, som en avtale 
mellom Statens dyrehelsetilsyn og Den Norske Veterinærforening. For vårt distrikt fungerte 
dette fram til i desember 2017, da gjeldende avtaler ble sagt opp av veterinærene. Det har 
gjennom flere år kommet tydelige tilbakemeldinger fra veterinærene om at de ikke har vært 
fornøyd med avtalen etter at Lillehammer og Gausdal ble slått sammen til ett vaktdistrikt.  
 
Det er jobbet mye med å få til en ny løsning for veterinærvakt i distriktet. Det har vært flere 
møter med veterinærer i vaktdistriktet og møter både med veterinærer og kommuner i større 
områder, -Mjøsområdet og Sør-Gudbrandsdal. Kommunenes Sentralforbund var også inne i 
møte med kommunene over et større område. I kommunene rundt oss fungerer nåværende 
vaktordning; de har avtaler og bruker det statlige tilskuddet i tråd med føringene for dette, etter 
våre opplysninger. I vårt distrikt finner ikke veterinærene det forsvarlig å påta seg en slik vakt, 
og det vises til arbeidsmiljøloven i forhold til arbeidstid, slitasje på ansatte veterinærer og for 
dårlig økonomisk kompensasjon for vakt.  
 
Det er i prosessen kommet to klare innspill til endringer fra veterinærenes side: For vårt 
vaktdistrikt er vaktbelastningen med å dekke begge kommuner, inkludert smådyr fra 
tilreisende turister i vaktområdet med omegn altfor stor. Det må til en endring. Det kan være 
en deling av vaktdistriktet slik, at hver kommune blir et vaktdistrikt med hvert sitt vakttilskudd. 
Det vil bedre situasjonen, men det ideelle mener veterinærene er at det i stedet for dagens 



 

vakt- og vaktdistriktordning etableres en vaktordning som er delt etter dyreslag. 
Veterinærarbeidet er blitt så spesialisert at det bør være egne vakter for produksjonsdyr, hest 
og for smådyr. Denne endringen bør gjøres generell for hele landet.   
 
Gausdal veterinærkontor skrev tidligere, den 09.06.2016 brev til Fylkesmannen i Oppland med 
tilnærmet samme konklusjon: 

 Gausdal Veterinærkontor betjener et område med høyt antall produksjonsdyr. Dette 
burde være stort nok til at området kunne vært eget vaktområde med full 
vaktgodtgjørelse. 

 Godtgjørelsen må dekke hele døgnet alle dager i uka. 
 Innen smådyrpraksis/hobbypraksis har det vært en stor utvikling mot større klinikker 

med bedre utstyr og spesialiserte smådyrveterinærer. Vi ser det som naturlig at det bør 
finnes en spesialisert smådyrvakt i området, f.eks. slik Mjøsvakta fungerer i dag.  

 En endring mot vesentlig større vaktområde med større arbeidsbelastning, kan vi ikke 
se for oss.  

 
Dyrehelsepersonelloven pålegger kommunene å sørge for en tilfredsstillende 
førstelinjetjeneste fra dyrehelsepersonell. Det har vært jobbet mye, kreativt og systematisk i 
for å kunne oppfylle dette innenfor dagens rammer i våre kommuner. Kommunene ser 
innspillet som veterinærene har kommet med som sentrale momenter for å kunne komme 
nærmere en løsning.  Det er særlig belastningen knyttet til smådyr som er utfordrende for 
vaktordningen i vårt distrikt. En viktig årsak til dette, er at det er så mange tilreisende til 
fritidsboliger i regionen. Skjer det noe med smådyr på Skei i Gausdal kommune, Hafjell i 
Øyer kommune eller Sjusjøen i Ringsaker kommune, kommer henvendelsen ofte til 
veterinærer i Lillehammer.  Det gir en stor ekstrabelastning i ferier og høytider fra dyreeiere 
som disse veterinærene normalt ikke har som kunder. En stor del av henvendelsene kommer i 
vinterferie og påske, da det i tillegg er høysesong for veterinærbehov på produksjonsdyr.  Det 
gjør at arbeidsbelastningen i ferier og høytider blir ekstra krevende og dels uforutsigbar, -og 
etter hvert uhåndterbar. Beredskapsplanleggingen for vaktordningen blir utfordrende, og 
skaper fort misnøye både blant veterinærene på vakt og blant kundene.  
 
Med den store dyretettheten av produksjonsdyr og antall smådyr både fra fastboende i 
kommunene og tilreisende i regionen, er det ikke tilstrekkelig kapasitet med en veterinærvakt i 
de to kommunene. På kort sikt vil en deling av vaktdistriktet mellom våre to kommuner kunne 
gi en tilfredsstillende veterinærvaktdekning.    
 
Den beste løsningen på lengre sikt synes å være om dagens vaktordning kan erstattes med en 
ordning som spesialiseres på dyreslag. Vi ser at veterinærene tilpasser seg dette, ved at noen 
deltar i smådyrpraksis, mens andre spesialiserer seg på produksjonsdyr. Det medfører også at 
det geografiske grunnlaget for ulike dyreslag kan bli forskjellig. Eiere av smådyr kan reise til 
en klinikk, mens for produksjonsdyr og hest må veterinæren i de aller fleste tilfeller ut til 
dyret.  
 
Vi ber om at dere som mottakere av denne henvendelsen bidrar til å endre inndelingen av 
veterinærvaktdistrikt for våre kommuner, slik at Lillehammer og Gausdal kommuner blir to 
vaktdistrikt med hvert sitt vakttilskudd. På sikt ber vi om at dere bidrar til å få satt i gang en 



 

utredning av en større omlegging av hele dagens veterinærvaktordning i retning av en ordning 
med spesialisering på dyreslag.       
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Espen Granberg Johnsen      Hans Oddvar Høistad 
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