
Veterinærvaktordning for 
Gausdal og Lillehammer

Kommunestyremøte 25.11.21

Gausdal



Lovgrunnlaget:

Dyrehelsepersonelloven § 3

Kommunene skal sørge for tilfredsstillende 
tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell.

Kommunene har ansvar for å organisere en 
klinisk veterinærvakt utenom ordinær 
arbeidstid



Hva det innebærer:

• Førstelinje-beredskap for alle dyreslag

• L-dir har delt landet inn i vaktområder

• Gausdal/Lillehammer ble fra 2003 et vaktområde

• L-dir gir årlig et øremerket vakttilskudd per 
vaktområde, som skal bidra til å finansiere
veterinærvakten (siden 2008)

• Gausdal/Lillehammer får kr 882.330 i vakttilskudd
(2021-tall)



Beskrivelse av vaktområdet



Bakgrunn:



Gjeldende ordning:

• Produksjonsdyr (uten hest): 
Gausdal veterinærkontor alle dager

• Smådyr:
Mjøsvakta (Gjøvik, Hamar, Lillehammer) 
tar imot pasienter, men ikke røde dager

• Hest:
Oslo hesteklinikk tar imot pasienter, 
men reiser ikke ut



Hestevakt - kartlegging

• Spørreundersøkelse utsendt til hesteeiere og staller

• Resultat:

- Stav veterinærsenter har flere kunder i dagpraksis i Gausdal 
og Lillehammer

- Stav veterinærsenter blir tilkalt etter ordinær arbeidstid ved 
flere tilfeller

- Hesteeiere har store utfordringer med å få tak i veterinær

- Det har vært uheldige hendelser med unødig lidelse for 
hester grunnet ventetid på veterinær

Risiko for dårlig dyrevelferd hos hest grunnet manglende 
veterinærvakt anses å være høy – da det er vanskelig å frakte syke 
og skadde hester over lengre avstander



• Stav veterinærsenter ble kontaktet på bakgrunn av kartleggingen;

- Allerede kunder innen hest og smådyr i Gausdal og Lillehammer

- Etablerte klinikklokaler for smådyr og hest

- Geografisk nærhet

- Kompetanse og forutsigbarhet

• Krav: lik godtgjørelse som veterinærvakt for produksjonsdyr



Kontakt med 
Gausdal veterinærkontor:

• Enighet om god faglig og 
dyrevelferdsmessig løsning med Stav 
veterinærsenter som vaktansvarlig
for hest og smådyr

• Krav: 
100 % vakttilskudd for 
produksjonsdyrvakt;
- Mye storfe og sau i området
- Stor belastning i perioder
- Har vakt alle dager



Tre alternative løsninger

1. Fortsette dagens ordning

2. Kommunale midler tilsvarende det 
årlige vakttilskuddet for å sikre full 
vaktordning til alle dyreslag

3. Lyse ut ordningen på anbud



Kommunedirektørens
vurdering

- Alternativ 2

• Lovpålagt oppgave for kommunene

• Førstelinje-beredskap

• Alvorlig situasjon som har vart i 4 år, med forsøk
på alternative løsninger uten resultat

• Hestevelferden høy risiko

• Veterinærvakt essensielt for landbruket

• Hensynta både innbyggere og fritidsboligeiere

• Viktig å få en forutsigbar og langsiktig løsning
som dekker alle dyreslag

• 50/50-kostnadsfordeling mellom kommunene

• Evaluering i løpet av første avtaleperiode


