
Norjan eläinlääkintähuolto



Yleistä Norjan eläinlääkintähuollosta
• Mattilsynet (Ruokavirastoa vastaava keskusvirasto) vastaa valvonnasta ja ylläpitää 

valvontavirkoja kaikkialla Norjassa

• Kunnat vastaavat siitä, että heidän alueella on riittävästi eläinlääkäripalveluita saatavilla ja 

että on eläinlääkäripäivystys kiireellisiä tapauksia varten

• Käytännössä yksityiset eläinlääkärit vastaavat eläinlääkäripalvelujen tarjonnasta

• Yksityisillä eläinlääkäreillä ei ole virkaeläinlääkärin asemaa, mutta Mattillsynet voi 

tarvittaessa antaa näille määräyksen hoitaa tiettyjä virkatehtäviä kuten avustaa 

taudintorjunnassa. 

• Kunnat järjestäytyneet 160 päivystyspiiriin

• Norja on ETA-sopimuksen kautta sitoutunut eläinlääkintäalaa koskevien EU-säännösten 

noudattamiseen, mutta tämä ei koske eläinlääkintäjärjestelmän rahoitusta ja valtiontukia, 

jotka ovat Norjan kansallisessa päätösvallassa
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Lainsäädäntö

• Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell 15. juni 2001 nr 75 

(muut.2007)::

§ 3 a. Kommunens ansvar

Kommunene skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra 

dyrehelsepersonell.

Kommunene har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom 

ordinær arbeidstid.

• V. 2007 poistui myös valtion oikeus määrätä yksityisiä eläinlääkäreitä 

päivystämään
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https://lovdata.no/lov/2001-06-15-75/%C2%A73a


Palvelut

• Lainsäädännössä ei määritellä tarkemmin, mitä palveluja kuntien on 

järjestettävä

• Arvioinnissa keskitytty saatavuuteen:

• Palveluiden tulee olla saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina

• Liikkuvia palveluja tulee saada eläintiloille 100 minuutissa 80% tapauksista

• Arviointiraportti:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/filarkiv/rapporter/Gjennomgang%20av%20tilskudd%20til%20kommunale%20veterin%C3%

A6rtjenester.pdf/_/attachment/inline/b122519a-c7a9-4a7f-bb54-

529fe6d36cd8:3c395a086201c48e93296d26d88c39aa23191308/Gjennomgang%20av%20tilskudd%20til%20kommunale%20veteri

n%C3%A6rtjenester.pdf
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Julkinen tuki päivystykseen

• Valtio (maatalousministeriö) maksaa tukea kaikille kunnille 

eläinlääkäripäivystyksen järjestämiseen (140 milj. NOK vuodessa)

• Kunnat järjestävät päivystyksen maksamalla päivystystukea 

eläinlääkäreille tai eläinlääkäriyrityksille. Tuki jaetaan tarjouskilpailun 

perusteella

• Päivystys koskee kaikkia eläinlajeja

• Useimmissa päivystyspiirissä päiväaikaisia palveluja on saatavilla ilman 

erillistä julkista tukea (lukuun ottamatta maatalouseläinten hoitoon 

suunnattuja matkasubventioita)
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Julkinen tuki päiväaikaisiin palveluihin 

• Valtio tukee päiväaikaisia palveluita maksamalla hakemusten perusteella 

kunnille ns. stimulaatiotukea niiden järjestämiseen (30 milj. NOK 

vuodessa)

• Tuki koskee kuntia, joissa eläinlääkäripalvelujen tuottaminen ei ole 

kannattavaa

• Kunnat järjestävät palvelut jakamalla tuen eläinlääkäreille tai 

eläinlääkäriyrityksille tarjouskilpailun perusteella

• Kunnat voivat järjestää palvelut myös palkkaamalla eläinlääkäreitä kunnan 

palvelukseen, mutta se on harvinaista

• Kunnat saavat stimulaatiotuen lisäksi päivystystukea
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Stimulaatiotuki

• https://www.statsforvalteren.no/contentassets/c025813575e14113bd11632

c56e9a941/21-ldir-rundskriv-2020-43-stimuleringstilskudd-til-

veterinardekning-for-2021.pdf
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Julkinen tuki liikkuviin 

eläinlääkäripalveluihin

• Viljelijöiden ja hallituksen välisissä neuvotteluissa sovitaan vuosittaisesta 

maataloustuesta, jota käytetään myös liikkuvien eläinlääkäripalvelujen 

tukemiseen (82 milj. NOK vuosittain, sisältää myös 

keinosiemennysmatkat)

• Tuella subventoidaan eläinlääkärien matkoja maatiloille

• Eläinlääkärit hakevat matkakorvaukset näistä matkoista suoraan 

hallitukselta
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Kuntien tuki eläinlääkäripalveluihin

• Jotkut kunnat tukevat myös itse eläinlääkäripalvelujen tuottamista 

alueellaan, valtion maksaman tuen lisäksi

• Yleensä tuetaan pieneläinpäivystystä, jotta kaikille eläinlajeille tarkoitettu, 

valtion tukema päivystys voisi keskittyä muihin kuin pieneläimiin 

• Kuntien tuesta ei kerätä tietoa, mutta arvion mukaan se on korkeintaan 10 

milj. NOK vuodessa
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Kiitos
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