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Høringssvar – utkast til forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr 
Det vises til Mattilsynets høringsbrev av 26.1.2011 med utkast til ny forskrift om godtgjørelse 
for nødhjelp til dyr. Forslaget gjelder godtgjørelse til dyrehelsepersonell ved manglende betaling 
for nødhjelp til eide dyr, og for nødhjelp til eierløse eller viltlevende dyr. I henhold til utkastet er 
nødhjelpspliktens formål å spare dyret for unødige påkjenninger og belastninger, ikke 
nødvendigvis å redde dyrets liv. Avliving regnes som fullgod behandling, men ordningen kan 
dekke enkel behandling der dette er tilstrekkelig. Godtgjørelsen er ikke ment å være et honorar, 
men et økonomisk virkemiddel for å sikre at dyr får hjelp når det er påtrengende nødvendig. Det 
bes spesielt om høringsinstansenes syn på om nødhjelp til akvakulturvirksomheter bør omfattes 
av forskriften. 
 
Godtgjørelsens størrelse er satt til kr. 750,- per tilfelle. Beregningen er basert på en timesats på 
kr 1000,- og et anslått tidsforbruk på cirka 45 minutter. For arbeid utenom hverdager mellom 
klokka 8 og 16 foreslås et tillegg på 50 %. I tillegg dekkes nødvendig forbruk av legemidler og 
annet nødvendig utstyr, nødvendig kjøring og nødvendige utgifter til kadaverhåndtering. Etter 
særskilt vurdering kan det gis et tillegg på inntil kr 750,- for arbeid utover 1 time. For utbetaling 
kreves dokumentasjon, og paragraf 6 inneholder en rekke krav til hvilke opplysninger søknaden 
må inneholde. Som vilkår for utbetaling må søknaden sendes til Mattilsynet innen 4 uker etter at 
tre krav til eide dyr ikke er betalt eller innen 4 uker etter at nødhjelp er ytt til eierløse/ville dyr. 
 
Vurdering 
Rådet for dyreetikk har ikke vurdert kravene som stilles til søknadens innhold, søknadsfrist og 
godtgjørelsens tillegg utenom ordinær arbeidstid. Rådet har kun vurdert anslått tidsforbruk per 
tilfelle og den betydning dette vil ha for dyra. 
 
Med et beregnet tidsforbruk på 45 minutter vil det ikke være rom for mer enn en enkel klinisk 
undersøkelse og enkel behandling eller avliving. Dette vurderes som tilstrekkelig for viltlevende 
dyr da omfattende behandling/oppstalling i liten grad vil være aktuelt av dyrevelferdshensyn.  
 
For eide dyr kan godtgjørelsens størrelse føre til at avliving blir valgt som alternativ i de 



tilfellene hvor det ikke oppnås kontakt med eier for å avklare behandlingsmetode. Dette gjelder 
for eksempel ved sykdomstilfeller som indre blødninger, blodforgiftninger, kolikk hos hest og 
magedreining hos hund hvor det er viktig at behandling gis snarest mulig. Hadde godtgjørelsens 
størrelse vært høyere, ville flere dyr blitt behandlet fremfor avlivet. Når det foreligger 
omfattende skader eller alvorlige sjukdomstilfeller og det ikke oppnås kontakt med eier, mener 
Rådet at avliving alt i alt kan forsvares ut fra en etisk betraktning. 
 
Med merkeplikt for katter ville eierforholdet ved behov for nødhjelp raskt kunne blitt avklart, og 
dette ville bidratt til at det raskt kunne fattes en avgjørelse vedrørende behandling eller 
avlivning. Dette ville vært fordelaktig av hensyn til dyrenes velferd. Det er viktig at publikum 
informeres om regelverket dersom forskriften vedtas, slik at dyreeierne blir klar over fordelene 
med å individmerke sine dyr og å være tilgjengelig. 
 
Rådet mener på prinsipielt grunnlag at akvakulturvirksomheter bør omfattes av forskriften, men 
det er vanskelig å se for seg tilfeller hvor dette vil være aktuelt. 
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