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Høringssvar - endringer i forskrift om reisetilskudd ved veterinærer sykeog inseminasjonsbesøk
Fylkesmannen i Nordland imøteser innføring av nytt elektronisk søknadssystem for tilskudd til
veterinære reiser.
Vi har noen kommentarer til høringsskrivet.
Generelt mener vi at rundskrivet inneholder føringer som begrenser forskriften. Vår mening er at
disse føringene bør forskriftsfestes. Jfr. slik det er gjort for klimabetingede skader i plante- og
honningproduksjonen ved siste revisjon av forskriften(e).
§ 1 – Formålet med reisetilskuddet er å bidra til å utjevne forskjeller i husdyrprodusentenes
veterinærkostnader.
For å tydeliggjøre «husdyrprodusenter» er har vi forslag til endring av § 1.
Formålet med reisetilskuddet er å bidra til å utjevne forskjeller i veterinærkostnader hos
husdyrprodusenter som driver vanlig jordbruksproduksjon og som er berettiget produksjons- og
avløsertilskudd i jordbruket.
§ – 3 Definisjoner
1. ledd punkt 1) Husdyr som berettiger tilskudd:
1. Melkeku 2. Ammeku 3. Øvrige storfe 4. Melkegeit og melkesau 5. Sau og ammegeit 6. Avlsgris
7. Slaktegris 8. Verpehøne og avlsdyr av ender, kalkuner og gjess 9. Hest 10. Avlskanin 11. Gås,
kalkun og and 12. Kylling og kalkun solgt som livdyr 13. Slaktekylling 14. Økologisk slaktekylling
15. Revetispe 16. Minktispe 17. Hjort
1. ledd punkt 3)
Leid skyss: Bil, båt, scooter eller motorsykkel som veterinæren fører selv.
Vi mener at formuleringen er uklar for de tilfeller leie av skyssbåt skjer fra skyssbåtselskap der
veterinæren eier hele (eller deler) selskapet. Skyssbåtselskapet er en egen juridisk enhet, med
organisasjonsnummer osv.
I § 5 er det brukt uttrykket «eget framkomstmiddel». Er det ut fra en juridisk betraktning «eget
framkomstmiddel» når veterinæren med org. nr aaa leier båt fra skyssbåtselskapet med org.nr bbb?
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§ 5 – Beregning av reisetilskudd.
Her brukes «veterinærens faste kontorsted» - bør gis en definisjon i § 3
For øvrig viser vi til løpende innspill og kontakt vi har hatt med Landbruksdirektoratet om ordningen,
da spesielt til problemstillinger knyttet til leid båtskyss.
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