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SØKNAD OM STIMULERINGSTILSKUDD 2020 - VETERINÆR VAKTTJENESTE
Rapport for 2019
Osen kommune administrerer den kliniske veterinærordningen for Osen/Roan og Åfjord. I
2019 fikk Osen kommune tildelt 600 000,-. Dette ble fordelt slik at Oaen/Roan fikk
360 000,- og Åfjord fikk 240 000,- i tilskudd.
Vi hadde i 2018 en dialog med veterinærene for å se på tildelingen av tilskuddet, slik at
fordelingen skulle tilpasses utfordringene i de to vaktdistriktene. Etter en vurdering ble det
gjort en fordeling på 60/40 %, der inntjeningsgrunnlaget basert på vektatall og rekrutering i
de forskjellige vaktdistriktene ble lagt til grunn.
Det ikke tvil om at begge vaktdistriktene har utfordringer med tanke på synkende dyretall og
store avstander i distriktet.
Stimuleringstilskuddet for 2019 kom veldig godt med i begge distriktene og begge
vaktdistriktene brukte tilskuddet til å dekke opp den ordinære driften som bl.a annet
inkluderte kjøring og
Søknad for 2020
Begge veterinærdistriktene står ovenfor store utfordringer i den daglige driften.
I Osen/Roan er det store avstander og mange timer i bil. Det har med tiden blitt lengre avstand i
mellom gårdene og færre gårdbrukere. Osen/Roan nevner at stimuleringstilskuddet er nødvendig
for å kunne opprettholde driften slik den er nå.
Det er også i Åfjord blitt færre gårdsbruk de siste årene og lange avstander mellom gårdsbruk i
drift. I Åfjord er det en vanskelig infrastruktur der dyrlegene kjører mange km i bil i 5
forskjellige retninger i kommunens utkanter der de må tilbake til sentrum for så å ut i ny retning.
Dette gjør at det blir lange arbeidsveier tur/retur og mye tid i bil som ikke gir det store
inntektsgrunnlaget.
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