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FORORD 

En moderne stat som Norge har en rekke profesjoner som har vært bærende elementer i 

utviklingen av det vi i dag betegner som velferdsstaten. Veterinæren har vært en av disse. 

Begrepet veterinær1 er som kjent koblet til behandling av nyttedyr og betegner den brede rollen 

veterinæren har hatt for å sikre en fornuftig husdyrproduksjon. Den kliniske rollen har etter 

hvert dominert veterinæryrket, men særlig i det «tyske» området (Norden, Sentral- og Øst-

Europa) har veterinæren hatt en annen rolle enn i mange andre land, særlig ved en sterk posisjon 

innen mattrygghet og vann/ miljø-området.  

Dette er historien om en profesjons fall i perioden fra slutten av 1980-tallet, en periode som 

tilsvarer tida mellom Den Norske veterinærforenings (DNV) 100-årsjubileum i 1988 og 125-

årsjubileum i 2013. Dette betyr ikke at dyrlegen er blitt upopulær eller har fått lavere status i 

forhold til klinisk virksomhet, men at veterinæren har mistet mange viktige posisjoner innen 

offentlig sektor og er mindre markert i media og i politisk fora. I forhold til de fleste andre land, 

er det fremdeles relativt mange veterinærer som arbeider innen offentlig tilsyn, 

sentralforvaltning og forvaltningsstøttende institusjoner, men mange posisjoner som før var 

forbeholdt veterinærer er nå borte; distriktsveterinær, byveterinær, og kommuneveterinær, 

samt posisjoner innen Mattilsynet der veterinær ikke lenger finnes som en del av tittel. Dette 

gjelder også ikke minst Veterinærdirektøren.  

Ved sin 125-års jubileum i 2013 ga DNV ut Veterinæren. Yrke-Organisasjon-Samfunn (21), 

en grundig gjennomgang av vår veterinære historie. I tillegg finnes mange artikler i 

Veterinærhistorisk Selskaps årbøker. Det er derfor ikke noen mangel på beskrivelser av den 

veterinære historie. Dessverre røper mange av disse beskrivelsene en manglende forståelse av 

det norske samfunnet og de endringer også andre profesjoner har opplevd de siste 25 årene via 

store endringer innen offentlig sektor.  

Jeg tror at min omtale av perioden før 1990 er basert på en rimelig bred konsensusoppfatning. 

Når det gjelder omtale av de turbulente åra på 90-tallet med EØS-avtalen (1992-93), EU-

debatten (1994), den langvarige debatten om utvidelse av EØS-avtalen (1995-1998) og endelig 

perioden fram til etablering av Mattilsynet (2004), er jeg førstehånds kilde, og framstillingen er 

preget av det. Det er illustrerende å se hvor neglisjert denne delen også er i DNVs 

                                                 
1http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=veterin%C3%A6r: Latin veterinarius 'dyrlæge', af veterinus 'lastdyr-, 
trækdyr-', af vetus 'gammel', dvs. gammel nok til at bære last. 

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=veterin%C3%A6r
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historiegjennomgang. I en del av disse debattene, særlig omkring den såkalte 

«veterinæravtalen» mot slutten av årtusenet, var også Den norske veterinærforening (DNV) en 

viktig aktør. Det er ikke ofte en liten fagforening nesten skaper regjeringskrise, som DNV 

faktisk bidro vesentlig til i forbindelse med Stortingets vedtak om utvidelse av EØS-avtalen i 

1998. Perioden etter 2004 er kortere omtalt, delvis på grunn av at jeg i mindre grad har vært 

aktiv i debatten og har mindre oversikt over denne perioden. 

Jeg skriver dette som en del av et forsøk på en faglig/ fagpolitisk refleksjon basert på mine 

erfaringer som veterinær, underviser ved NVH, forsker og i perioder aktiv samfunnsdebattant 

på veterinære faglige og fagpolitiske arenaer siden jeg ble uteksaminert fra NVH i 1983. NVH 

er for øvrig nå også historie, ved innlemmelsen i Norges Universitet for Miljø og Biovitenskap 

(NMBU) i 2014, og kalles nå Veterinærhøgskolen NMBU. 

Ett av bokas budskap er en kritikk av en del av de veterinære lederne i offentlig sektor. Jeg 

mener at disse på grunn av sin manglende samfunnsforståelse neppe greide å se omfanget av 

de endringene som kom, og at de dermed endte opp som en slags servitører av en 

deprofesjonalisert yrkesgruppe inn i Mattilsynet i 2004. Det har nok ikke vært lett å lede 

profesjoner i Norge den siste generasjonen, men det fritar ikke for ansvar. 

Et hovedmotiv for å skrive dette er å bidra til en utvikling av veterinærens samfunnsrolle ved å 

sette veterinæren som profesjon inn i en samfunnsmessig kontekst. Vi må som profesjon lære 

av historien og bruke det til å forstå vår nåtid. Jeg er altså overbevist om at moderne veterinærer 

må skjønne mere av samfunnet for å kunne yte sitt bidrag til det samfunnet vi skal tjene – i 

klinisk praksis, offentlig forvaltning, undervisning og forskning, eller annen virksomhet.  

Jeg håper teksten kan bidra til å starte en re-profesjonalisering av veterinæryrket, og velger å 

knytte dette til en strategi koblet til Veterinær Samfunnsmedisin (VSM). Uten å forstå vår nåtid 

blir begrep som VSM uten egentlig innhold, og vi står igjen på plattformen med «vår brede 

biologiske bakgrunn» når samfunnet går videre. 

Bokas hovedfokus er veterinæren og den rolle vi som profesjon har i forhold til våre 

samfunnsroller. Mange av veterinærene arbeider imidlertid i privat virksomhet – i private 

klinikker, egen praksis, i fiskeoppdrett, industri og andre områder. Også her er det store 

sakskomplekser som er koblet til vårt overordnede samfunnsansvar, synliggjort blant annet i 

forbindelse med debatten om import av gatehunder fra Romania og andre land. 

Sjukdomskontroll har på flere områder blitt privatisert, og med den statlige abdikasjonen fra 

dette området har veterinærprofesjonen fått et større ansvar. Samtidig har veterinærene blitt en 
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viktig del av den store bioproduksjonen som skjer i havet. Det er et stort ansvar å være med å 

sikre at vi har en bærekraftig husdyrproduksjon med gode vilkår også for dyrehelse og 

dyrevelferd. 

Dyrlegen2 står sannsynligvis fremdeles høyt i kurs i Norge, og det er kanskje derfor for enkelte 

litt rart å se at denne yrkesgruppen er deprofesjonalisert. Imidlertid har det også her skjedd store 

endringer gjennom bokas tidsspenn fra ca. 1990 og til i dag. Antallet som arbeider mot 

tradisjonelle produksjonsdyr går ned, store smådyrklinikker etableres og store kjeder tar over 

dette markedet. Og ikke minst har vi fått en endring ved at utdanningen er europeisert, ved at 

alle med godkjent utdanning fra EØS-land kan jobbe i Norge.  

Også innen kliniske områder ser vi, som innen humanmedisin, at profesjonene utfordres ved at 

dyreeiere har store muligheter for å oppdatere seg på nettsider om de sjukdommer eller 

imaginære sånne, som deres dyr lider av. Utfordringer ligger det også i at vi har fått et betydelig 

marked innen alternative terapiformer og spesielle fôr-regimer. Her slår det moderne samfunns 

relativistiske forhold til fagkunnskap inn, i visse miljøer er det bortimot uhøflig å kritisere en 

rent subjektiv virkelighetsoppfatning om virkning av en eller annen terapi. Det er kanskje særlig 

for Veterinærhøgskolen NMBU at dette representerer en stor utfordring. Hvilket syn skal denne 

institusjonen formidle til sine studenter, når vi vet at mange klinikker har et betydelig 

inntektsgrunnlag ved å inkludere fôrhandel og alternative terapier i sine regimer?  

Bokas vurderinger står sjølsagt for min egen regning. Jeg har prøvd å signalisere ståsted i 

debatter jeg har deltatt i og forsøkt å tolke skriftlige kilder på en kritisk måte. Jeg vil takke mine 

kolleger Ivar Hellesnes og Yngvild Wasteson for kritisk gjennomlesing av manus, og ikke minst 

Ivar når det gjelder rekonstruksjon av en del hendelsesforløp. Jeg vil også takke Mette Vaagan 

Slåtten for verdifulle råd når det gjelder språk. Feil som fremdeles finnes tar jeg sjølsagt ansvar 

for alene. 

Jeg håper og tror at denne boka kan bidra til en nødvendig intern debatt blant norske veterinærer 

om vår samfunnsrolle og hvordan profesjonen og dens fagforening DNV skal forholde seg til 

et samfunn i sterk endring.  

  

                                                 
2Det er vel greit å bruke begrepet dyrlege på de veterinærer som arbeider innen tradisjonell klinisk virksomhet 
mot produksjonsdyr eller sports- og familiedyr.  
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VETERINÆREN OG VETERINÆRVESENET FRAM TIL EØS-AVTALEN 

 

I dette kapitlet prøver jeg å gi en slags konsensusbeskrivelse av veterinærvesenet i bred 

forstand, fram mot EU-debatten og EØS-avtalen som ble inngått i 1992. I tillegg har jeg en 

omtale av profesjonsbegrepet som en nøkkeltilnærming til min forståelse av prosessen som ble 

innledet i norsk offentlig sektor fra slutten av 80-tallet. 

 

VETERINÆRVESENET FRAM MOT 1990 

Det norske veterinærvesenet har en mangslungen historie og er beskrevet av mange. Jeg vil 

ikke konkurrere med disse beskrivelsene, men heller anbefale dem som lesestoff. Gode kilder 

for å forstå perioden fram til 1990 er blant annet Thorsons (70) historie om fylkesveterinærene 

og Filseths (17) historie om distriktsveterinærene i artikler i årboka for Norsk 

Veterinærhistorisk Selskap (også trykt i DNVs jubileumsbok i 2013). I tillegg gir Folkestads 

(19) artikkel et godt innblikk i livet for «offentlige veterinærer». Verdt er også å lese Nesjes 

(41) beskrivelse av det lovmessige grunnlaget for veterinærens yrkesutøvelse.  

Den viktigste kilden for å forstå endringen etter 1990 er imidlertid Olav Sandvik. Sandvik var 

Veterinærdirektør fra 1983-1989, som den siste av den gamle skole. Sentralt plassert i 

Landbruksavdelingens veterinæravdeling hadde Veterinærdirektøren stor myndighet. Selv om 

det nok hendte, var det sjelden at faglige vurderinger av Veterinærdirektøren ble overprøvd av 

statsråd eller ekspedisjonssjef. Det var derfor Sandvik også greide å sette en stopper for import 

at kjøttbeinmjøl fra Storbritannia på 80-tallet – og sannsynligvis sparte Norge for BSE-import. 

Sandviks memoarer (46) som ble utgitt etter hans død av Kåre Fossum, Arne Frøslie og Bjørn 

Næss kan leses som et slags testamente for hans generasjon med det fagsyn som rådet fram til 

omveltningene startet omkring 1990. I sine memoarer er også Sandvik klar på hvor stor 

kollisjon det var mellom dette synet og de markedsliberalistiske prinsippene som kom med 

EØS-avtale og et mulig EU-medlemskap3. Høsten 1989 flyttet Sandvik opp til sine gamle 

arbeidsgivere NVH og VI, der han blant annet var hovedansvarlig for den viktige beskrivelsen 

                                                 
3På s. 159 skriver Sandvik om dette. Det er verdt å legge merke til denne teksten, da reell status for mange EU-
land var svært dårlig ved innledningen av 90-tallet. Det var grunn til den sterke EU-skepsisen blant norske 
veterinærer. 
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av norsk dyrehelse og veterinærvesenets historie i boka Animal Health Standards in Norway 

(47). Boka er fremdeles en glimrende lærebok i smittebekjempelse. Sandvik er uten tvil den 

som ved inngangen til 90-tallet hadde størst kunnskaper om det veterinære området. Som 

professor i mikrobiologi ved NVH, senere rektor og direktør ved VI, hadde han en unik 

bakgrunn. Sandvik har også skrevet flere andre historiske artikler, til dels preget av en 

pessimistisk tilnærming til menneskets manglende evne til å lære av historien (43), en artikkel 

om zoonoser der (44), og i det siste han publiserte; om veterinærhistorie som korrektiv (45).  

Samtidig var det på 80-tallet en revirkamp innen veterinære områder. Mens dyrehelse, 

dyrevelferd og kjøttkontroll sorterte under Landbruksdepartementet, var den kommunale 

næringsmiddelkontrollen delegert gjennom Helsedirektoratet i en egen næringsmiddelavdeling 

under Helsedirektøren. Det tok veterinærprofesjonen godt over 100 års innsats å bygge opp et 

moderne næringsmiddeltilsyn i Norge. Atle Ørbech Sørheim var ansvarlig for sluttføring av 

dette, der en avgjørende seier var Lov om samordnet næringsmiddelkontroll fra 1978 (67), 

iverksatt fra 1980. Her ble alle kommuner pålagt å ha eller delta i en enhetlig 

næringsmiddelkontroll, med en veterinær som øverste leder. Dette ble i løpet av 80-tallet utbygd 

til et slagkraftig apparat, med stor lokal kompetanse i kommunale og interkommunale 

næringsmiddelkontroller (KNT). Ikke minst bidro veterinærenes laboratoriekompetanse til 

etablering av en rekke solide lokale biologiske fagmiljø. Samtidig hadde de kommunale etatene 

en sterkt relasjon til de kommunale helsetjenestene, ved at veterinærene hadde ansvar for ikke 

bare mattryggheten, men også store deler av miljøretta helsevern (drikkevann, slam og avløp, 

renovasjon). Miljøretta helsevern ble forvaltet av næringsmiddelkontrollen – under delegasjon 

fra kommunestyret etter den berømte Sunnhetsloven av 1860. Parallelt ble det statlige systemet 

utviklet fra en avdeling i Helsedirektoratet til etablering av Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) 

i 1988, under Sørheims ledelse. SNT hadde også egne laboratorier inntil disse ble flyttet til 

Adamstua i 1995 (67).  

Manglende samordning av de veterinære etatene har vært et gjennomgående tema og ble 

gjentatte ganger diskutert på 70- og 80-tallet, og vi finner kimen til etablering av Mattilsynet i 

debatten fra denne tida. Dette er godt beskrevet blant annet av Sørheim (67) og han som 

etterfulgte Olav Sandvik som Veterinærdirektør, Gudbrand Bakken (10).  
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VETERINÆRENE PÅ HØYDEN 

På slutten av 80-tallet hadde vi et lojalt og profesjonelt utøvende veterinært apparat, med klare 

plasseringer i sentralforvaltningen (LD og SNT). Et sentralt styrt system for dyrehelse og 

dyrevelferd med fylkesveterinær- og distriktsveterinærsystemene som statens forlengende arm, 

og en tilsvarende forlenget arm innen næringsmiddelhygiene (mattrygghet) og kjøttkontroll 

gjennom de kommunale næringsmiddelkontrollene og SNT. Veterinærdirektøren hadde de 

lojale distrikts (17) - og fylkesveterinærene (70) som bærebjelker i sitt system, og med 

Veterinærinstituttet som faginstitutt. SNT hadde mindre styring med KNT, og ikke minst var 

laboratoriestrukturen desentralisert.  

Jeg er enig med Sørheim 4 når han (67) sier at det faglige tidsskiftet var i 1988. Innen 

næringsmiddelkontrollen meldte den nye tida seg ved en bølge av krav om kvalitetssikring av 

laboratoriene. I forkant av dette var det gjort en stor jobb med oppdatering og fornying av 

regelverket på matområdet. Her var Knut Framstad5 en sentral aktør, en god partner for Sørheim 

og avgjørende for utforming av det regelverket vi hadde før EØS-avtalen. I tillegg var det et 

stort nordisk samarbeid om endring og modernisering av kjøttkontrollen. Dette arbeidet ble for 

øvrig lagt i skuffen da EF-tilpasningen gikk for fulle maskiner fra slutten av 80-tallet. Truls 

Nesbakken har vært med på arbeidet med modernisering av kjøttkontrollen siden tidlig på 80-

tallet, og han er ennå med når det nærmer seg en fornuftig endring i EU – 30 år etter (39).  

Ved etablering av SNT i 1988 fikk vi en sterk ekspansjon av matområdets regelverk, men med 

et fokus på samordning av de kommunale tjenestene. Det var imidlertid vanskelig å få en lik 

praktisert og effektiv næringsmiddelkontroll så lenge staten hadde så lite direkte styring med 

området. Under SNT løste Sørheim dette i stadig større grad ved å prosjektfinansiere mye av 

aktivitetene ute i de kommunale etatene, og samtidig stille harde krav om kvalitetssikring og 

akkreditering av laboratoriene. De kommunale næringsmiddelkontroll-laboratoriene fikk nå en 

stor jobb med kvalitetssikring og akkreditering, noe mange løste på en glimrende måte. I denne 

perioden skjedde også en endring innen de kommunale næringsmiddelkontrollene med sterkere 

fokus på ledelse (dette kom litt senere innen dyrehelseområdet). I dette lå indirekte eller direkte 

                                                 
4Se s. 36 der han sier at etter 1988 har ytre vilkår dominert rammebetingelser for næringsmiddeltilsyn i omtrent 
hele verden- i form av prosesser kobla til WTO og for Norge EU/ EØS. 
5Knut Framstad var ved NVHs Institutt for næringsmiddelhygiene til han sluttet seg til Sørheim og var ansvarlig 
for oppdatering av det norske hygieneregelverket. Etter dette har han arbeidet i kjøttsamvirket i forskjellige 
posisjoner.  
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også en viss mistillit til et system som fram til da hadde en lovbestemt veterinær ledelse 

gjennom byveterinæren/ kommuneveterinæren. At ledelse ble betraktet som et eget fag kan 

også spores til denne perioden, og er et sentralt kjennetegn ved New Public Management’s 

styringsideologier6. Nå kom også en debatt om distriktsveterinærens habilitet på grunn av sitt 

kundeforhold til bønder/ dyreeiere. Habilitetsspørsmålet ble dratt inn i en debatt om relasjonene 

mellom laboratoriene og inspektørene i de kommunale næringsmiddeltilsyn.  

Næringsmiddelkontrollene endret seg under den store bølgen med kvalitetssikring og 

akkreditering av KNT-laboratoriene. Dette var nok en nødvendig prosess, men det var også en 

prosess som ikke verdsatte den faglige kompetansen i laboratoriesystemene, gjennom fokus på 

kontroll i stedet for problemløsing og innovasjon. Jeg påpekte for øvrig dette i en artikkel i 1992 

(51), og jeg tror denne artikkelen beskrev rimelig presist hva som senere skjedde, ved at den 

ensidige fokus på overflatisk kvalitet både gjorde laboratoriene mindre effektive, men også 

gjorde dem til lite spennende arbeidsplasser for veterinærer. En slik mangel på motivasjon for 

laboratoriearbeid kom tydelig fram gjennom våre etterutdanningskurs ved NVH. Der det på 80-

tallet var mange titalls aktive veterinærer på KNTs mikrobiologiske laboratorier, forsvant ut 

over 90-tallet veterinærene fra laboratoriekursene. Det var muligens en måte å grave sin egen 

grav på, og det er ikke usannsynlig at en del av den motivasjonsmangel (67) en opplevde hos 

unge veterinærer på 90-tallet kom når den faglige friheten forsvant fra laboratoriene, og ved at 

en opplevde en stadig sterkere styring fra SNT.  

Jeg dveler litt mere ved KNT-systemet. Fram til, og litt etter, etablering av SNT var det nemlig 

aksen mellom de kommunale og interkommunale næringsmiddelkontrollene og Norges 

veterinærhøgskole (NVH) som var basis for utøvelse av næringsmiddelkontrollen i Norge. Det 

var en viss symbolikk på den nye tid når Statens næringsmiddeltilsyn ble etablert. Overgang 

fra navnet kontroll til tilsyn kan synes noe semantisk, men var – etter mitt syn en korrekt 

erkjennelse av at et større ansvar for mattryggheten skulle legges på næringa, mens det 

offentlige skulle ha en litt mere tilbaketrukken rolle i form av tilsyn. Senere gikk en et steg 

videre, dit at det offentlige i større grad skulle innta en revisjonsfunksjon. Nå er også revisjon 

krevende, og fremdeles er vel tilsyn den viktigste del av dette feltet. De fleste kommunale 

etatene fortsatte å bruke navnet næringsmiddelkontroll, og sentrale etater som i Trondheim 

brukte dette navnet fram til 2004.  

                                                 
6Jeg kommer tilbake til omtale av New Public Management senere.  
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Sørheims avdeling i Helsedirektoratet var en liten fagavdeling og var helt avhengig av 

fagpersoner i KNT-systemet og NVH. En stor del av lederne ute i KNT var også fra slutten av 

50-tallet planmessig utdanna ved NVH og direkte eller indirekte plassert i sentrale kommunale 

posisjoner. Særlig under professor Steinar Hauges tid var dette vanlig, men systemet fortsatte 

delvis også under professorene Bjarne Underdal og Magne Yndestad. Sandviks artikkel (44) 

fra 2004 og Kjeldsens artikkel (32) beskriver utviklingen presist. I tillegg var professor Hans 

Kolbein Dahle den norske eksperten på tilsetningsstoffer. Det var videre Underdal og Yndestad 

som tok opp tema som radiobiologi, mykotoksiner, marine algetoksiner, tungmetaller og 

medisinrester. Hygienelaboratoriet ved Institutt for næringsmiddelhygiene var lenge det 

uerklærte nasjonale referanselaboratoriet innen næringsmiddelmikrobiologi, medisinrester og 

deler av næringsmiddelkjemien. Det meste av denne aktiviteten var for øvrig betalt direkte over 

NVHs budsjett. Næringsmiddelhygienen (mattrygghet) va ruten tvil et veterinært område på 

denne tiden.  

NVHs sentrale funksjon varte til SNT flytta til Adamstua i 1996, da Veterinærinstituttet (VI) 

tok over mange av disse funksjonene. Professor Yndestad fortsatte imidlertid som et slags faglig 

orakel for mange i KNT fram til han gikk av, og det var ikke få telefontimer han brukte på 

arbeidet. NVHs tette samarbeid med både KNT og SNT var for øvrig også betingelsen for at 

NVHs undervisning i var svært realitetsorientert ved at mange ansatte deltok daglig i prosesser 

mot SNT og KNT. NVHs etterutdanningsfunksjon skal heller ikke undervurderes. NVH hadde 

blant annet ansvar for de årlige etterutdanningskursene i hygiene for veterinærer utdanna i andre 

land (særlig Tyskland). Også det ble endret ved EØS-avtalen, da mulighetene til å stille slike 

faglige krav ble begrenset.  

En viktig faglig link for SNT og Sørheim var et tett samarbeid med DNV gjennom styret i 

Veterinærhygienisk Forening (VHF). I mange saker ble KNT-kompetanse kanalisert inn i 

høringsuttalelsene via styret i VHF. Jeg satt selv i styret i denne tiden, som redaktør av VHFs 

blad Forum. Det var mange fagdebatter i styret, og VHFs årsmøter og kurs var også sentrale i 

den strategiske utvikling av næringsmiddelkontrollen i Norge. VHF som fagpolitisk forum var 

imidlertid politisk viktig helt fram mot år 2000, og var på slutten preget av en markert kritikk 

av SNT og Sørheim i forbindelse med debattene om EU-medlemskap og utvidelse av EØS-

avtalen. Det var mange harde debatter og steile fronter på møtene og Sørheim opplevde dette 

rimeligvis noe tøft i perioder, uten at han berører dette i sin artikkel fra 1996 (67). Jeg var for 

øvrig med i VHFs styre da Sørheim i forbindelse med sin avgang ble utnevnt til æresmedlem 
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av VHF for sin store innsats. Det var fortjent, selv om jeg jo er kritisk til hans rolle under sine 

siste år i SNT. 

Etablering av SNT representerte et markant tidsskille, ved at en fikk en større sentralledelse. 

Fremdeles var veterinærer helt sentrale i mange prosesser, men også jurister og andre grupper 

kom inn i sentrale posisjoner i SNT. VHF var fremdeles aktive, men debattene i KNT-miljøet 

fikk nå større fokus på ledelse og samordning7. Viktigere ble etter hvert de mange rådgivende 

utvalg som ble etablert – med stor KNT-deltakelse. Disse utvalgene fungerte fram til 1994, men 

ble ikke brukt i forbindelse med EU-saken og forsvant ved etablering av SNTs vitenskapelige 

komite i 1996.  

Veterinærene i Norge var ved inngangen til 90-tallet kanskje på høyden når det gjelder vår 

profesjons samfunnsansvar og de områder som var mer eller mindre styrt av veterinærer i kraft 

av deres veterinærlisens. Det var en stolt og selvbevisst veterinærprofesjon som gikk inn i 90-

tallet. Gudbrand Bakken sto fram som en «moderne» leder da han tok over etter Olav Sandvik, 

og hadde en sterk effektiviseringsideologi med seg. Han var særlig klar på hvordan han skulle 

forenkle regelverket ved at «Grønnboka»8 skulle ned til et mye enklere regelverk. Det ble altså 

Bakken som skulle manøvrere veterinærvesenet inn i den nye norske staten, der fagbyråkratiet 

stod for fall og profesjonene var truet. Det skulle vise seg – av forskjellige årsaker - å bli en 

vanskelig oppgave. 

 

HVA ER EN PROFESJON? 

Så langt har jeg brukt begrepet profesjon en rekke ganger i teksten, og det er vel på tide å se litt 

nærmere på dette begrepet. Begrepet profesjon brukes på mange måter, fra det helt vide som 

også omfatter håndverkere og fotballspillere til en snevrere forståelse basert på en formalisert 

lengre utdanning. En relativt grei beskrivelse finnes i Wikipedia9:  

                                                 
7Jeg var frustrert over det jeg opplevde som en redusert fagfokus blant lederne i KNT etter etablering av SNT, og 
signaliserte dette blant annet i en kort kommentar i Forum etter VHF-møtet i Sortland 1989: «Gjesp fra 
Sortland» var tittel på mitt noe uhøflige innlegg. Møtet huskes for øvrig kanskje mere for sin samtidighet med 
massakren på Tienanmen-plassen – vel en viktigere hendelse for verden. 
8«Grønnboka» besto av (en grønn) perm der regelverket på det veterinære området var samlet. Alle veterinærer 
hadde ansvar for å oppdatere permen når nye lover, forskrifter mm. ble sendt ut.  
9http://no.wikipedia.org/wiki/Profesjon  

http://no.wikipedia.org/wiki/Profesjon
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«Profesjoner er et flertydig ord. En betydning er «yrkesgrupper som er kjennetegnet ved spesialiserte 

faglige ferdigheter». En annen betydning er ethvert yrke med fagutdanning, eller bare et definert 

levebrød. I den snevreste betydningen av ordet kan man si at utdanningen til de praksisorienterte 

profesjoner er spesialisert og man må ta en spesialisert utdanning for å kunne kalle seg profesjonell 

innen en yrkesgruppe. Det betyr at tittelen du får når du har fullført utdanningen og oppfylt nødvendige 

tilleggskrav, er beskyttet. Det gjelder for eksempel lege, psykolog, sykepleier, advokat og statsautorisert 

revisor. Dette er titler man kun kan få når man har gjennomført et profesjonsstudium innenfor 

disiplinen. Profesjonsutdanningene får stadig flere fellestrekk med den tradisjonelle akademiske 

opplæring i vitenskapelige disipliner, men skiller seg fra rene universitetseksamener ved at det i tillegg 

til utdanning kreves praksis for å få bevilling eller tillatelse til å praktisere innen profesjonen. Den 

største profesjonen i velferdsstaten er lærerne, der man kan ta utdanning som allmennlærer, 

førskolelærer og faglærer. Andre profesjonsutdanninger i Norge er sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, 

radiograf, sosionom, barnevern, vernepleie, bioingeniør, ingeniør, medisin, farmasi, journalistikk, 

revisjon, økonomisk/administrative fag og bibliotek og informasjonsfag, psykolog, arkitekt, 

landskapsarkitekt, veterinær, offiser, tannlege, jurist, politi. Flere av disse profesjonene kan ses på som 

velferdsstatens yrker da de er grunnleggende for å ivareta et offentlig velferdstilbud. Tradisjonelt var 

det kun fire profesjoner: prestetjeneste, medisin, jus og offiserskorpset. Disse fire profesjonene har hver 

sin særegne etikk-kodeks, og medlemmene er nesten universelt påkrevet å sverge en form for ed for å 

vedstå og forsvare denne etikken, og således tilkjennegi at man underlegges en høyere standard av 

ansvarlighet. Hver av disse profesjonene sørger for og påkrever også omfattende opplæring i meningen, 

verdien og viktigheten av sin særegne ed i utøvelsen av profesjonen. Studier av profesjoner, 

profesjonsutøvelse og profesjonskvalifisering omtales som profesjonsstudier.» 

Det er ingen tvil om at veterinæren 

tilhører de klassiske profesjoner, blant 

annet med sterk lovmessig beskyttelse 

av yrkesutøvelse, godt beskrevet av 

Nesje (41). Typiske profesjoner har altså 

en plassering i samfunnet og titler basert 

på sin utdanning og evt. tillegg i form av 

en lisens. Noen legger også stor vekt på 

kunnskapsgrunnlaget for utdanningen 

som et skille mellom profesjoner. Et 

særtrekk vil også være at utøvere i en 

profesjon både fatter beslutninger og iverksetter (13) tiltak. Her vil f.eks. dyrepleiere være i 

annen posisjon enn veterinærer.  

Gamle profesjoner har ofte symboler. Asklepius-staven med slangen 

symboliserer medisinen, mens V over simboliserer veterinærmedisinen 
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Profesjonsbegrepet kan problematiseres videre. En utdyping av dette finnes blant annet i 

litteratur (38) utgitt av Senter for profesjonsstudier ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 

Artiklene i HiOA-boka viser også kompleksiteten omkring hvordan profesjoner oppstår, 

rekrutteres og agerer i et moderne samfunn. I et kapittel i denne boka kommer Heggen blant 

annet inn på skillet mellom profesjonsidentitet og profesjonell identitet. Profesjonsidentitet er 

en form for kollektiv identitet, som skapes og utvikles blant annet gjennom profesjonens 

institusjoner, som fagforeninger (DNV) og utdanningsinstitusjoner (NVH), og er å forstå som 

en indre selvforståelse blant medlemmer av nettopp disse institusjoner. Profesjonell identitet 

viser til en personlig og individuell identitetsdanning som har med utøvelse av yrkesrollen å 

gjøre. Profesjonsidentitet kan ha større eller mindre innvirkning på utvikling av profesjonell 

identitet.  

I boka du nå leser er det den kollektive delen, altså profesjonsidentiteten som er hovedtema. 

Det betyr ikke at utvikling av profesjonell identitet i deler av veterinæryrket er uviktig. Høy 

kompetanse i sine felt er også avgjørende for hvordan en profesjon kan forsvare sine posisjoner. 

Tilsvarende kan det medføre problemer for profesjonen hvis profesjonaliteten utvikles i en ny 

retning, for eksempel ved en sterk markedsorientert innretning på klinisk virksomhet. 

Når profesjonens regelbaserte posisjon svekkes, kan den profesjonelle kompetanseutviklingen 

bli svært viktig. Vi kan forstå dette i den retning at grunnstudier (NVH) og særlig videre- og 

etterutdanning får større viktighet. Jeg kommer tilbake til dette i bokas siste kapittel.  

 

DEPROFESJONALISERING 

Det var nettopp posisjonene som synlige beslutningstakere og rådgivere i offentlig virksomhet 

som var veterinærenes særmerke som profesjon, og som på mange måter har forsvunnet. De 

siste 25 åra har flere profesjoner i Norge opplevd en slik prosess, som jeg her velger å kalle 

deprofesjonalisering – et hovedbegrep i denne boka. Dette betyr ikke at gruppene er ute av 

alle maktposisjoner, men at de er rykket ned i hierarkiet i forbindelse med mange 

beslutningsprosesser i samfunnet og at titler med bruk av veterinær som betegnelse er borte.  

For veterinærene kan starten på prosessen tidfestes til da Olav Sandvik sluttet som 

Veterinærdirektør og veterinæravdelingen endret seg fra et fagstyre til et mere direkte politisk 

styrt redskap (25). Tendensen fortsatte på 90-tallet og endte opp med at veterinærene mistet de 

fleste av sine synlige samfunnsposisjoner og titler ved inngangen i Mattilsynet i 2004. En 
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gjennomlesing av betraktningene til de kolleger jeg har sitert tidligere viser også dette, men de 

greier ikke å sette ord på det i form av en samfunnsorientert analyse. Flere av artiklene i DNVs 

jubileumsbok og Veterinærhistorisk Selskaps årbok har derfor en litt sorgbasert tilnærming til 

utviklingen (17, 19, 24, 36, 43-45, 70), noe som nok i stor grad representerer den generasjon 

som var faglige ledere i perioden, og i ettertid ikke helt liker hva de har vært med på å skape. 

Det går også litt igjen i artiklene til de to veterinære hovedaktørene Bakken (10) og Sørheim 

(68). Allerede i 1996 skrev for øvrig Sørheim (67)10 at det nå var åpent for konkurranse om alle 

veterinære posisjoner unntatt kjøttkontroll. Heller ikke da la han noe fagpolitisk i dette ut over 

å konstatere den kommende konkurransen.  

Kapitlene i DNVs jubileumsbok ser historien stort sett fra et ensidig veterinært ståsted, og det 

er derfor litt befriende å lese omtalen av den eksterne Morten Haugdahl (25) i DNVs 

jubileumsbok ved 125-årsjubileet, som i større grad trekker inn overordnede samfunnsendringer 

som en del av sin forståelse av de siste 25 år. Den historie som jeg forteller i denne boka burde 

også for øvrig vært med i jubileumsboka, som et interessant kapittel i vår veterinære historie. 

Nåværende ledelse i DNV får svare for det.  

Jeg kommer senere i boka inn på en del av disse endringene som ble avgjørende for utforming 

av Mattilsynet og veterinærenes deprofesjonalisering. Vi skal først se på en parallell prosess 

hos våre kolleger legene, en profesjon med en langt sterkere posisjon i samfunnet enn 

veterinærene. For å forstå hva som har skjedd med veterinæren som profesjonsutøver er det 

nyttig å se på en lignende utvikling innen helsevesenet når det gjelder legenes posisjon. 

 

LEGENES DEPROFESJONALISERING 

Veterinærdirektør Olav Sandviks avgang, faller i tid omtrent sammen med siste del av Torbjørn 

Morks periode som helsedirektør. Allerede i 1983 ble Helsedirektoratet svekket ved at det ble 

utskilt fra Sosialdepartementet, og etter hvert (1991) foreslo regjeringen å legge ned 

Helsedirektoratet. Dette skjedde ikke, men resultatet ble en omorganisering til Statens 

Helsetilsyn, vedtatt i 1992 – samme år som Mork døde. Mork etterfulgte Karl Evang, et klassisk 

eksempel på en faglig strateg med stort spillerom, blant de som Rune Slagstad har kalt 

                                                 
10 Det er verdt å lese slutten av denne artikkelen fra 1996, der Sørheim sier rett ut at nå må veterinærene 
konkurrere. 
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«nasjonale strateger» (66). Vi kjenner videre gang mot vår tid, der legene på flere områder har 

fått en svakere posisjon, ikke minst innen helseforetakene, der økonomer og jurister har overtatt 

mange lederposisjoner legene tidligere hadde. Nå har uten tvil legene fremdeles en sterk rolle, 

men også de har opplevd en viss deprofesjonalisering. I tillegg til at de mistet den mektige 

sjølstyrte helsedirektøren og andre grupper har overtatt mange administrative posisjoner, har 

også andre grupper utfordret legens kompetanse. At sykepleiere har fått sin sykepleievitenskap 

delvis utenom det medisinske miljø er ett eksempel, og en kan også se konkurransen fra 

alternativ medisin som en indikasjon på en deprofesjonalisering av legeyrket, ved at alternativ 

medisin delvis er promotert av politikere og byråkrater på tvers av legenes syn11. 

 

 

  

                                                 
11Dette startet kanskje for fullt da Torbjørn Jagland som statsminister ga stor støtte til alternativ medisin, blant 
annet ved oppretting av flere forskningsprogrammer og etablering av Nasjonalt forskningssenter innen 

komplementær og alternativ medisin i Tromsø. 
http://uit.no/ansatte/organisasjon/hjem?p_dimension_id=88112&p_menu=42374  

http://uit.no/ansatte/organisasjon/hjem?p_dimension_id=88112&p_menu=42374
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VIKTIGE SAMFUNNSENDRINGER FRA SLUTTEN AV 80-TALLET  

Det er altså ikke bare vi veterinærer som har fått endret samfunnsposisjon, men det har skjedd 

en gjennomgripende endring i det norske samfunnet i perioden jeg beskriver. Når jeg senere i 

boka kritiserer en del av våre veterinære strateger12 er det viktig å ha dette i minnet. Det har nok 

ikke vært enkelt for ledere i fagprofesjoner å bevege seg i det politiske landskapet de siste 25 

år.  

Jeg har i dette kapitlet tatt sjansen på å prøve å skissere en del endringer i det norske samfunnet, 

som også henger sammen med endringer ellers i vestlige land i de siste 25 år. Jeg har valgt å 

forenkle stoffet for en antatt veterinær leser, og velger derfor også å bruke en del fotnoter med 

henvisninger til en del stoff fra web. Min fremstilling er basert på en betydelig lesing, uten at 

det impliserer at jeg behersker disse områdene på samme måte som det veterinære. Men for å 

forstå veterinærprofesjonens deprofesjonalisering, må vi også forstå samfunnet bedre. 

 

TEKNOKRATENES STORE PERIODE 

Jeg har tidligere nevnt begrepet nasjonale strateger etter Rune Slagstads terminologi, og hans 

bok De nasjonale strateger (66) er en svært interessant tilnærming for å forstå det moderne 

Norge. Hans beskrivelse av den norske staten preges av hovedperiode med embetsmannsstaten 

i perioden 1814-1884 og parlamentarismen. Her er han på linje med Seip (49), men de skiller 

så lag. Perioden fra 1884-1940 omtaler Seip som flerpartistaten, og etter 1945 for ettpartistaten. 

Slagstad bruker betegnelsene Venstrestaten og Arbeiderpartistaten. Jeg velger her å bruke 

Slagstads tilnærming. Norsk etterkrigshistorie er en kompleks historie, men avgjørende for min 

forståelse i vår sammenheng er at Arbeiderpartistaten etter 1945 ble bygd opp med sterkt ansvar 

(med tilhørende makt) lagt hos profesjoner som ingeniører, leger, lærere (og veterinærer), med 

stor faglig sjølstendighet. Mens den norske staten i store deler av sitt første hundreår var sterkt 

preget av jurister og prester, der også samfunnsøkonomien var en del av det juridiske området, 

fikk vi en stor gruppe teknokrater som bygde etterkrigssamfunnet.  

Kritikken mot de sterke teknokratiske elementene i Arbeiderpartistaten kom for fullt ut over 

1960-tallet, og de kom fra flere hold. Mye av kritikken kom fra venstresiden med sin kritikk av 

                                                 
12Begrepet strateg er her brukt utfra Slagstads betraktninger om de teknokratiske strategene som preget 
etterkrigstiden i Norge.  
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samrøret mellom industri og forsvar i det såkalte militærindustrielle komplekset bygd under 

Gerhardsen og kanskje aller mest Jens Chr. Hauge13. Generelt var 70-tallets radikalisme for 

mange en kulturell opposisjon til det som ble opplevet som det kalde, teknologisk orienterte 

samfunnet. Arbeiderpartiets eneveldige rolle i norsk politikk tok forøvrig slutt da Borten-

regjeringa overtok i 1965. 

 

KRITIKKEN AV DET MODERNE 

«Det moderne samfunn» er et mangslungent begrep, og det er viktig å ha et visst bilde av hva 

som ligger i begrepet innenfor samfunnsfagene. Det henger sammen med en tro på fremskritt 

og teknologiske løsninger14, noe som også var en betingelse for veterinærenes sterke posisjon. 

En mere utdypende diskusjon om «det moderne» finnes på norsk, for eksempel hos Dag 

Østerberg (75), men jeg holder meg her til fotnoten og poengterer at begrepet ofte brukes som 

en markering i forhold andre samfunn eller epoker. Viktigst i vår sammenheng er dette som 

premiss for å forstå utviklingen av et relativistisk kunnskapssyn med anti-moderne ideologier. 

Disse anti-moderne ideologiene har mange navn, men postmoderne, postkoloniale eller 

poststrukturelle tankeretninger er kanskje det vi oftest møter, uten at det er lett å sortere og 

forstå hva disse står for.  

 

POSITIVISMEDEBATTEN OG UTVIKLING AV ET RELATIVISTISK 
KUNNSKAPSSYN 

Utdanningseksplosjonen i Norge og ellers i Vesten ga oss en ny, stor utdannet generasjon fra 

universitetene fra slutten av 60-tallet. Utfordringen av fagautoriteter på universitetene var en 

del av 70-tallets opprøret, noe som kom til å prege det norske samfunnet mye etterpå. I tillegg 

til en sosialistisk orientert radikalisme var det internt på universitetene et fokus på det som ble 

                                                 
13Olav Njølstads biografi om Jens Chr. Hauge er her en utmerket kilde. 
http://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=3678239  
14http://snl.no/modernitet: «Modernitetsbegrepet brukes som et uttrykk for en tilstand i verden, i sin videste 

forstand et slags synonym for kapitalismen, industrialisering, kommunikasjonssamfunnet eller andre ideologiske 

eller institusjonelle trekk som ansees som karakteristiske når man vil kontrastere Vesten med andre typer 

samfunn». 

http://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=3678239
http://snl.no/modernitet
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kalt positivismedebatten, i Norge særlig forbundet med filosofen Hans Skjervheim15. Jeg skal 

ikke komme mere inn på denne, ut over å konstatere at det medførte en betydelig splittelse av 

fagene ved at en fikk en bølge der humanistiske fag og samfunnsfag gikk i annen retning enn 

tidligere og tok avstand fra bruk av kvantitativt orienterte metoder fra naturvitenskapene.  

Dette gikk etter hvert over i det som gjerne er kalt en relativisering av kunnskap ved å betrakte 

stor grad av subjektiv erkjennelse som likeverdig med mere objektive metodiske tilnærminger. 

En fikk utvikling av det en kan kalle fleksible sannheter eller paradigmer 16 , et begrep 

opprinnelig beskrevet av vitenskapsfilosofen Thomas Kuhn (33). Under Kuhns pessimistiske 

syn kan vitenskapsretninger være så forskjellige at en ikke kan sammenligne eller kommunisere 

mellom av paradigmene. Denne paradigmeorienterte tilnærmingen førte ut over 80-tallet til den 

postmoderne bølgen innen akademia, der en fikk aksept for det syn at såkalte fakta var rent 

subjektive mentale konstruksjoner, og at det ikke finnes noen vitenskapelig objektiv metode 

som kan endre en grunnleggende oppfatning. Vårt 80-tall var tiåret for postmoderne tanker. 

Hans Skjervheim, som igangsatte positivismedebatten i Norge ble for øvrig en skarp kritiker av 

det postmoderne ut på 80-tallet17.  

Marxistisk orienterte kritikere av samfunnet bidro også i samme retning, ved at en der også ofte 

skjulte seg bak et annet paradigme. Hvis en påberopte seg en annen politisk ideologi enn det 

bestående, kunne en da frita seg for empirisk justering av sine synspunkter. Enkelte kaller 

dogmatiske politiske standpunkt for religiøse, men det er en for lettvint tilnærming som skjuler 

forskjellen mellom en eksplisitt metafysisk religiøsitet og en teori som påberoper seg å forvalte 

en slags sannhet om den reelle verden. Det var ikke det religiøse, men paradigmetilnærming 

                                                 
15 http://nn.wikipedia.org/wiki/Hans_Skjervheim : «I 1960-åra var Skjervheim verksam som positivismekritikar. 

I skrifter frå denne perioden tok han for seg visse former for sosiologi. Det han då fokuserte på, var den 

implisitte filosofien i vitskapen. Poenget var at dei filosofiske ideane i sosiologien i 1950- og 1960-åra hindrar 

samfunnsvitarane i å få kontakt med den sosiale realiteten. Det han kritiserte var scientismen, den då rådande 

positivistiske filosofien. Hovudsiktemålet hans var å vise at der er ein prinsipiell skilnad mellom naturfenomen 
og sosiale fenomen, og at det følgjeleg også må vere ein prinsipiell skilnad mellom samfunnsvitskap og 

naturvitskap.» 
16http://no.wikipedia.org/wiki/Paradigme: Paradigme blir brukt som betegnelse på særlige regler innenfor 
vitenskapelige disipliner. Den amerikanske vitenskapshistorikeren Thomas Kuhn definerte «paradigme» som de 
felles, i vid utstrekning uskrevne spilleregler, som samler et forskerkollektiv omkring en bestemt 
problemløsende, vitenskapelig praksis. Kuhn beskriver den vitenskapelige utviklingen som bestående av ulike 
faser som leder frem til en brytning mellom etablerte og nye paradigmer, som igjen ender i et paradigmeskifte; 
en aksept av det nye paradigmet. 
17Skjervheim, og kanskje mere direkte filosofen Jon Hellesnes så på det postmoderne som en forutsetning for 
den senere globaliserings og markedsliberalistiske bølge.  

http://nn.wikipedia.org/wiki/Hans_Skjervheim
http://no.wikipedia.org/wiki/Paradigme
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som gjorde at det var lett å gå fra det politisk radikale til det postmoderne standpunkt innen 

kultur og forskning, som mange gjorde på 80-tallet. Det klassiske eksempel på dette ble 

kvinneforskning, der en etter hvert tok ekstreme ståsted i bruk, som for eksempel at et barns 

kjønn ikke eksisterer før barnet kan uttrykke dette verbalt. Det var lett match for Harald Eia i 

Hjernevask18 å latterliggjøre slike for de fleste helt fjerne påstander.  

Det postmoderne påberoper seg ofte et «kritisk» ståsted, og prøver å få monopol på dette, men 

er i realiteten en retning uten kritisk sans, ettersom en ikke har noen kriterier for hvordan teorier 

skal endres19. Dette er etter mitt syn en vesentlig, om enn neglisjert skyggeside ved 70-tallets 

radikalisme, som var med og la grunnlaget for den uttalte relativisering av kunnskap vi i dag 

strever med.  

Det relative eller postmoderne kunnskapssyn representerer en tankeverden som er ukjent for de 

fleste fra naturvitenskapelige og medisinske fag, men vi møter det ved at mange av de som de 

senere åra har tatt over sentrale posisjoner i det statlige byråkratiet har opplæring innenfor dette 

synet. Sannsynligvis har også fagpedagogene bidratt vesentlig til denne utviklingen ved at de 

gjerne betrakter faglig læring primært som en læringsprosess og ikke fokuserer på hva som 

læres20. Sterkt faktabaserte fag som veterinærmedisin blir ikke forstått eller verdsatt av disse 

gruppene. Innen mattrygghet fikk vi en postmoderne interessant vri på dette ved at SNT i sin 

tid gikk inn i en retorikk der en la stor vekt på at maten skulle oppleves som trygg, og ikke bare 

være trygg. Dette ståstedet er for øvrig fremdeles ofte hyppig gjengitt. Prøv å søke på Google 

med termen «maten skal oppleves trygg». 

I sin ekstreme form er det postmoderne nå nesten borte, men det relativistiske synet på kunnskap 

har festet seg. I denne verden finnes ikke sannheter, bare versjoner en kan bestemme over selv. 

Et klart eksempel på dette i vår tid er debatter om kosthold/ ernæring og alternativ medisin der 

det nesten ikke finnes grenser for hva folk kan tro på.  

                                                 
18Harald Eias kontroversielle NRK-serie våren 2010, der han gikk inn på samfunnsfagenes neglisjering av 
biologiske forklaringer.  
19Broen fra det radikale på 70-tallet til det postmoderne var delvis via formuleringen av marxistisk kritisk teori 
fra Frankfurterskolens filosofi. http://no.wikipedia.org/wiki/Frankfurtskolen.  
20 Hvis du vil lese mere negativt om pedagogene kan du lese Slagstad eller kanskje helst Jon Elster som kaller 
pedagogikken en "faglig svak disiplin» 
(http://morgenbladet.no/samfunn/2006/alle_fornuftige_folk_er_einige_med_meg#.UqSwpfRDtIE). 

http://no.wikipedia.org/wiki/Frankfurtskolen
http://morgenbladet.no/samfunn/2006/alle_fornuftige_folk_er_einige_med_meg#.UqSwpfRDtIE
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Det som også kommer inn sammen med det postmoderne, er en romantisering av naturen, som 

blant annet har preget mye av miljøbevegelsene og vært et vanlig budskap formidlet i norsk 

skole siden 70-tallet. Det er derfor ofte den uberørte natur som er blitt fremstilt som den 

egentlige natur i norsk skole. Dette henger sammen med motstanden mot det instrumentelle 

synet på samfunn og natur som preget arbeiderpartistaten. Innenfor 70-tallets radikalisme og 

miljøengasjement ble dette viktig, og det var den uberørte naturen som ble fremhevet som 

idealtilstanden. Natursynet går også igjen innen sterke norske retninger innen dypøkologi, som 

en finner blant annet hos Arne Næss og Sigmund Kvaløy Setreng21(50). Slike perspektiver er 

fremdeles viktige i samfunnsdebatten og går igjen i debatter som omhandler uberørt natur, 

Rovdyrdebatten er et klassisk eksempel, og her står veterinærene i kryssilden mellom rovdyr 

og vårt ansvar for dyrevelferd i husdyrholdet. Det er viktig at veterinærer forstår de 

dypøkologiske røttene i denne debatten. Dyrevelferd får åpenbart en helt annet posisjon innen 

et romantisk natursyn eller et dypøkologisk perspektiv enn det gjør innenfor et bruksorienterte 

alternativ, med vekt på å bruke naturen til bioproduksjon.  

Jeg bruker her ikke begrepet romantisk i nedsettende betydning, men for å understreke at det 

medfører en klar distanse til det moderne og industrielle. Vi er fremdeles midt i denne 

skjæringen mellom vidt forskjellige natursyn. Et godt eksempel er naturinngrep i Hardanger. 

Les forskjelligheten i beskrivelsene av naturinngrepet for den «flotte Hardangerbrua» til 

«monstermastene». Forskjellen er vel at brua oppleves som nyttig av alle som ser den, men 

strøm er noe fremmed som vi egentlig ikke liker og som bare gir nytte for andre (i dette tilfelle 

Bergen).  

Mange i samfunnet er gjennom urbanisering blitt fremmedgjort i forhold til bioproduksjon, og 

vår rolle som veterinær blir dermed kompleks, i og med at vi ikke kan nekte for at vi faktisk er 

en viktig del av produksjonsmaskineriet i husdyrholdet.  

 

 

 

                                                 
21Sigmund Kvaløy Setreng var sammen med Arne Næss den som formulerte norsk dypøkologi. Næss har 
kanskje fått for stor del av æren for dette, kanskje den eneste filosofiske retning som er så sterkt preget av norske 
tenkere http://professorina.wordpress.com/2012/03/11/arne-naess-og-dypokologien-menneskene-og-mangfoldet-
2/  

http://professorina.wordpress.com/2012/03/11/arne-naess-og-dypokologien-menneskene-og-mangfoldet-2/
http://professorina.wordpress.com/2012/03/11/arne-naess-og-dypokologien-menneskene-og-mangfoldet-2/
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RISIKOSAMFUNNET 

Et helt spesielt aspekt ved kritikk av det moderne– og av stor betydning for oss som gruppe, er 

hvordan vi som individer og samfunn forholder oss til risiko. Det er den tyske sosiologen Ulrich 

Beck som er opphavet til begrepet risikosamfunn, presentert i boka Risk Society - Towards a 

New Modernity fra 1986. Det er ikke tilfeldig at dette for oss er Tsjernobyl-året, og kjernekraft 

er ett av Becks kjerneeksempler. Katastrofen som dominerte vår veterinære verden fra 1986 har 

klare aspekter ved det problematiske med det «moderne», her representert ved kjernekraft. Beck 

hevder i flere bøker at risikosamfunnet er en konsekvens av det globale, der vi ikke kan forholde 

oss til risiko på en måte der vi kan beskytte oss selv. Klimaendringer og moderne terrorisme er 

gode eksempler her. En oppdatert bok om Becks nåværende syn i boka World at Risk (11) gir 

er en lettere lesbar og oppdatert tilnærming til området enn den opprinnelige boka.  

Beck har blitt kritisert for en del av sine påstander, men han har et viktig perspektiv når han 

kobler sin beskrivelse til det moderne. I det han kaller den nye moderniteteten har mennesket 

en svært lav toleranse for farer påført seg av det moderne (altså teknologi, industri, moderne 

matproduksjon), mens en samtidig har en dramatisk økt toleranse for en selvpåført risiko. Dette 

virker som et paradoks, men vi møter dette hver eneste dag. Tenk på hvilke farlige diettregimer 

folk gladelig påfører seg, opp mot en svært teoretisk risiko koblet til tilsetningsstoff i mat.  

I dag kan vi heller ikke påberope oss noen stat eller offentlig myndighet som har avgjørende 

autoritet når det gjelder råd om kosthold og ernæring. Innen et relativistisk orientert 

kunnskapssyn, i risikosamfunnet, velger vi ifølge Beck mellom versjoner av sannheten – ikke 

utallige versjoner som under det postmoderne, men mere distinkte alternativer under det som 

Beck kaller den nye moderniteten. Her skiller han mellom det postmoderne med et uendelig 

antall subjektive muligheter og den «nymoderne» med et begrenset antall varianter å tro på. 

Historien om perioden etter 1990 er på mange måter også for veterinærer en 

globaliseringsdebatt, der nasjonale grenser for mat og dyr er utvisket eller utydeliggjort. Jeg 

mener vi kan trekke parallellene til Sandviks regime og veterinærvesenet rolle i denne 

forståelsen; Ved å globalisere/ internasjonalisere rammene for matproduksjon og 

mattilsyn forsvinner staten og det offentlige som garantist for dyrehelse, folkehelse og 

dyrevelferd og andre aktører trår inn som premissleverandører.  

Dette er også et hovedproblem med systemets svar på den nye moderniteten i form av sterk 

fokus på bruk av vitenskapelige risikovurderinger. Med den manglende forståelse for 
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risikosamfunnet ender vi opp med å late som vi befinner oss i perioden før 1990 da faglige 

autoriteter bestemte svært mye. Nå er det risikovurderinger i regi av Mattilsynets 

Vitenskapelige Komite (VKM) eller European Food Safety Agency (EFSA) som har tatt denne 

rollen, sannsynligvis dømt til å mislykkes hvis ambisjonen er å etablere en egen sannhet. En 

betingelse for nytten av slike risikovurderinger ble nemlig forlatt via globaliseringen, da staten 

abdiserte og overførte ansvaret for dyrehelse til husdyrnæringa og mattrygghet til 

næringsmiddelindustrien. Hvem som egentlig har tatt ansvar for dyrevelferden - ja hvem vet?  

Vurdering av risiko og hvordan risikosamfunnets aktører påvirker vårt fag er og et tema vi som 

profesjon bør arbeide mye med. 

 

MODERNISERING AV OFFENTLIG SEKTOR OG NEW PUBLIC MANAGEMENT 

I flere av de tidligere refererte artiklene dateres begynnelsen av den såkalte modernisering av 

offentlig sektor til Hermansen-utvalget, eller NOU 1989:5: En bedre organisert stat. Dette 

dokumentet er av mange sett på som premiss for en stor endring av norsk offentlig sektor, ved 

at en begynte å benytte prinsipper fra næringslivet for fullt også i offentlig sektor. Et 

hovedredskap her var mål- og resultatstyring, og en betydelig endring i statens eierskap og 

selskapsstrukturer22. Politisk var Norge på slutten av 80-tallet og godt ut på 90-tallet dominert 

av Arbeiderpartiet under Gro Harlem Brundtland, en hovedaktør når det gjelder modernisering 

av norsk offentlig sektor. Arbeiderpartiet ble under hennes og senere Jens Stoltenbergs ledelse 

en garantist for disse prinsippene i offentlig sektor. Etter hvert begynte en å bruke betegnelsen 

New Public Management23 (NPM) på dette, inspirert kanskje særlig av det som særpreget Tony 

                                                 
22I intervjuet (juni 2013) Ble det en bedre stat? http://www.statogstyring.no/ble-det-en-bedre-stat/ sier 
Hermansen: «Våre forslag kom litt før New Public Management-bølgen skyllet inn over den vestlige verden, men 

det er klart at vi var opptatt av mange av de samme problemstillingene NPM-filosofien forfekter, for eksempel 

mål- og resultatstyring. Våre forslag var i første rekke et resultat av egne erfaringer, med en offentlig forvaltning 

vi mente var i utakt med de behovene den var satt til å løse. I dag er mål- og resultatstyring blitt den generelle 

gjennomgangsmelodien i offentlig forvaltning. Det sier kanskje litt om betydningen av vår utredning. – En 

umiddelbar effekt av denne utredningen var en omfattende endring i offentlige budsjetteringssystemer, som var 

veldig viktig. Men den førte også til en mer systematisk bruk av selskaps- og foretaksformen som alternativ til 

stiftelser i offentlig forvaltning». 
23 http://snl.no/New_Public_Management: «New Public Management er en fellesbetegnelse for en rekke 

prinsipper og metoder for organiseringen og styringen av offentlig virksomhet. Disse prinsipper og metoder har 

i utgangspunktet det private markedet som forbilder, men med visse modifikasjoner der markedsløsninger ikke 

lar seg praktisere. NPM bygger på en antakelse om at en mer markedsanalog utforming av offentlig virksomhet 

vil kunne bidra til bede kvalitet og større effektivitet i den offentlige tjenesteytingen … Også i Norge har ulike 

elementer av NPM blitt tatt i bruk, bl.a. i organiseringen av kommunene og i finansieringen av 

http://snl.no/New_Public_Management
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Blairs New Labour i Storbritannia. Et gjennomgående trekk ved NPM er begrepet målstyring 

(eller resultatstyring), som hele det offentlige Norge etter hvert er drevet etter. En logisk 

konsekvens av målstyring, er en fokus på kvantifiserbare resultater.  

Det foregår en omfattende debatt for og mot NPM, og det er ikke lett å se hva NPM egentlig er 

i dag, ettersom de generelle prinsippene er så sterkt sementert i Arbeiderpartistaten – egentlig 

med full støtte av alle partier på Stortinget. Jeg velger imidlertid å kalle denne bølgen i offentlig 

sektor for NPM uten å problematisere dette videre her. Det som er viktig for meg er å se på hva 

dette konkret har betydd for veterinære institusjoner og forvaltning. Når Bakken forteller om 

sjokket når han ble konfrontert med EUs regelverk og system (10), skjedde dette i tid samtidig 

med igangsetting av en stor endring av offentlig sektor i retning NPM, og hans uttalelse 

representerer også en god illustrasjon av de utfordringer som møtte våre veterinære strateger på 

90-tallet.  

 

RETTIGHETSORIENTERING OG JURISTENES INNTOG 

Høyrebølgen på 80-tallet kjørte Arbeiderpartiet inn i en defensiv posisjon når det gjaldt 

begrepet «frihet». På grunn av dette presset bestemte Arbeiderpartiet seg for en nyorientering 

til begrepet. I full bredde ble «frihet» lansert som det nye slagordet av Einar Førde på 

Arbeiderpartiets landsmøte i 1987 24 . Flytting av fokus fra kollektiv frihet og kollektive 

rettigheter over til individuelle rettigheter ble en bærebjelke i Gro Harlem Brundtlands 

regjeringer, og ga oss et helt annet politisk landskap enn tidligere. Et slikt skifte skjedde i store 

deler av den vestlige verden og var et ektefødt resultat av aksen Thatcher/ Reagan på 80-tallet.  

En logisk konsekvens av dette var at forvaltningen også måtte endre seg for å ivareta disse 

individuelle rettighetene. Forvaltningsloven ble viktigere – også for veterinærer og andre 

fagprofesjoner. En indirekte konsekvens var at juristprofesjonen ble opphøyet i forvaltningen, 

ved at «juridisk riktige» vedtak nå fikk en større vektlegging enn «faglig riktige vedtak». Det 

var ikke rart mange veterinærer strevde med dette. Rune Slagstad (66) betrakter for øvrig dette 

                                                 
spesialisthelsetjenesten og høyere utdanning med bruk av DRG og "tellekanter" som kriterier for 

budsjettildelinger…. « 
24 https://www.duo.uio.no/handle/10852/15111: Med frihetskampanjen og kulmineringen av denne på 
landsmøtet i 1987, kom frihet i fokus, og ikke frihet forstått som fravær av undertrykkelse sikret via kollektive 
ordninger, den klassiske sosialdemokratiske forståelsen. Frihetsbegrepet ble flyttet mot høyresidas bruk av 
begrepet og i større grad forstått som individuell valgfrihet. 

https://www.duo.uio.no/handle/10852/15111
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som en prosess der offentlig sektor etter hvert ga juristen nesten samme posisjon som i den 

gamle embetsmannsstaten25.  

En annen side ved utviklingen var en markedsliberalistisk dreining av økonomi og ikke minst 

handelspolitikk, symbolisert ved etablering av verdens handelsorganisasjon (WTO) i 1995. Det 

er her vi finner kimen til hele den store debatten om norsk tilknytning til EU, WTO og en hel 

rekke internasjonale organisasjoner og konvensjoner. Dette ble kombinert med Hermansens-

utvalgets endring av offentlig sektor over i New Public Management styringsprinsipper, med 

en annen logisk konsekvens at handels- og bedriftsøkonomene kom for fullt inn i offentlig 

sektor. Her fortrengte en delvis samfunnsøkonomene (66) som for øvrig opprinnelig var en del 

av jusfaget. Fra nå var det altså handelsøkonomer og bedriftsøkonomer som kom inn og 

dominerte store deler av offentlig sektor, men samfunnsøkonomene fikk beholde sine store 

reservat innen Statistisk Sentralbyrå og Finansdepartementet, det som er kalt jerntriangelet i 

norsk etterkrigstid (Økonomisk Institutt ved UiO, SSB og Finansdepartementet).  

 

KOMMUNIKASJON ELLER KUNNSKAPER? 

Et aspekt av moderne samfunn er et stadig sterkere fokus på «kommunikasjon». Dette henger 

delvis sammen med en del av de foregående momentene, og det er ingen tvil om at dette også 

har preget veterinærfaget og tilgrensende områder. En kan si at det siden 1986, med Tsjernobyl-

ulykken, har spredt seg en oppfatning der alle «samfunnskriser» i ettertid betraktes som 

«kommunikasjonskriser», der en opplever «problemet» som en manglende kommunikasjon 

mellom samfunnsinstitusjoner – og her menes da lederne av institusjonene. Dette er også et 

aspekt ved det postmoderne, ved at «kommunikasjon» plutselig kom inn som erstatning for 

«informasjon». Alle større institusjoner har i dag kommunikasjonsdirektører og 

kommunikasjonsrådgivere, selv om oppgavene i hovedsak er å «informere» om institusjonens 

virksomhet og ståsted for å bedre omdømmet. 

Et godt eksempel på dette er den evaluering som ble gjennomført etter «spekepølsutbruddet» i 

2006 (E. coli O103) der et regjeringsoppnevnt utvalgt ble oppnevnt for å vurdere 

myndighetenes håndtering av «krisen» (6). Blant mange oppsummeringer og råd rapporten 

inneholdt, fantes en rekke selvsagte råd, men rapporten har et sterkt fokus på manglende 

                                                 
25Dette støttes også av historikeren Finn Olstad, i bøkene Frihetens århundre og Det farlige demokratiet  
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kommunikasjon og et sterkt råd om bedre koordinering av informasjon og samhandling. Det 

rapporten ikke fikk med seg, var at systemet for oppklaring av matbårne utbrudd ble lagt på is 

2 år før utbruddet da de kommunale næringsmiddeltilsyn forsvant ved etablering av Mattilsynet, 

og at det bare sakte etter dette utbruddet kom på plass igjen. Rapporten er som sådan delvis 

uforståelig på grunn av de involvertes manglende forståelse av det norske systemet. Verre er at 

den spredde myter om manglende kompetanse hos svært kompetente aktører, blant annet ved 

Folkehelseinstituttet (FHI), som måtte bruke mye av sin arbeidstid til å holde sine direktører 

oppdaterte for å sikre den såkalte kommunikasjonen mellom direktørene.  

I løpet av 90-tallet ble kommunikasjon et mantra, og fra 2000 tok det av for fullt. Under den 

rød-grønne Stoltenberg-regjeringa kom en invasjon av folk fra kommunikasjonsbransjen i 

departement, direktorat og andre offentlige institusjoner 26 . Ved etablering av Solberg-

regjeringen, kan det se ut som de vi kan kalle kommunikatorene har tatt en definitiv seier ved 

sin dominans i regjeringa. 

Fokus på «kommunikasjon» kan sees på som en logisk konsekvens av det relativistiske 

kunnskapssyn vi har fått i samfunnet, der hele poenget er blitt hvordan en kommuniserer og 

ikke innholdet i denne kommunikasjonen. Kommunikasjonsfolket tenker først og fremst på 

etatens omdømme, og greid å skyve fagansatte ut av informasjonsvirksomheten. Det er en 

avgrunn mellom en journalist som skal grave fram informasjon for media og samfunn, og en 

ofte journalistutdanna kommunikasjonsrådgiver med oppgave å hvitvaske firma eller offentlige 

institusjoner for å minimalisere kritikken av disse i det offentlige rom. Grenseoppgangen 

mellom god «kommunikasjon» og løgn kan synes å være diffus. I 2014 fortsetter en pågående 

nedskjæring av antall journaliststillinger i mange aviser, noe som vil gjøre 

kommunikasjonsmarkedet enda viktigere for journalistene.  

Vårt samfunns fokus på kommunikasjon gjør det vanskeligere for fagprofesjoner å manøvrere 

i faglandskapet, og veterinærene er ikke noe unntak her. Ofte blir flinke fagfolk ikke vist tillit 

til å fremstille sin kompetanse, for dette må ofte gå gjennom kommunikasjonsavdelingen først. 

Slik undermineres også fagprofesjoners ansvarsfølelse i forhold til samfunnet. Hvis du sjøl må 

ta kritikk for en uttalelse er det noe helt annet enn hvis direktøren må forsvare noe som 

                                                 
26Ifølge Aftenposten hadde regjeringa i april 2013 138 PR- og kommunikasjonsrådgivere- i tillegg til mange 
innleide private PR-rådgivere og en trend med at mange topp-politikere gikk over i kommunikasjonsbransjen.  

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Mer-makt-til-PR-folkene-7189275.html  

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Mer-makt-til-PR-folkene-7189275.html
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kommunikasjonsavdelingen har fremlagt. Mens fagpersonen kanskje må erkjenne at hun/ han 

tok feil eller må nyansere sitt budskap, ja kanskje til og med lære noe av det, vil dette ikke være 

relevant for de som har kommunikasjon som ansvarsområde. 

 

EN MESALLIANSE 

Ut over 90-tallet vokste det etter hvert fram en offentlig sektor der jurister og økonomer fikk 

dominere mer enn tidligere. Dette er på en måte et paradoks, da juristenes rettighetsorientering 

kolliderer med økonomenes effektivitetsparadigme og resultat- og rapporteringsiver. Jeg velger 

å kalle dette en uhellig allianse, eller kanskje jeg burde brukt de mer veterinære begrepet 

mesallianse.  

Veterinærene i offentlig sektor ble konfrontert med den nye forvaltningspolitikken i sine møter 

med juristene, og fikk i Mattilsynet også erfare økonomenes tellekantregime for fullt. Et annet 

område der veterinærer har opplevd den nye forvaltningspolitikken sterkt er i dyrevernområdet. 

Med en kobling av rettigheter og økonomi er det for eksempel ofte greit å gjøre noe med 

dyrevelferd når det gjelder produksjonsdyr, der næringa har økonomiske sanksjoner. 

Individuelle eierrettigheter blir avgjørende for andre sports- og familiedyr, noe som fører til 

omfattende og langvarige rettsprosesser i dyrevelferdssaker for slike dyr. I dagens 

dyrevelferdslov har dyr fått svært store rettigheter, men om dette egentlig er eierrettigheter 

gjenstår som et spørsmål å se nærmere på.  

En mulig sammenfatning av effekten av denne mesalliansen mellom jurister og økonomer er at 

den skaper offentlige strukturer som i beste fall er svært kostbare å drive, og slik kan 

underminere hele tillitten til det offentlige. Mattilsynet er et eksempel på dette, en 

statsinstitusjon som nok er preget av vår tro på at oljepenger kan reparere på bruk av feil verktøy 

ved å øke budsjettene. En av konsekvensen av dette regimet er at private næringsaktører kan 

slippe unna med enklere rapporterings- og styringsrutiner og dermed levere billigere løsninger. 

Det blir god butikk med offentlige kontrakter hvis en kan drive uten det fordyrende elementet i 

NPM og med dårligere pensjonsretter og lønnsvilkår enn i offentlig sektor.  
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EØS-AVTALEN OG INNLEDNINGEN TIL EU-DEBATTEN 

I perioden fra 1992 var det sjelden politiske debatter der veterinær spørsmål var viktige. Slike 

vurderinger ble betraktet som interne og det var stor aksept for fagstyret. Dette endret seg og 

fram til Mattilsynets etablering i 2004 gikk en rekke offentlige politiske og faglige debatter som 

angikk norske veterinærer. Samtidig endret det norske politiske landskapet seg, og gjennom 

NPM skjedde en betydelig endring i offentlig forvaltning, der mange veterinærer hadde 

lederposisjoner både innen stat og kommune. Dette er perioden som stort sett ble glemt i DNVs 

jubileumsbok.  

En av de vanskelige sakene for veterinærene, som var vesentlig i det som ble en konflikt mellom 

DNV og LD27 var den såkalte «vaktsaken». Denne er behørig omtalt og godt oppsummert av 

Haugdahl (25) og jeg skal ikke omtale denne nærmere, bare minne om at dette var en vanskelig 

sak både for DNV og ikke minst Gudbrand Bakken og hans stab i LD. Saken bidro nok også til 

at det ble vanskeligere å håndtere den grunnleggende fagdebatten som varte fram til utvidelsen 

av EØS-avtalen.  

Når det gjelder debattene koblet til vedtak om EØS-avtalen i 1992, medlemskapsdebatten i 

1994 og utvidelsen av EØS-avtalen i 1998, skal jeg gå litt i detalj. Jeg var en sentral aktør i 

mange eller de fleste av disse debattene. Debattene er omtalt relativt nøytralt og høflig av 

sentrale aktører som Gudbrand Bakken og (10) Atle Ørbech Sørheim (68), men begge velger 

en litt lettvint tilnærming til dem. Sammen med andre, har de i ettertid hatt en tilnærming der 

de somhevder at aktivistiske veterinærer tok feil. Haugdahl28 (25) presenterer samme syn i 

DNVs jubileumsbok. Det er mildt sagt overraskende at han ikke har konferert med flere kilder 

enn de personer som hadde offentlige posisjoner. Slik mister han hele forståelsen av 90-tallet 

på dette området. Det samme gjelder også statsviteren Frode Veggeland som skrev den delen 

av EØS-utredningen som omhandlet veterinære spørsmål i heftet Norges forhold til EU på mat- 

og landbruksfeltet (72). Veggeland bruker blant annet jurister som hovedkilder i Mattilsynet, 

og har igjen ikke konsultert oss som var med i debatten på motsatt side av de med 

maktposisjoner innenfor staten. Han har heller ikke benyttet som kilder noen av de større 

rapportene som jeg og andre var med på å produsere i løpet av 90-tallet. Jeg håper denne 

                                                 
27Det het Landbruksdepartementet (LD) inntil navneskiftet til Landbruks og matdepartementet (LMD) i 2004. 
Jeg prøver å bruke de tidsaktuelle forkortelsene.  
28Haugdahl har for øvrig en positiv omtale av min ringe innsats og min saklighet, men som mange andre mangler 
han innsikt i det som skjedde og baserer seg på sekundærkilder.  
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tilnærmingen til kilder ikke reflekterer Veggelands forskningsarbeid på sine egne områder, men 

strengt tatt illustrerer det hans tilnærming nok det postmoderne der spesifikk kompetanse er 

uinteressant.  

«Veterinærdebatten» gikk i stor grad i offentlige kanaler på 90-tallet. En ikke uviktig del var 

koblet til utspill og kampanjer fra Nei til EU. Jeg var med på en god del av dette, med en rolle 

som utreder og foredragsholder. Mye av mitt faglige arbeid var for øvrig helt uavhengig av Nei 

til EU. Jeg har beskrevet historien litt fra det som jeg mener er innsiden av de debatter og 

prosesser jeg var med på. Slik håper jeg at min historie kan bidra til en bedre forståelse av det 

som skjedde, uten at jeg hevder at min oppfatning er noen fasit.  

De samfunnsendringene som slo inn på slutten av 80-tallet hadde altså delvis opprinnelse i 

Willoch-regjeringenes arbeid for å «forenkle og samordne byråkratiet» 29 , men det ble 

Arbeiderpartiet under Gro Harlem Brundtland som virkelig satte fart i dette gjennom sin 

reformering av offentlig sektor, omtalt i forrige kapittel. Jeg husker godt Gudbrand Bakkens 

visjon om et sterkt forenklet regelverk i sin første periode som Veterinærdirektør. Bakken hadde 

da en meget sterk posisjon og var klart respektert blant de fleste veterinærer. Bakken (10) 

beskriver jo også det tidligere refererte sjokket30 som veterinæravdelingen fikk ved innledning 

til EØS-prosessen under Gunnhild Øyangen31 i 1990. Dette sjokket skulle ikke bli mindre når 

det etter hvert gikk fram at vi ikke bare skulle harmonisere regelverket med EF, men etterhvert 

ta over hele regelverket ettersom EØS og EU utviklet seg ut over 90-tallet. Bakkens forenkling 

av regelverket endte i første omgang opp med at den veterinære regelboka, «Grønnboka» på ca. 

7-8 cm, ble erstattet av ca. 1 meter med dokumenter– den såkalte EØS I-pakken.  

EF var også i stor endring på slutten av 80-tallet. Dette hadde delvis sammenheng med en slags 

internasjonal seier for markedsliberalistiske ideologier gjennom Reagans USA og Thatchers 

Storbritannia, og Berlin-murens fall i 89 og derpå følgende oppløsning av Sovjetunionen. 

Begrepet Den Europeiske Union (EU) ble skapt gjennom Maastricht-traktaten32, en vesentlig 

                                                 
29Dette minner vel litt om det Solberg-regjeringa også skal gjøre. Vi får se hvordan det går.  
30Bakken skriver: «Det var på mange måter en sjokkartet opplevelse å sette seg inn i et meget detaljert EU-

regelverk og møte byråkratiet i Brüssel…» 
31Øyangen var landbruksminister 1986–1989 og 1990–1996 i henholdsvis regjeringen Brundtland II og 
Brundtland III. Øyangen er Norges lengst sittende landbruksminister gjennom tidene. 
32http://no.wikipedia.org/wiki/Maastricht-traktaten  

http://no.wikipedia.org/wiki/Maastricht-traktaten
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forskyvning av måten EU orienterte seg i verden. Denne traktaten var i ikke ubetydelig grad 

preget av en europeisk industrigruppe, European Round Table of Industrialists33, en sterk 

lobby, som fremdeles har en sentral plassering i EU-systemet, og førte til at en kan si at EU har 

en markedsliberalistisk «grunnlov» som legger sterke begrensninger på nasjonale politiske 

myndigheters frihet. Det er vel knapt kontroversielt å hevde at EUs fire friheter34 i hovedsak er 

kapitalens friheter. 

 

EØS-AVTALEN 

Da Stortinget ga sin tilslutning til EØS-avtalen i oktober 1992, var det en uttalt tverrpolitisk 

enighet om å opprettholde det sterke veterinære grensevernet. Store deler av regelverket på 

matområdet ble endret som konsekvens av EØS-avtalen, men grensevernet og regelverket for 

dyrehelse og dyrevelferd ble ikke vesentlig endret. Jeg var selv med og skrev en vurdering av 

mulige betenkelige sider ved den opprinnelige EØS-avtalen innen dyrehelse, dyrevelferd og 

mattrygghet, som en del av Nei til EFs vurdering av EØS-avtalen, et arbeid som var ledet av 

Torstein Eckhoff 35 . Vi (Magne Kaldhusdal, Øystein Evensen jeg) så da ikke store 

betenkeligheter med EØS-avtalen i og med at hovedtrekkene ikke ble endret på de deler av det 

veterinære området som angikk smittevern (15) og dyrevern. 

Av de betenkeligheter jeg pekte på (52) var forskjellene mellom EF36 og Norge når det gjaldt 

tilsetningsstoffer i mat. Norge hadde lenge hatt en såkalt «positivliste» der det altså skulle 

beskrives teknologiske eller helsemessige behov for å godkjenne tilsetningsstoffer. Med EØS-

avtalen fikk vi et annet regime, med godkjenning av blant annet kunstige fargestoffer i mat. 

Dette var mye debattert, men helsekonsekvensene av dette skal nok ikke overdrives.  

                                                 
33http://www.ert.eu/  
34fri bevegelighet for personer, varer, tjenester og kapital kom opprinnelig inn gjennom Roma-traktaten i 1957, 
men ble for fullt manifestert gjennom Maastricht-avtalen og Schengen-avtalen. 
35Torstein Eckhoff (1916-93) var professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han var ledende innen norsk 
og nordisk forvaltningsrett. Innen Nei til EF gjorde han en imponerende innsats som drivkraft og kvalitetssikring 
av de faglige vurderinger som Nei til EF la fram. Det er sjelden jeg har opplevd en akademiker med en slik 
oversikt og klar argumentasjon.  
36Det het altså EF fram til etablering av den Europeiske Union (EU) ved signering av Maastricht-traktaten 1.11 i 
1993. Unionsbegrepet var for øvrig en vanskelig nøtt for Ja-sida i 1994.  

http://www.ert.eu/
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Ett av aspektene som virket betryggende var at Norge fikk såkalte tilleggsgarantier på områder 

der man hadde særlig god helsestatus, herunder for Salmonella. Norge kunne derfor innenfor 

EØS-avtalen videreføre ekstra kontrolltiltak for å unngå salmonellabakterier i importert mat 

(8).  

Når vi som fagpersoner vurderte EØS-avtalen var det nettopp ut fra en forståelse av at sentrale 

prinsipper som angikk smittevern og grensekontroll ikke var truet i denne omgang. Freden rådet 

således innen veterinære kretser, og det var en klar følelse av konsensus når det gjaldt 

smittevernet.  

 

INNFØRSELSPLAKATEN OG NORSK DYREHELSE 

Perioden fra EØS-avtalen og fram til 1998 ble preget av en turbulent fagdebatt der vårt 

grensevern var et avgjørende element. Dette må sees på som en del av et større bilde der 

internasjonale avtaler og spilleregler ble dramatisk endret. Veterinærer og veterinærvesen ble 

plutselig viktig på grunn av de klare nasjonale trekk i vår veterinære lovgivning.  

Fram til WTO-avtalen (1995) var det et generelt nasjonalt bestemt forbud mot import av dyr og 

dyreprodukter til Norge – i form av den såkalte innførselsplakaten37, og argumentasjonen for 

dette var klar og konsensusorientert. Mange andre land hadde også tilsvarende regelverk. 

Opprinnelsen til dette var tosidig, en grunnleggende erkjennelse av risiko for import av 

sjukdommer til dyr og mennesker, men også et landbrukspolitisk element med bruk av det 

veterinære grensevernet også for beskyttelse av egen næring. Under Olav Sandviks ledelse av 

Veterinæravdelingen ble dette praktisert strengt. Sandvik kan kanskje betraktes som en 

biologisk «fundamentalist» på dette området (43-47), men Norge hadde også dyrekjøpte 

erfaringer med import av sjukdommer som Mædi (importert med Texel-sau tidlig på 70-tallet) 

og import av furunkulose hos laks etter påtrykk fra næringa om import av smolt fra Skottland 

(61). Uansett var det ingen faglig uenighet om at en sterk importregulering var en vesentlig 

faktor bak vår gode dyre- og folkehelse. Derfor inneholder også EØS-avtalen, som ble inngått 

i 1992 og gjennomført i 1994, klare uttalelser om viktigheten av å opprettholde grensevern i 

                                                 
37Allerede i 1854 kom det en mulighet for forbud av import av levende dyr fra områder med dårligere 
smittestatus, i 1866 utvidet til også å omfatte dyreprodukter. 
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form av «den veterinære grensekontrollen». Det er denne klare konsensus som også finnes i 

den rapporten som DNV publiserte i 1996 (61).  

Samtidig var det internt i EU en rekke «skandaler» omkring situasjonen for dyrehelse og 

mattrygghet. BSE-skandalen i Storbritannia var kanskje det verste, men det var også en rekke 

situasjoner med dramatiske salmonellautbrudd og andre smittespredninger via mat og dyr til 

mennesker. DNV-rapporten fra 1996 har for øvrig en oversikt over en del av de historiene som 

preget virkelighetsoppfatningen på 90-tallet. En av de verste på folkehelsesiden, og som vi (og 

Sverige) gikk fri for var smitte av Salmonella Enteritidis via egg. Etter at epidemien ble erkjent 

litt før 1990, eskalerte det ut over på 90-tallet. Så sent som i 1997 var denne varianten årsaken 

til 85 % av salmonellainfeksjonene i EU, og med en rapportert insidens i Storbritannia på 

40/100.000 innbyggere. I land som Tyskland og Østerrike var det betydelig verre, med 100-

200/100.000 (23). Vi vet at det er store mørketall her, og en kan regne med at inntil 0.5-1 % av 

EUs borgere opplevde en slik infeksjon hvert år, med et betydelig antall langtidssjuke og døde. 

Etter 1997 greide en å bekjempe dette ved vaksinering av høner. Jeg bringer disse tallene for å 

vise en elementær sannhet: Innen EU var spredning av smitte mellom dyr og fra dyr til 

mennesker delvis ute av kontroll på 90-tallet. Disse fakta lå også bak den såkalte 

«hønsekrigen» som Haugdahl (25) skriver om. Det var først etter ca. år 2000 at en i EU begynte 

å jobbe seriøst med smittebekjempelse, en periode som for øvrig ble innledet med at 

Storbritannia måtte slakte ned 10 millioner sau og storfe for å stanse utbruddet av Munn- og 

Klauvsjuke – bare 5 år etter den nesten totale katastrofen med BSE.  

Det var altså en grunn til at norske veterinærer ikke ønsket å bli innlemmet i EUs smittesyklus. 

Det er litt forstemmende at dette ikke blir erkjent av de som burde vite bedre, og dette 

perspektivet er fraværende hos Bakken (10), Sørheim (68) og Veggeland (72) – som alle på 

sine vis demonstrerer en eklatant mangel på kunnskaper når de bare sier at det gikk ikke så galt 

som en del trodde. Det er på ett vis riktig, men det var ikke disse herrers fortjeneste. Det var 

heller norske veterinærer som ropte det varsko som gjorde at Norge fikk en fokus på 

smittebekjempelse som bidro til at vi kunne håndtere en noe annen smittesituasjon.  

Som en slags kuriositet kan det se ut til at innførselsplakaten ble satt ut av kraft av 

Landbruksminister Øyangen, ved at det tilsynelatende ble gitt instruks til Veterinærdirektør 

Bakken om å tillate en betydelig import av kjøttfe tidlig på 90-tallet. Størrelsesorden var på ca. 

1000 dyr importert, i hovedsak fra Danmark. Dette skjedde for øvrig uten å ta hensyn til 

elementære forhold som at vi importerte fra bestander i et land som Danmark med høy 
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forekomst av paratuberkulose 38 . Høsten 1994 ble det påvist paratuberkulose hos et dyr i 

karantene i Rogaland (53). Det er i ettertid merkelig at dette ikke fikk større følger for ansvarlige 

byråkrater, men det kan også betraktes som et bilde på at deprofesjonaliseringen var i gang, og 

at politikerne ikke lenger aksepterte sjølstendige fagpersoner innen departement og tilsyn. Verst 

er antagelig at det tok flere år fra dette ble erkjent til en greide å kjøre et (for øvrig feilslått) 

undersøkelsesprogram for å se hvor mye smitte som var spredt. Det er stor kontrast til den 

innsatsen Olav Sandvik la ned for å hindre import av BSE til Norge og til 90-tallets 

relativisering av gammel og god veterinær kunnskap, eksemplifisert ved kjøttfeimport. Dette 

var for øvrig en helt unødvendig import da en kunne fått inn genmateriale via sæd eller embryo 

med en langt lavere smitterisiko (53).  

 

LANGE HYLLER MED DOKUMENTER 

En langt viktigere konsekvens av EØS-avtalen var at den medførte en dramatisk endring i hele 

regelverket på matområdet. Veggelands rapport (72) beskriver for øvrig dette, også i 

hovedsakgjengitt i den store utredningen fra Europautvalget fra 201239 (8). Hva dette betød for 

de som skulle håndtere regelverket er derimot ikke omtalt. Interessant nok var det jurister som40 

var sannhetsvitne for hvor tilsynelatende smertefritt regelverket har blitt implementert.  

For å forstå hva EØS-regelverket betydde for veterinærer og andre biologer, må vi gå tilbake 

til utgangspunktet før EØS-avtalen. Den omtalte «grønnboka» var offentlige veterinærers 

«Bibel» og inneholdt de faglig relevante lover, forskrifter, instrukser, retningslinjer og 

rundskriv som definerte håndtering av de fleste situasjoner en kom inn på i sin hverdag. De 

ansatte veterinære i dyrehelsesystemet kjente sitt regelverk, og det var utarbeidet av respekterte 

                                                 
38http://www.vetinst.no/Faktabank/Alle-faktaark/Paratuberkulose: Paratuberkulose forekommer i de fleste land i 
verden, og i Europa har sykdomsproblemene vært økende de siste tiår. I Danmark regner man med at ca. 50 % av 
melkebesetningene er infisert, men Sverige, Finland og Norge er tilnærmet fri for sykdommen på storfe. 
39EØS-utredningen omtaler dette under tema Mat, landbruk og fisk ... , sidene 645-656. Her er også utsagnet: 
«Deler av dette regelverket ble fra starten av inntatt i EØS-avtalen. Det gjaldt blant annet tekniske regler for 

handel med dyr og dyreprodukter, og tiltak for vern mot dyresykdommer. Samtidig ble også viktige deler av 

veterinærregelverket holdt utenfor EØS. Begrunnelsen var blant annet at EFTA-landene ønsket å beholde 

grensekontroll som virkemiddel mot spredning av dyresykdommer. Norge opprettholdt følgelig denne 

grensekontrollen da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994, og tilsvarende opprettholdt EU-statene grensekontroll 

med import fra Norge, som i første rekke rammet fiskeeksporten». 
40Dag Seierstad beskriver overraskelsen ved at det var en jurist (Gisken Thoen) som var hovedkilden for 
Veggelands beskrivelse av hvordan endring av regelverket i den opprinnelige EØS-avtalen og ved utvidelsen 
fungerte. Mere overraskende var kanskje at heller ikke andre i utvalget så betenkeligheter med dette.  

http://www.vetinst.no/Faktabank/Alle-faktaark/Paratuberkulose
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kolleger. Tilsvarende var situasjonen på matområdet. Det viktigste var imidlertid at 

regelverksvolumet var begrenset og det var mulig for den enkelte å ha god oversikt over sitt 

aktuelle regelverk. Dette førte også til at veterinærer følte seg relativt trygge når de skrev sine 

vedtak. På dyrehelsesida eksploderte regelverksvolumet først ved utvidelsen av EØS-avtalen, 

men på matvaresida skjedde mye allerede ved den opprinnelige EØS-avtalen, gjennom at svært 

mye av EUs handelsorienterte regelverk på matområdet allerede da var med. Veggeland er inne 

på dette ved å vise til hvor stor del av EØS-aktene som har med dette området å gjøre41, uten at 

han reflekterer over hva som skjer med de som skal håndtere regelverket ved en så stor 

ekspansjon.  

Jeg har snakket med mange kolleger om dette, og de beskriver den nesten paniske følelsen av 

det overveldende volumet som strømmet inn på KNT-kontorene, distriktsveterinærkontorer og 

andre steder med EØS-I pakken42. Offentlig ansatte veterinærer gikk på en måte over i en 

periode der de måtte lære hele grunnlaget for sitt yrkesarbeid på nytt. Samtidig var 

forvaltningsloven endret og krav til saksbehandling skjerpet. Resultatet var en lett forutsigbar 

maktforskyvning fra veterinærene over til jurister. En kanskje nødvendig innskjerping av 

forvaltningsloven ble koblet til et regelverk av enormt volum, basert på helt andre tradisjoner 

enn norske veterinærer var vant til. I SNT og KNT førte dette til en nedfokusering av faglig 

arbeid over mot et forsterket fokus på oversetting (SNT) og iverksetting (KNT) av et helt nytt 

regelverk. Bare oversettelse av alle EU-direktiver og regulativ til norsk, krevde – og krever – 

store ressurser. Det er åpenbart at EØS-regelverket var en viktig del av deprofesjonaliseringen 

som skjedde på 90-tallet. En stor gruppe torde nå ikke stole på sin regelverkforståelse, men 

måtte søke oppover til SNT – der de ofte heller ikke hadde oversikt nok. Slik skjedde en stor 

overføring av faglige vurderinger ut av KNT. 

Det var regelverket, og forståelsen og bruken av det som mange veterinærer strevde med når 

EØS-avtalen kom. Fagsynet var fremdeles entydig preget av det som kan kalles «Haugianere» 

og «Sandvikianere». Jeg bruker disse begrepene en del ganger i boka som en betegnelse på den 

klassiske måten å se helheten i veterinærmedisinen på innenfor et miljøperspektiv og med vekt 

                                                 
41Veggeland s. 650: «På EØS-komiteens møte den 21. oktober 2011 ble det for eksempel vedtatt 49 nye 

rettsakter, hvorav 36 gjaldt EØS avtalens vedlegg I om «Veterinære og plantesanitære forhold» eller vedlegg II 

kapittel XII om «Næringsmidler»». 
42Min kollega Geir Midnes beskriver følelsen når han skjøv meteren med EØS-I i søpla og erstattet med den 
større EØS-II pakken. 
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på hygiene og mattrygghet. Det er Olav Sandvik som har omtalt dette best, blant annet i et skriv 

av ham som finnes som vedlegg i NVH-rapporten (61), i teksten Veterinærhygienen og den 

menneskestyrte næringskjeden, men perspektivet finnes også gjengitt i andre skriv av ham (43, 

44).  

EØS-avtalen var et Brundtland-prosjekt, som også medførte politiske kostnader for 

Arbeiderpartiet. Allerede i 1989 var det tegn på at APs dårlige valgresultat kunne kobles til 

hennes EØS-prosjekt (10). Det var heller ikke tilfeldig at EØS-avtalen ble kjørt gjennom i denne 

Stortingsperioden43, og ikke lagt ut til debatt i forbindelse med Stortingsvalget i 1993. Etter 

Stortingsvalget 1993 ville nok ikke EØS-avtalen fått nødvendig flertall44 i Stortinget. Enkelte 

har kalt dette et slags statskupp, og jeg er tilbøyelig til å være enig. Det er i hvert fall ingen tvil 

om at EØS-avtalen har hatt avgjørende innflytelse på utviklingen av samfunnet de siste 20 åra.  

 

 HØNSEKRIGEN 

Det er Haugdahl (25) som bruker begrepet Hønsekrigen om en episode og en fagdebatt i 1993, 

men uten å forstå helt hva denne dreide seg om. Starten var et NRK-innslag med kollega Olav 

Rosef, der han kom inn på at også norsk kylling hadde Campylobacter-bakterier, og at det ikke 

var riktig at norske kyllinger var bedre enn andre land når det gjaldt smittestoff som 

Campylobacter. Dette var en noe upresis uttalelse av Rosef, som for øvrig tidligere forsket på 

Campylobacter ved NVH. Jeg fikk høre om dette innslaget, og kontaktet Snorre Tønseth i NRK. 

Jeg fikk se opptaket, og ba om å få korrigere en del av de uttalelser som Rosef kom med. Her 

var jeg på heimebane, ikke minst gjennom forskningssamarbeid med professor Georg 

Kapperud, en av verdens ledende forskere innen Campylobacter-epidemiologi. Vi kjente 

gjennom epidemiologiske studier til at det var en viss risiko koblet til norsk fersk kylling, men 

at den sterkeste risikofaktoren var å kjøpe kylling i Danmark eller Sverige (31). Det var altså, 

som påpekt av Rosef, en del Campylobacter også i norsk kylling, men på et vesentlig lavere 

nivå enn i andre land. Senere publiserte vi en studie som også beskrev hvordan en kunne 

redusere nivået i norsk kylling ved hygienisk produksjon og sikring av drikkevann (30). Denne 

                                                 
43EØS-avtalen ble undertegnet i Porto 2. mai 1992, og Stortinget ga samtykke til ratifikasjon av traktaten fredag 
16. oktober 1992. EØS-avtalen er gjennomført i norsk rett ved EØS-loven av 27. november 1992. 
44Senterpartiet (32 representanter) gjorde et svært godt valg i 1993, og hadde sammen med SV (13) og RV (1) 
hatt muligheter til å blokkere med sine 46 stemmer i forhold til perioden før med 28.  
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forskningen er for øvrig fulgt opp senere av fjørfenæringa og VI med det resultat at vi ennå i 

dag har en svært lav forekomst av Campylobacter i norsk kylling.  

Kapperud var på denne tiden en suveren kompetanseperson på risikofaktorer bak matbårne 

utbrudd i Norge. Gjennom et tett samarbeid med NVH og FHI greide Kapperud45 å kartlegge 

risikofaktorer for de fleste viktige matbårne infeksjoner i Norge, som campylobacteriose, 

yersiniose, salmonellose og toksoplasmose. Vi visste at campylobacteriose og salmonellose i 

hovedsak da var et innførselsproblem for Norge og at norske høner eller kyllinger var mindre 

viktig. Jeg satt dermed sammen med Kapperud med de fleste kortene i debatten. Mitt intervju i 

NRK ble delvis kommentert, ikke av fagkolleger, men i hovedsak av andre som mente det var 

«uhøflig» å vise at vi hadde lavere nivå av Campylobacter og Salmonella i norsk fjørfe enn 

andre land. Dessverre engasjerte også Ørbech Sørheim seg i debatten for å «nyansere» bildet. 

For å gjøre historien kort: Sørheim tok feil og vi hadde rett. Dette ble for øvrig senere solid 

dokumentert i en større studie arrangert av europeiske forbrukerorganisasjoner. «Hønsekrigen» 

hadde også en avlegger i Trondheim der Adresseavisens gamle redaktør prøvde seg på harselas 

i en leder. Ivar Hellesnes svarte og det gikk noen runder før redaktøren nok måtte erkjenne sin 

manglende kunnskap. 

Forbrukerrådet hadde tidlig på 90-tallet Stine Wohl Sem46 som en svært engasjert medarbeider 

som arbeidet med mattrygghetsspørsmål, og som dro Forbrukerrådet inn i dette for fullt, blant 

annet ved å bidra til å organisere felles europeiske studier av blant annet salmonellabakterier i 

kylling i europeiske land. Dette viste også hvordan slike organisasjoner ville prege matdebatten 

framover. Sem var ikke lett å møte i debatter, og Forbrukerrådet ble i perioden fram til 1998 en 

tung aktør i denne debatten.  

 

NORGE VAR LANGT FREMME 

I Norge var vi på 90-tallet kanskje det land i verden som hadde best oversikt over årsakene til 

og mønsteret for våre zoonotiske enteropatogener. I stor grad var dette gjennom professor 

Kapperuds store innsats – gjennom et tett samarbeid mellom FHI, NVH, SNT og KNT-etatene. 

Som leder for oppklaring av næringsmiddelbårne utbrudd og professor ved NVH satt han svært 

                                                 
45Kapperud hadde også en professor II-stilling ved NVH  
46Sem ble senere seniorrådgiver i LMD.  
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sentralt. Vi visste at Campylobacter og Salmonella hos oss i all hovedsak var koblet til smitte 

hos mennesker eller dyr via vann eller direkte via import, men også at Salmonella Typhimurium 

hadde et reservoar hos ville dyr. I tillegg var situasjonen med Yersinia enterocolitica fra gris 

beskrevet og etter hvert godt håndtert av norsk kjøttbransje. Jeg skal ikke gjengi denne 

forskningen, men henviser til de mange artikler av Kapperud og Nesbakken47, arbeid som jeg 

også delvis var med på. En særlig interessant artikkel som oppsummerer norsk 

salmonellahistorie ble skrevet av Fossum m.fl. i 1996 (20), der det også beskrives hva det kostet 

Norge å komme til den gode status vi ennå har. Ellers har en artikkel av Nesbakken og meg en 

oppsummering av hvordan vi så på muligheter for å styre mikrobiologiske risikoer innen 

kjøttproduksjonen (40). Et internasjonalt bokkapittel kom i 1999 (59), med vekt på det 

uforutsigbare i spredning av infeksjoner og behov for fleksible tilnærminger. En oppdatert 

beskrivelse av norske forhold når det gjelder næringsmiddelbårne infeksjoner og 

intoksikasjoner er ellers læreboka Granum er redaktør for (22).  

Etter dette er det viktigste som har skjedd at vi har fått større oppmerksomhet på bakterier som 

shigatoksinproduserende E. coli (STEC). Det var Yngvild Wasteson som var ansvarlig for dette 

feltet, noe som også gjorde at NVH hadde kompetanse på feltet da «spekepølsutbruddet» kom 

i 2006.  

Vi visste altså at en stor del av våre matbårne infeksjoner var importerte, enten via reising eller 

via matimport. Vi hadde også en del spesielle historier, blant annet med import av 

salmonellabakterier i pepper og shigellabakterier i salat fra Spania i 199448. Tidlig på 90-tallet 

hadde vi også tilfelle med spredning av Taenia saginata via gjestearbeidere i landbruket (69), 

og en noe uavklart historie med import av paratuberkulose via kjøttfe fra Danmark (61).  

På 90-tallet kjente vi godt vår egen situasjon, og vi visste at de fleste EU-land på det 

tidspunktet var vesentlig dårligere til å håndtere matbåren smitte og at grensevernet i denne 

situasjonen var viktig. På 90-tallet var det særlig det store utbruddet av S. Enteritidis i egg49 vi 

                                                 
47Kapperud var altså en internasjonal frontfigur innen forskning på Campylobacter, Salmonella og Yersinia. 
Nesbakken ble etter hvert hovedperson innen Yersinia og har gjort store bidrag til utvikling av og modernisering 
av kjøttkontrollen.  
48 http://www.nvh.no/PageFiles/691/Shigella%20spp%20Senteret.pdf: Årsaken til utbruddet var bruk av 
kloakkforurensa vann. 
49S. Enteritidis utbruddet var sammen med BSE kanskje en avgjørende årsak til at også EU tok fatt på arbeidet 
med å begrense spredningen av zoonotiske infeksjoner via mat.  

http://www.nvh.no/PageFiles/691/Shigella%20spp%20Senteret.pdf
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slapp unna på grunn av vårt grensevern (23). I tillegg kom at vi slapp unna BSE på grunn av 

Sandviks innsats.  
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EU-DEBATTEN 1993-94 

«Hønsekrigen» ble på en måte innledningen på EU-debatten og viste de fronter som kom til å 

prege EU-debatten i 1993 og 1994. Det var her Atle Ørbeck Sørheim tonet flagg som en svært 

ivrig EU-tilhenger, noe som kom til å prege mediebildet i betydelig grad. 

Da Arbeiderpartiet mot slutten av 1992 vedtok å gå for fullt EU-medlemskap skapte dette 

rimeligvis uro innen veterinære kretser, en yrkesgruppe som var lært opp i innførselsplakatens 

avgjørende betydning for folke- og dyrehelse hadde vanskeligheter med å forstå at det plutselig 

skulle være helt harmløst å oppløse vårt gamle system. Av de fleste veterinærer ble regjeringens 

og Landbruksdepartementets utspill på området oppfattet som nytale50, og mange lurte på hva 

som egentlig skjedde i indre veterinære kretser. Mange veterinærer opplevde smittevernet som 

viktig, og mange veterinærer levde i et landbruksmiljø, med sterk lojalitet til husdyrnæringa og 

mange opplevde det som en reell trussel mot hele næringa. Denne lojaliteten til næringa kom i 

tillegg til den egentlige fagdebatten, og var et vesentlig element i det store engasjement som 

mange veterinærer viste i debatten, blant annet gjennom mange aktive veterinærer innen 

lokallag i Nei til EU. 

Det er mange måter å beskrive EU-debatten i 1994 i ettertid, og alle som var med har sin historie 

her. Når det gjelder den debatt som kom på de veterinære områdene (mattrygghet, dyrehelse og 

dyrevelferd) ble den svært preget av det som var Brundtlands og Arbeiderpartiets ledelses 

strategi: Ingen negative aspekter ved EU-medlemskap skulle erkjennes. For veterinærer var 

det åpenbare usikkerheter og problematiske forhold ved at Norge skulle bli medlem i EU. 

Sannsynligvis hadde hele 90-tallet blitt lettere for Bakken, Sørheim og andre veterinærer i 

systemet hvis de hadde fått lov til å erkjenne den tvil og de usikkerheter de åpenbart hadde. En 

strategi som går ut på ikke å nevne eller underkommunisere vanskelige tema fungerer rimelig 

bra når en har fullmakt til å gjennomføre, men fungerte ikke i den norske EU-debatten i 1994. 

Dette var en taperstrategi i 1994, men fungerte greit i spillet om utvidelse av EØS-avtalen noen 

år senere, der spillet egentlig var avtalt mellom partiene på forhånd. 

For å forstå hvorfor dette var feil strategi av AP-regjeringa i 1993/94, viser jeg tilbake til 

omtalen av risikosamfunnet i et tidligere kapittel. Med en fri debatt mot en folkeavstemning var 

                                                 
50Nytale refererer til den norske oversettelsen av ordet newspeak. Begrepet ble introdusert i George Orwells roman 1984 som 
han skrev i 1949. Begrepet betegner teknikker for å snu negativt ladede begreper til noe positivt som en del av en avansert 
hersketeknikk. At vi får mere demokrati ved å avgi beslutningsmyndighet var en klassisk nytale i forbindelse med EU-
debatten, at vi skulle få en bedre mattrygghet ved EU-medlemskap – som Sørheim hevdet – et annet eksempel.  
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det i 93/94 umulig å styre debatten ved autoritære grep. Jeg tror kanskje vi hadde vært 

medlemmer av EU hvis taktikken fra Ja-sida hadde vært annerledes. Det var mange vanskelige 

områder innen landbruk, fiske, energi etc. der det reelt var stor tvil om hva konsekvensene av 

medlemskap ville bli. Samtidig var økonomiske argumenter, som kanskje var mere gyldige for 

Sverige og Finland helt åpenbart ikke riktige for vår økonomi, med en sterk dominans av 

eksport av olje/ gass og marine produkter. Det var en strategisk tabbe å legge opp til så ensidig 

argumentasjon, og dette la hele landskapet åpent for en engasjert og kunnskapsrik Nei-side. Et 

annet forhold var at dette også har hindret en mere kritisk tilnærming til konsekvenser av EØS-

avtalen. 

 

MEDLEMSKAP I EU ELLER WTO- ELLER BEGGE 

Parallelt med EU-debatten pågikk det drøftinger omkring Norges deltakelse i den nye Verdens 

Handelsorganisasjon (WTO). Dette hadde røtter i 80-tallet og en aggressiv politikk fra USA 

under Reagan for å inkludere det biologiske området i den GATT51-regulerte frihandelen. 

Forhandlingene (Uruguay-runden) og den planlagte revisjon av GATT pågikk i flere år etter 

oppstarten i 1986. Det kom tidlig i denne prosessen inn kritikk av dette med en påpekning av 

risiko for spredning av sjukdommer til dyr, planter og mennesker via en økt internasjonal 

handel. Da WTO-avtalen ble utviklet ble dette tatt hensyn til ved å etablere en egen protokoll 

for sanitære- og plantesanitære forhold via den såkalte SPS-avtalen og SPS-protokollen (7). Her 

ble blant annet bruk av risikovurderinger trukket fram som et hovedvirkemiddel for å begrense 

skadevirkningene av økt handel med biologiske varer. For det veterinære området var den 

viktigste konsekvensen av WTO-avtalen at det kvalitative importvernet (Innførselsplakaten) 

ble erstattet av et kvantitativt, tollbasert importvern.  

På grunn av EU-debatten ble WTO-avtalen ikke særlig diskutert i Norge. Nei-partiene og 

organisasjonene i Landbruket tok ikke sjansen på å dra opp denne debatten, selv om det var 

sterk skepsis til store deler av avtalen. Den faglige debatten i 1993 og 94 fikk dermed et ensidig 

fokus på konsekvensene av EU-medlemskap. Den kanskje like viktige WTO-avtalen ble ikke 

diskutert og ble for Norge et mere sentralt punkt ved utvidelsen av EØS-avtalen noen år senere. 

                                                 
51General Agreements on Tariffs and Trade (GATT) var forløperen til WTO, med GATTs Uruguay-runde som 
forberedelse til overgangen.  
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«VETERINÆRDEBATTEN» STARTER 

Så vidt jeg kjenner til begynte motsetningene mellom sentralt offentlige ansatte veterinærer og 

andre veterinærer å vise seg på et møte som Akershus Bondelag arrangerte om EU-medlemskap 

i Oslo i september 1993, der blant annet Gudbrand Bakken holdt innlegg. Jeg holdt et innlegg 

på samme møtet, og det samme gjorde blant annet Kristina Landsverk52 som representerte 

husdyrorganisasjonene. Det ble en litt opphetet debatt, der Bakken særlig gikk ut mot 

Landsverk. Bakken hadde en vanskelig jobb i å forklare at det han og hans forgjengere hadde 

stått for nå var feil, men det ble ganske åpenbart at Bakken valgte lydighet til systemet som 

strategi. Om han her hadde noe valg kan vel diskuteres. Den praktiske konsekvensen var 

imidlertid at Bakken ble taus. I perioden fra høsten 1993 var han i praksis ikke med i den 

offentlige debatten om EU-medlemskap, og han var heller ikke med i debatten om utvidelse av 

EØS-avtalen noen år senere. Det var statssekretær (tidligere offiser og bonde) Ottar Befring 

som ofte ble sendt ut i «krigen» for å forsvare LD under EU-debatten i 93-9453. Det er mulig at 

denne strategien var en slags løsning for LD og Gunhild Øyangen, men for Bakken og hans 

veterinærstab var det en katastrofe i forhold til veterinærene ute i landet at de ikke deltok eller 

fikk delta i debatten. Det er derfor ikke lett å finne ytre spor etter Bakken i perioden, ut over 

sporadiske ikke-politiske temaer som forskningsbehov (9). Hans sentrale kollega Atle Ørbech 

Sørheim i SNT var derimot en frisk debattant på Ja-sida. 

Ved inngangen til EU-debatten hadde norske veterinærer ikke bare stor tillit til departement og 

tilsyn, men også til VI, som sammen med NVH representerte vår øverste faglige kompetanse. 

Dette endret seg nå dramatisk. De dokumenter som omtalte EØS-avtalen og EU-medlemskap 

fra LD eller VI var svært vage og tok ikke stilling til sentrale fagspørsmål særlig når det gjaldt 

EU-medlemskap. Dette varte ut over 90-tallet, og gjentok seg i debatten om utvidelse av EØS-

avtalen. VI fikk derfor etter hvert en noe lav stjerne internt i husdyr- og 

landbruksorganisasjonene. I samme tidsrom fikk VI en dramatisk økning i bevilgningene over 

statsbudsjettet. Hvis VI hadde fått bruke sin kompetanse til å vurdere de problematiske 

                                                 
52Landsverk arbeidet i forskjellige norske husdyrorganisasjoner, før hun etter hvert endte opp som tilsynsdirektør 
i Mattilsynet. Hun var på denne tiden ansatt i NRF (91-96) før hun ble direktør på Norsvinsenteret (1997-2000), 
leder av Team Semin (2000-2001) utviklingssjef i AquaGen (2001-2003).   
53I boka Forsøk på å flytte ein koloss: Dei norske medlemskapsforhandlingane med EU på landbruksområdet 

1993-94 skriver forfatterne (Vederhus, Veggeland mfl.) : «Det vart generelt for mykje fryd og gaman i 

framstillinga av konsekvensane av EU-medlemskap for landbruket. Det var som oftast statssekretær Ottar 

Befring som vart sendt ut i «krigen» for å forsvare forhandlingsresultatet på landbruksområdet ...» 
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områdene som lå i internasjonalisering av våre husdyrpopulasjoner, ville nok EU-debatten gått 

helt annerledes, og ikke minst ville Bakkens rolle blitt enklere. Når Bakken og VI forsvant fra 

arenaen ble det andre aktører (blant annet meg og andre på Nei-sida) som preget debatten.  

 

NEI TIL EU  

Nei til EF ble opprettet som en landsdekkende medlemsorganisasjon med lokal- og fylkeslag, 

og årsmøter i 1990, og skiftet naturlig nok navn til Nei til EU da EF hadde endret navn til Den 

europeiske union i 1993. Nei til EU ble den dominerende organisasjonen på nei-siden i 

forbindelse med folkeavstemningen om EU-medlemskap i 1994, med 140 000 medlemmer og 

aktive lokallag i alle landets kommuner. I svært mange av disse lagene var det aktive 

veterinærer.  

Nei til EU satte i 1993 i gang et større arbeid med mange forskjellige fageksperter for å vurdere 

mulige konsekvenser av et EU-medlemskap, et arbeid som endte opp med rapporten Norge og 

EU: virkninger av medlemskap i Den europeiske union (12). Rapporten var et direkte tilsvar til 

Stortingsmelding nr. 40 1993/94: Om medlemskap i Den europeiske union (1). Jeg var heldig 

som fikk være med på denne prosessen og var vitne til den utrolige grundigheten som preget 

denne utredningen. Hovedstrateger som lederen Kristen Nygaard skjønte spillet og visste at 

kritikk mot Nei til EUs utredning primært ville bli at EU-tilhengerne ville lete etter feil. Det var 

derfor helt avgjørende at fakta ble sjekket grundig og det ble investert mye tid i dette arbeidet. 

Det var ikke mange slike feil som ble funnet, som en sterk kontrast til de ofte omtrentlige 

dokumenter som kom fra forskjellige departementer. 

Mitt bidrag til denne rapporten var en mindre del med tittel Dyrehelse, dyrevern og 

næringsmidler (53). Innholdet i denne teksten var i hovedsak en repetisjon av det som var 

konsensus-synet blant veterinærene, med en sterk skepsis til nedbygging av grensevernet og 

integrering i EUs indre marked. Det var ikke mye tekst det ble plass til på bare 5 sider, men det 

viktigste var med, og rapporten ble en viktig del av den argumentasjon som Nei til EU benyttet 

på området. 

Mitt engasjement i Nei til EU var ellers at jeg stilte opp på en lang rekke foredrag, på ulike 

steder i Norge. Dette var en særdeles effektiv skole i rollen som folkeopplyser, og jeg hadde 

mange svært interessante diskusjoner med medlemmer i lokallag i hele spekteret fra Nei til EU, 
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Bondeorganisasjoner, Bondekvinnelag, miljø- og forbrukerorganisasjoner, politiske partier til 

Rotary54.  

Av de få stedene jeg ikke holdt foredrag om slike tema var de veterinære institusjonene NVH 

og VI. Dette er i ettertid interessant og jeg har tenkt mye på hvorfor faglige ledere ved NVH og 

særlig VI var så engstelige for å delta i denne debatten eller endog få andre syn presentert. 

Resultatet ble uansett at debatten gikk ute i samfunnet med begrensa påvirkning fra sentralt 

ansatte veterinærer, igjen med Sørheim som et unntak.  

Mens «veterinærdebatten» gikk friskt ute i samfunnet i 1993/94, var dette altså bare en 

mediesak for ansatte ved NVH og VI. Jeg/ vi vurderte det heller ikke som viktig at debatten 

skulle føres internt. EU-saken skulle ikke avgjøres på Adamstua. Veterinærstudentene var også 

nesten helt uten engasjement, selv om en del studenter var med i ekstern aktivitet innen Nei til 

EU. Perioden lærte meg imidlertid hvor viktig forskere kan være og hvor lite viktige 

universitetssektoren har blitt i samfunnsdebatten.  

I 1994 var det for øvrig flere forskere som ble bedt om å ikke uttale seg offentlig om EU-

aktuelle tema. Dette skjedde særlig i instituttsektoren55, mens ansatte ved universiteter og 

vitenskapelige høyskoler hadde større frihet. Jeg dro åpenbart fordeler av denne friheten som 

ansatt ved NVH56.  

 

DNV LA FULLT LOKK PÅ DEBATTEN 

En annen aktør som markerte seg sterkt senere på 90-tallet var Den norske veterinærforening, 

men var også fraværende i EU-debatten i 93/94. DNVs president Gisle Tomasgaard var en 

forsiktig mann, og DNVs sentralstyre vedtok at DNV skulle holde en lav profil. EU-saken ble 

                                                 
54Jeg har ikke helt telling, men jeg holdt nok over 50 foredrag innen tema mattrygghet, dyrehelse og dyrevern i 
1994. Dette inkluderer en del innlegg på etterutdanningskurs i regi av DNV/ VHF. En vesentlig årsak til dette 
var vel også at mange lokallag i Nei til EU hadde veterinærer i sitt styre. Virksomheten fortsatte ut 1998, og 
totalt har jeg holdt over 200 slike foredrag.  
55Jeg kjenner konkret til to tilfelle innen vårt fagområde. Fjørfeekspertene Magne Kaldhusdal og Gerhard 
Schaller ble bedt av VIs ledelse om ikke å uttale seg i forbindelse med «hønsekrigen», mens professor Georg 
Kapperud ved Folkehelseinstituttet fikk samme beskjed av direktør Bodolf Hareide. Kapperud tok dette rolig og 
uttalte seg mange ganger om faglige spørsmål som professor ved NVH etter direkte spørsmål fra journalister.  
56De ganger NVHs direktør Kjell Gjævenes eller min instituttleder Magne Yndestad ble kontaktet om min 
«undergravende aktivitet» fikk jeg referert dette med beskjed om at de verken kunne eller ville stoppe meg. Jeg 
er takknemlig for denne støtten. 
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internt vurdert som så betent for DNV at sentralstyret vedtok at EU-debatten ikke en gang skulle 

omtales i Veterinærtidsskriftet. Det var først ut på nyåret 1995 at redaktør Ulf Gustavsen dristet 

seg til en kort oppsummering av denne debatten. Den var balansert, men ble under produksjonen 

kritisert hardt av begge sider. Sett i lys av hvor sentralt veterinære fagspørsmål var i 

samfunnsdebatten i perioder i 1994 er dette en nesten burlesk historie, og åpenbart en 

konsekvens av ytre press eller frykt for reaksjoner utenfra. Jeg vet en del fra samtaler med 

Gustavsen en del om hvem som sto bak dette presset mot DNV57, men har ikke det fulle bildet. 

Jeg overlater det til daværende president og sentralstyre å kommentere denne noe spesielle 

perioden, men forstår dette klart i retning at DNV også valgte lydigheten som grunnprinsipp. 

Jeg antar at DNVs ledelse var redde for splittelse hvis en tok sjansen på å ta en debatt som ville 

ført til en front mot de veterinære autoritetene.  

For veterinærene var dette uheldig. Jeg tror det hadde vært mye bedre hvis DNV og 

Veterinærtidsskriftet hadde bidratt til en faglig orientert debatt der alle sider kunne sluppet til. 

DNV og Tomasgaard valgte for øvrig en helt annen strategi fra 1995. 

 

VETERINÆRER MOT EU 

Fra høsten 1993 ble det tydelig at mange veterinærer var opprørte over det som skjedde. Mange 

veterinærer var forankra i landbruket som praktiserende dyrlege, distriktsveterinær eller som 

ansatte i de mange organisasjonene innenfor landbruk, og mange var allerede aktive 

medlemmer i Nei til EU.  

Det var nok litt tilfeldig at jeg fikk ideen til å invitere til dannelse av en egen organisasjon for 

å arbeide med veterinære spørsmål opp mot EU-avstemningen. Jeg kontaktet dermed Gustavsen 

i DNV for å få adresselista for DNVs medlemmer og sendte et invitasjonsbrev til alle DNVs 

medlemmer til et stiftelsesmøte i Veterinærer mot EU. Som kjent var Veterinærtidsskriftet ikke 

en aktuell kanal i form av en annonse. Gustavsen fikk for øvrig en solid dose skjenn for at han 

hadde gitt meg tilgang til medlemslista- noe han etter det han sa til meg levde helt utmerket 

med. De som reagerte negativt på utspillet responderte for øvrig i kjent stil med taushet, og jeg 

opplevde aldri at noen åpent direkte kritiserte meg.  

                                                 
57Gustavsen døde 3.1.2010 og kan dessverre ikke si mere om dette. 
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Det kom det et titalls veterinærer på stiftelsesmøtet på NVH i april i 2014, der organisasjonen 

Veterinærer mot EU ble etablert, og et styre med Kristina Landsverk som leder og meg og 

distriktsveterinær i Numedal Johannes Flaat som styremedlemmer. Målet for Veterinærer mot 

EU var kort og godt å arbeide faglig og fagpolitisk mot norsk medlemskap i EU, og etter hvert 

fikk vi mange medlemmer. På sitt meste hadde organisasjonen over 500 betalende medlemmer, 

derav det store flertall av distriktsveterinærkorpset, mange fylkesveterinærer og KNT-

veterinærer. Medlemslista var kun kjent av meg. Medlemskontingenten på 100 kroner ga oss 

en økonomi som gjorde det mulig å korrespondere litt med medlemmene og gi ut eget hefte 

med tittel” Fri flyt av smitte og medisiner? 

– Konsekvenser av et EU-medlemskap for 

norsk dyrehelse, dyrevelferd og 

matvarekvalitet”. Jeg ledet arbeidet med 

denne rapporten, med solid hjelp fra mange 

kolleger58. Ved lansering av rapporten etter 

sommeren 1994 fikk vi hjelp av kjente 

veterinære størrelser som Bergljot Børresen 

og Halvor Paus59. Vi fikk mye mediefokus 

på saken og veterinære spørsmål ble ut over 

høsten 1994 en mye omtalt sak i media. For 

Nei til EU var dette en klar vinnersak, og 

tausheten fra de sentrale veterinærene ga 

oss stor drahjelp. Bare Atle Ørbeck Sørheim 

krydret igjen dette noe med sitt Ja-syn60.  

For meg og andre på Nei-sida skapte Ja-

sidas fortielse en situasjon der alle 

                                                 
58I tillegg til Flaat og Landsverk bidro Jon Rasmus Lang-Ree, Olav Sandvik, Hallstein Grønstøl, Gudmund 
Holstad, Bergljot Børresen, Arnt Minsaas, Ivar Hellesnes, Kari Grave og Tore Aune i arbeidet med denne 
rapporten. 
59Bergljot Børresen er kjent som SV-politiker og som forfatter av en rekke bøker om dyrehold og dyrevelferd. 
http://no.wikipedia.org/wiki/Bergljot_B%C3%B8rresen . Halvor Paus var kjent som distriktsveterinær i 
Rendalen og forfatter av flere populære bøker om dyrlegens liv http://no.wikipedia.org/wiki/Halvor_Paus  
60Det gikk mange år før jeg skjønte at Sørheim på mange måter faktisk trodde på det han sa. Han var imidlertid 
ikke faglig helt på heimebane og var en relativt dårlig debattant.  

Figur 1. Forsida av rapporten fra Veterinærer mot EU (1994). 

http://no.wikipedia.org/wiki/Bergljot_B%C3%B8rresen
http://no.wikipedia.org/wiki/Halvor_Paus
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argumentene lå på plass, og det var mer eller mindre bare å gjenta etablerte veterinære faglige 

«sannheter». Veterinærene var åpenbart fremdeles «Haugianere» og «Sandvikianere». Jeg 

kjenner ikke til at noen veterinærer argumenterte offentlig mot innholdet i denne rapporten. 

Dette illustrerer vel ikke at argumentasjonen var umulig å angripe, men viste mere et syn fra 

tilhengere av medlemskap om at det var tryggest å ikke markere seg i debatten. 

I ettertid er det som nevnt vanskelig å forstå at Brundtland-regjeringa kjørte en hovedstrategi 

som tilsa at ingen problematiske sidere ved EU-medlemskap skulle omtales. På det veterinære 

området var dette medlemskapet åpenbart problematisk, og en satte sentrale fagpersoner i en 

umulig situasjon så lenge det var en såpass sterk opposisjon ute blant både privatpraktiserende 

og offentlig ansatte veterinærer. Det hadde imidlertid vært enkelt å møte den debatten vi reiste 

med en problematisering av spørsmålene som ble stilt og en fokus på håndtering av de 

utfordringer en ville møte ved et medlemskap. 

En side ved Veterinærer mot EU var at veterinærene plutselig ble svært populære blant bønder 

og organisasjoner i landbruket. Her hadde du en yrkesgruppe som aktivt støttet deres sak, i en 

situasjon der mange var redde for framtida, og det var godt å ha dyrlegen på sin side. Det var i 

1994 et stort antall medieoppslag og intervjuer der særlig EU-medlemskapets betydning for 

mattryggheten i Norge ble trukket fram. Selv opplevde jeg den kanskje tvilsomme glede av å 

både bli karikert som ekstremist av VG-tegneren, mens våre argumenter om at vi hadde bedre 

dyrehelse og matkvalitet enn de fleste EU-land ble kalt rasistiske og nasjonalistiske61.  

Mens mange bønder tidligere nok kunne se på veterinærene som en klasse som levde stort på 

bøndenes penger, fikk veterinærene i visse miljø nesten helsestatus som en profesjon med stor 

faglig integritet. Denne alliansen varte til etter vedtaket om utvidelse av EØS-avtalen i 1998, 

men ble brutt da spillet om Mattilsynet foldet seg ut etter dette. 

Hvor mye veterinære spørsmål bidro til Nei-flertallet i 1994 er selvsagt umulig å vite. Men det 

var trøkk i debatten helt fram til avstemningsdagen. Mattrygghet, dyrevern og dyrehelse var et 

sentralt tema til og med på det aller siste folkemøtet i Fredrikstad 27. november 1994, dagen 

før folkeavstemmingen.  

WTO- EN LITEN REVANSJ FOR JA-SIDA 

                                                 
61Dette gjaldt blant annet en på dette området uvitende rikssynser som Thomas Hyland Eriksen og den forfinede 
europeeren Lars Roar Langslet, som begge argumenterte mot det svært «uhøflige» ståstedet om at vi hadde 
tryggere mat enn de stakkars europeerne. Andre i dette koret var Erik Solheim og Tom Kristiansen. 
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Etter folkeavstemningen 28.11.1994 gikk det fort mot jul. En slags revansj for taperne i EU-

kampen kom allerede to dager senere da Stortinget 30. november 1994 vedtok norsk 

medlemskap i Verdens Handelsorganisasjon (WTO)62. Med dette skjedde en del grunnleggende 

endringer, ved at det kvalitative importvernet forsvant og ble erstattet av et tollbasert 

kvantitativt importvern. Ved at vi ikke ble medlemmer i EU ble det WTO som dermed la mye 

av føringen for norsk matpolitikk de følgende åra. Den forventa senkningen av tollbarrierer 

gjennom WTO har imidlertid gått sakte på grunn av WTOs egne problemer, illustrert ved stor 

politisk og folkelig motstand som f.eks. ved toppmøtet i Seattle i 1999. Så sent som i desember 

2013 kom en endelig fram til en slags ny avtale, men av langt mindre omfang enn en forventet 

i 1994. WTO fikk stor betydning i neste fase av «veterinærdebatten», fram mot utvidelse av 

EØS-avtalen i 1998.  

Ett sentralt prinsipp i WTO var bruk av risikovurderinger for å regulere handel med biologiske 

varer, et tema som har fått stor betydning også i Norge. Jeg arbeidet tidlig med dette tema 

forskningsmessig, i samarbeid med VI, og var blant annet med på et innledende møte om dette 

i Baltimore USA like før jul i 1994. Det var for øvrig mitt første møte med Bakken etter 

folkeavstemningen. Det var et sivilisert om ikke helt hjertelig møte.  

 

HVA BETYDDE EU-DEBATTEN FOR VETERINÆRENS PROFESJONSROLLE? 

Som jeg har beskrevet skjedde det en betydelig endring ved at vår fagprofesjons ledere mistet 

mye av sin interne faglige autoritet fram mot folkeavstemningen i 1994. Mattrygghet, 

dyrevelferd og dyresjukdommer var sikre nei-kort i mange debatter i 1994, og for Ja-sida ble 

dette et tema en helst ikke tok opp. I ettertid vurderte sannsynligvis strateger på Ja-sida det som 

viktig å ikke få denne debatten ved neste folkeavstemning. Det er mulig at neste steg med 

utvidelse av EØS-avtalen delvis hadde sammenheng med denne strategien.  

De ulydige veterinærene ble nok sett på som brysomme av de om var innenfor systemet. Bakken 

var ikke verken vant med, eller trent i å håndtere faglig uenighet, og fikk sikkert mye påpakning 

internt på grunn av hans manglende styring med sine kolleger. Det var nok svært uheldig i 

denne situasjonen at denne debatten ikke ble tatt åpent, ved at også DNV skygget helt unna 

                                                 
62Bare RVs og Erling Folkvord stemte mot denne avtalen, og både Senterpartiet og SV stemte for, med unntak 
av Hegeler og Sortåsløkken fra SV. I praksis ble medlemskapet ikke debattert i Stortinget, men bare klubba 
gjennom.  
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tema. Ved utgangen av 1994 hadde vi derfor et veterinærkorps med manglende gjensidig tillitt 

mellom sentralt ansatte og de mange veterinærer ute i landet, der faglige debatter var forsøkt 

lagt lokk på, og der mange i byråkratiet så på veterinærene som en ulydig gruppe. Sannsynligvis 

var dette også starten på en aktiv prosess i en retning der staten og andre grupper aktivt prøvde 

å redusere veterinærenes samfunnsrolle og innflytelse. 

Det som nok ikke ble forstått av de som var innenfor maktsystemet, var hvor stor bevegelse det 

var innenfor veterinære kretser i 1994. Vi i Veterinærer mot EU var klare på at vi ville kjøre 

saken utenom Veterinærforeningen og veterinære institusjoner. Hvis vi hadde ønsket det, kunne 

vi ganske sikkert splittet Veterinærforeningen i to, noe vi ikke ønsket. På en måte oppfordret 

sentralstyret til en slik splittelse med sin unnvikende holdning og ved å legge lokk på en veldig 

viktig fagdebatt.  

Veterinærene gikk inn i tiden etter 1994 med en mere uavklart profesjonsstatus, til tross 

for stor oppmerksomhet omkring veterinære fagspørsmål. Posisjonene var imidlertid 

intakte ute i samfunnet. 

 

VGs journalist Erling Bø hadde en sterk opplevelse (15.9.94) av deltakelse på en høring i regi av Veterinærer mot EU. Klassekampen 

tegning er fra tiden etter veterinærmøtet i Trondheim 1996 (29.3.1996), da hovedinntrykket nok var at veterinærene hadde hatt rett 

hele tiden. Tegning: Hallvard Skauge, Klassekampen, gjengitt etter tillatelse fra Skauge. 

UTVIDELSE AV EØS-AVTALEN 1995-1998 
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Fagdebattene roet seg litt ned etter folkeavstemningen 28.november 1994, men etter bare en 

kort pause braket det løst igjen da regjeringa allerede sommeren 1995 gikk ut med at de ville 

åpne for en utvidelse av EØS-avtalen på det veterinære området. Samtidig slo WTO-avtalen 

inn med sitt rammeverk for internasjonal handel.  

Situasjonen ved inngangen til 1995 var altså at vi hadde tatt over mye av EUs regelverk på 

matområdet gjennom EØS-avtalen, men at vi fremdeles hadde et grensevern som forhindret 

stor import av levende dyr og dyremateriell. Nå var imidlertid det kvalitative grensevernet 

hjemlet i innførselsplakaten erstattet av et kvantitativt (tollbasert) importvern med bakgrunn i 

WTO-avtalen. Vi hadde fremdeles grensestasjoner mot naboland og relativt gode muligheter 

for å regulere import. Det var i 1995 usikkert hvor raskt det ville gå med nedsettelse av 

tollgrenser under WTO, og innen landbruket var det stor engstelse for en mulig rask nedsettelse 

av tollbarrierene via nye WTO, men som vi kjenner til gikk WTO-systemet litt i stå med store 

protester i forbindelse med forhandlingsrundene i WTO. Hvis dette hadde skjedd ville 

importendringene slått inn raskt. 

Vi fikk gjennom EØS-avtalen en rekke forhandlingsbaserte kvoter for import og eksport av 

animalske produkter og importmønsteret endret seg noe, men ikke dramatisk. Dette fortsetter i 

vår tid, med eksempler som den mye debatterte ostetollen og sending av skinker ut og inn av 

Norge for å definere det som norske er viktig å forstå at EØS-avtalen er såkalt «dynamisk» og 

dermed endrer seg over tid. Til forskjell fra et EU-medlemskap gjør imidlertid EØS-avtalen det 

lettere å ta interne næringshensyn for å bevare en sterk norsk landbruksproduksjon. 

Mange veterinærer spredt omkring i landet fikk ikke oppleve en stor endring av situasjonen 

etter 1994, ut over at importen av kjøttfe falt på grunn av tollbarrieren som slo inn med WTO-

avtalen. Dette paradokset viser vel også kompleksiteten i det økonomiske systemet vi er med i. 

Med EØS-avtalen fikk vi også inn egne særavtaler. Mest kjent er salmonellagarantien som vi 

delte med Sverige og Finland, som ga oss særretter når det gjaldt krav til salmonellanivå i 

importvarer. Videre fikk vi en rekke avtaler om etablering av forskjellige 

dokumentasjonsprogrammer på dyrehelsesida som en betingelse for å opprettholde vårt strenge 

grensevern. VI fikk her tilført betydelige ressurser for å ivareta denne funksjonen. 
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BOTSWANAIMPORT OG DIREKTØRENE I AFRIKA 

Et lite intermesso fikk en viss betydning for senere diskusjoner. Våren 1995 bestemt regjeringa 

at Norge skulle øke importen av kjøtt fra såkalte MUL-land63. Våre direktører (Gudbrand 

Bakken, Atle Ørbech Sørheim og den senere Direktør i SDT Eivind Liven) reiste til Botswana 

for å vurdere dette og kom med en svært positiv anbefaling i form av en rapport. Problemet 

med dette var at rapporten, visstnok forfattet av Sørheim, var svært svakt rent faglig. Jeg fikk 

tilgang på rapporten via Klassekampen og ble sjokkert over det faglige nivået i rapporten. Etter 

noen runder i Klassekampen kom det en pressemelding64 fra Bakken der han skrev at det ikke 

var noen risiko for Salmonella-import fra Botswana. Jeg var frekk nok til å skrive om dette i 

NVT i et kort innlegg, der jeg foreslo endring av tittel til «Direktørene i Afrika og alt de har å 

gjøre»65.  

Ellers viste det seg fort at Botswana ikke var et MUL-land – og det var klart at de egentlig ikke 

hadde tenkt særlig på Salmonella. Botswana ble omklassifisert, fikk hjelp fra Norge til å 

etablere Salmonella-kontroll og importen kom i gang – til stor lykke for enkelte private 

importører.  

Problemet med denne saken var at våre sentrale kolleger viste en åpenbar lydighet oppover, og 

ikke var i stand til å problematisere denne saken på en skikkelig måte. Heller ikke jeg hevdet at 

importen av biffkjøtt var særlig risikabel – utover litt sannsynlig import av Taenia saginata (59) 

med mulighet for viss økologiske konsekvenser for Norge (56).  

For norsk husdyrnæring og melke- og kjøttindustri ble denne saken enda et eksempel på at en 

ikke kunne stole på de veterinære myndighetene eller veterinære institusjoner. Etter denne litt 

pinlige historien ble det gjort mere seriøst arbeid, med litt preg av brannslukning, ved at blant 

annet Roar Gudding fra VI ble med på en ny reise og forfattet en rapport med noe mere substans. 

Det var for øvrig byveterinæren i Haugesund, Lauritz Rossebø som fikk jobben med å etablere 

                                                 
63MUL-land er brukt som begrep for de såkalte Minst Utvikla Land, ca. 50 land i hovedsak i Afrika og noen få i 
Asia. Siden 2002 har alle MUL-land hatt tollfritak ved import til Norge. Botswana står heller ikke i dag på denne 
listen, land under 75 millioner innbyggere med et BNP under 750$/ innbygger. Botswana ligger på ca. 10 ganger 
dette nivået, men ble altså skjøvet inn på lista for å få i gang import fra Afrika.  
64 http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/regjeringen-brundtland-iii/ld/Nyheter-og-pressemeldinger/ 
1995/feil_om_salmonella_i_u-landskjott.html?id=235264.  
65Det kan være litt vanskelig å møte kolleger hvis en har kritisert dem offentlig. Eivind Liven har humor og 
smilte bredt da jeg hilste ham med følgende ord da vi møttes på et møte noe etterpå: Dr. LivenSten I presume? 
Eivind kan nok sin historie om Livingstone og Stanley.  

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/regjeringen-brundtland-iii/ld/Nyheter-og-pressemeldinger/%201995/feil_om_salmonella_i_u-landskjott.html?id=235264
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/regjeringen-brundtland-iii/ld/Nyheter-og-pressemeldinger/%201995/feil_om_salmonella_i_u-landskjott.html?id=235264
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salmonellakontroll i Botswana. Historien viser også at Botswana ikke trengte å tenke på 

zoonoser som Salmonella ved eksport til europeiske land ellers. Det var ennå langt unna dagens 

zoonosedirektiv.  

 

DET POLITISKE SPILLET OM UTVIDELSEN AV EØS-AVTALEN 

Spillet om utvidelsen av EØS-avtalen er en noe underlig historie. Formelt startet dette ved at en 

del mente Norge ville få problemer på grunn av økt kontrollfrekvens av våre fiskeprodukter inn 

i EU, når EU skjerpet sitt system mot tredjeland og Finland/ Sverige ble medlemmer i 1995. 

Allerede våren 1995 tok norske myndigheter kontakt med EU for å sette i gang en prosess for 

å utvide EØS-avtalen til å inkludere hele det som nå ble kalt det «veterinære» området. Det er 

fremdeles omstridt om hindrene for norsk fiskeeksport var reelle problemstillinger, men 

fiskerinæringa så det nok på denne måten, uten at en kunne dokumentere dette godt.  

 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING 

Da nyhetene om dette ble sluppet ble Leif Forsell66 fra Bondelaget invitert til TV-debatt om 

den såkalte utvidelse av EØS-avtalen. Saken slo ned som en bombe i næringa og blant 

veterinærer. Forsell ringte meg før sendinga, og på råd fra meg argumenterte han for at det 

burde gjennomføres en konsekvensvurdering av dette forslaget. Dette var jo et logisk forslag, 

særlig i lys av WTO-avtalens prinsipp om bruk av risikovurderinger, og dermed vanskelig å gå 

mot.  

Ut på høsten 1995 ble så representanter for husdyrnæringa og landbruksorganisasjonene kalt 

inn til et møte i Landbruksdepartementet. Bakken stilte med hele korpset sitt, og gjorde det så 

vidt jeg skjønner rimelig klart at konsekvens/ risikovurderingen skulle gjøres fort og effektivt, 

og at han ikke så noen betenkeligheter med forslaget om utvidelse av EØS-avtalen. 

Representantene fra landbruket reagerte svært negativt på dette møtet og opplevde Bakkens 

agenda som trenering av forslaget om konsekvensutredning. Etter dette møtet tok så 

organisasjonene kontakt med andre, blant annet meg og ba om hjelp på området. 

                                                 
66Forsell er en sentral landbruksbyråkrat, med stilling i LD 1979-88, deretter landbruksattache i Brüssel (1988-
90). Etter dette ble han sentral i Bondelagets EU-kompetanse, som næringspolitisk talsmann (1991-95) og 
assisterende generalsekretær (1995-1999) før han ble leder av NILF, så over i LMD igjen som ekspedisjonssjef 
(2004-2011) og endelig som departementsråd (2011-).  



56 

 

DNV TAR BALLEN 

Den videre gang var at jeg skrev et brev til DNVs sentralstyre, der jeg forslo at DNV skulle 

opprette et eget fagutvalg, som skulle stå for den faglige vurderingen av mulige konsekvenser 

av en utvidelse av EØS-avtalen på det veterinære området. DNVs sentralstyre, under ledelse av 

president Gisle Tomasgaard, var da modige nok til å støtte forslaget og etter en del sonderinger 

ble utvalget oppnevnt: Tidligere Veterinærdirektør, professor Olav Sandvik, daværende rektor 

ved NVH professor Hallstein Grønstøl, tidligere direktør ved MatForsk og statsråd, professor 

Anton Skulberg, daværende førsteamanuensis, nå professor i virologi ved NVH Espen Rimstad 

med meg som sekretær i utvalget. Arbeidet startet senhøstes 1995 og pågikk ut over vinteren 

og våren 1996.  

 

VETERINÆREN I NASJONALT FOKUS; DNVS MØTE I TRONDHEIM MARS 1996  

En måned før den planlagte lanseringen av rapporten, var det 25-27 mars Veterinære Fagdager 

i Trondheim. Noen dager før eksploderte nyheten om at BSE hadde smittet over til mennesker 

i Storbritannia. For de som ikke opplevde dette er det verdt å minne om at BSE-historien med 

rette er beskrevet som et jordskjelv for britisk og europeisk husdyrindustri67. Det var ille nok 

med sjukdommen hos storfe, men da en artikkel i the Lancet (73) i mars 1996 dokumenterte at 

BSE-agens også ble overført til mennesker og ga en ny variant av Creutzfeldt-Jakob, tok det 

helt av.  

Det var nesten uvirkelig å oppleve hvor stor fokus det ble på veterinære spørsmål under disse 

fagdagene. Medieoppbudet inkluderte tallrike innslag i radio og TV, og det var knapt et foredrag 

som ikke ble besøkt av journalister. DNVs programkomite, ledet av Ivar Hellesnes hadde truffet 

meget bra ved å invitere Olav Sandvik som sentral foredragsholder. Sandvik kjørte hele BSE-

historien som han kunne ut og inn. Dette ga DNV en innertier når det gjaldt timing, og DNVs 

talsmann Knut Rønningen68 og leder i programkomiteen Ivar Hellesnes hadde travle dager med 

å håndtere media. Dette var ikke tiden for å argumentere for at vi skulle integreres i EU på det 

                                                 
67Det er skrevet en uendelig mengde artikler, rapporter og bøker om BSE. En god kilde for å forstå saken er 
rapporten utgitt av The BSE Inquiry, Her beskrives i all gru forholdene i husdyrindustrien på denne tiden. 
http://collections.europarchive.org/tna/20090505194948/http://bseinquiry.gov.uk/report/volume1/toc.htm  
68Knut Rønningen var sentral i DNV store deler av 90-tallet. Han satt i sentralstyret 1994-97 og var president i 
perioden 1997-2000.  

http://collections.europarchive.org/tna/20090505194948/http:/bseinquiry.gov.uk/report/volume1/toc.htm
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veterinære området. BSE-saken bidro senere vesentlig til at en innen EU erkjente at en måtte ta 

dramatiske grep for å håndtere smittsomme sjukdommer hos dyr bedre enn tidligere. Fram mot 

2000 var det imidlertid svært tydelig at EU ikke var i stand til å håndtere sitt husdyrbruk på en 

god måte når det gjaldt smittebekjempelse. Først en del år etter år 2000 skjedde det en betydelig 

forbedring. Under debatten om utvidelse av EØS-avtalen og fram mot Stortingsvedtaket var 

dette ukjent og langt fra klart. Når Bakken (10) og Sørheim (67) i ettertid puster lettet ut og sier 

at det gikk ikke så verst, burde de nok også sagt at de selv tok direkte feil når de omtalte EU på 

denne tiden. EU-byråkratene internt var langt mere kritiske til EUs system på den tiden «våre» 

veterinærer gikk god for dette systemet.  

 

DNV-RAPPORTEN PUBLISERES 

Arbeidet med rapporten gikk ut over våren 1996, med innspurt etter Veterinære Fagdager i 

Trondheim, og med endelig publisering som et supplement til NVTs juninummer 1996 med 

tittelen Matvarekvalitet, dyrehelse og internasjonal handel (61). Premissene for rapporten var 

en situasjonsbeskrivelse der utvidelse av EØS-avtalen på det veterinære området spilte sammen 

med det WTO-baserte importvernet, og vi 

drøftet hvordan disse ville kunne spille sammen. 

Anbefalingen var ganske klare, og DNVs utvalg 

anbefalte å si nei til utvidelse av EØS-avtalen ut 

fra hensyn til dyrehelse og folkehelse.  

En lesing av rapporten nå nesten 20 år etter tror 

jeg viser at rapporten har stått seg bra, selv om 

den selvsagt var overfladisk på mange områder. 

Fra LD og VI var det ganske taust under og etter 

lanseringen, bortsett fra at Bakken på 

lanseringen pekte på det ganske åpenbare at vi 

måtte regne med tilsvarende spilleregler for vår 

fiskeeksport. En kort kritikk i NVT fra Krogsrud 

på VI gikk på at vi (etter avtale med NVTs 

redaktør Gustavsen) hadde henvist til en rekke 

artikler som kom først i et temanummer om 

infeksjonssjukdommer hos husdyr i Figur 2. Forsida av DNV-rapporten (1996). 
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augustnummeret av NVT 1996. Ellers kom en relativt nøytral anmeldelse av Trygve Grøndalen 

og NVT avrundet de indre veterinære debattene. Det var ikke lett for noen å gå ut med skarp 

åpen faglig kritikk av Sandvik, Skulberg og Grønstøl. Det gleder meg også å lese Sandviks 

vurdering av vårt samarbeid i hans memoarer69.  

Den eneste som jeg vet om som virkelig kritiserte rapporten var liberalisten, skribenten og 

kjøttfeprodusenten Tore Stubberud. Han var og er en polemiker, og ønsket å henge ut rapporten 

og hele veterinærstanden70. For meg er det litt trist i ettertid på at ikke flere veterinærer gikk 

inn i stoffet og diskuterte den saksframstilling vi ga. Jeg tror dette viser at veterinærene 

fremdeles hadde litt vanskeligheter med å kritisere autoriteter (her faglige autoriteter). De 

problemstillinger vi diskuterte omfattet biologiske prinsipper opp mot strukturen av norsk 

husdyrhold og komplekse saker som internasjonal handel og EØS-avtalen. Det er mange tema 

som burde vært tatt tak i og diskutert mere blant oss. Av og til blir kanskje meningsfeller ens 

verste fiende hvis en ikke tar sjansen på en utdyping og problematisering av kollegers syn. 

Matvarekvalitet, dyrehelse og internasjonal handel ble etter publisering førende for hele 

debatten om utvidelse av EØS-avtalen. DNV kom sterkt i fokus og fikk både sterk ros, og en 

del kritikk, for sin rolle i debatten. De økonomiske kostnadene for DNV var også marginale, og 

i tillegg til trykking av rapporten tror jeg de eneste kostnader var refusjon av Anton Skulbergs 

trikkebilletter (vi andre hadde månedskort).  

DNV utga senere også en egen rapport med sine vurderinger om næringsmiddelområdet (26), 

og etter DNVs utredning ble det også satt ned en gruppe av SNT som skulle se på konsekvenser 

av en utvidelse av EØS-avtalen. I denne gruppen satt professor og avdelingsoverlege ved FHI 

Arve Lystad, avdelingsoverlege Jørgen Lassen (FHI) professor Georg Kapperud (FHI/ NVH), 

professor Kåre Fossum71 (VI) med meg som sekretær. Rapporten Helsemessige konsekvenser 

av en mulig utvidelse av EØS-avtalens vedlegg I (37) ble avgitt til SNTs Vitenskapelige Komite 

våren 1997, og etter noen merkelige runder i dennes hovedkomite sendt til SNT. Institusjonene 

                                                 
69Sandvik skriver at til tross for en del unøyaktigheter var dette en god rapport og jeg får en hederlig attest på 
min innsats. Det varmer.  
70Jeg synes Stubberuds stil og framgangsmåte er litt ekkel, særlig gjelder det hans oppførsel i forhold til en del 
yngre kvinnelige saksbehandlere. Som skribent kan han ha noen poenger, og han pekte på noen svakheter i 
DNV-rapporten.  
71Fossum var også tidligere rektor ved NVH. Han var etter rektorperioden en periode ved NVHs avdeling i 
Tromsø før han ble ansatt som rådgiver ved VI. På mange måter var kanskje Fossum den faglige arvtageren etter 
Sandvik, og hadde som han store kunnskaper om infeksjonssjukdommer hos dyr og zoonoser.  
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som dominerte hovedkomiteen (FHI og VI) var for øvrig raske med å kontakte sine departement 

for å få tilleggsbevilgninger for å følge opp disse forslagene72.  

 

NEI TIL EU OG TRYGG MAT ALLIANSEN. 

Etter EU-avstemningen i 1994 var det en viss uro i Nei til EU. Kristen Nygaard var en suveren 

leder og strateg, men ville prioritere sin fagkarriere73 etter folkeavstemningen og gikk dermed 

av. Den nye lederen Stein Ørnhøi74 gikk i retning av å avvikle eller «fryse» organisasjonen. Han 

fikk støtte av andre, men de fleste ønsket å beholde organisasjonen som en 

medlemsorganisasjon. Viktige støttespillere som Bondelaget og landbruksorganisasjonene 

bidro også til dette. Senere ledere Lisbeth Holand (1997-99), Sigbjørn Gjeldsvik (1999-2004) 

og Henning Olaussen (fra 2004) har holdt på viktigheten av å arbeide kontinuerlig med EU-

saker, med særlig fokus på EØS-avtalen. Nei til EU har fremdeles 27.000 medlemmer i 2014. 

I perioden 1996-1998 ble utvidelse av EØS-avtalen - det som nå ble kalt «veterinæravtalen» 

etter hvert en viktig sak for Nei til EU. Blant veterinærene var det Ivar Hellesnes75 som var 

primus motor for arbeidet med dette, men en stor innsats ble også lagt ned av mange veterinærer 

som var lokalmedlemmer i Nei til EU. På Rådsmøtet i Nei til EU i slutten av mai 1997 utfordra 

Hellesnes ledelsen med hensyn på å kjøre en underskriftsaksjon mot «veterinæravtalen». Dette 

var ikke lenge etter Veterinærdagene i Trondheim, men før DNVs rapport ble offentliggjort. 

Dette ble da kontant avslått av Ørnhøi, men han slo samtidig fast at NTEU skulle jobbe iherdig 

mot avtalen på andre måter. 

                                                 
72Jeg kritiserte for øvrig denne prosessen i plenarmøte i komiteen, der jeg direkte anklaget leder Bodolf Hareide 
for å utnytte saken til egen institusjons vinning. Hareide takket høflig for kritikken og resten av komiteen så ned 
som forskere ofte gjør. Jeg skrev også et brev (23.11.1998) til SNTs leder Gunnar Jordfall (leder av SNT etter 
Atle Ørbech Sørheim fram til etablering av Mattilsynet i 2004) med en svært konkret kritikk av komiteen i denne 
saken. Jeg fikk aldri svar.  
73Kristen Nygaard (1926-2002) sto sammen med Ole-Johan Dahl bak utvikling av objektorientert 
programmering på 1960-tallet, en sann revolusjon innen området. Han var for øvrig sosialdemokrat og en 
særdeles strategisk leder.  
74Ørnhøi var leder i Nei til EU 1995-97. 
75Ivar Hellesnes hadde etter en del år som forsker ved NVH mange år ansatt ved næringsmiddelkontrollen i 
Trondheim før han gikk over til SDT i Trondheim. Etter etablering av Mattilsynet har han fortsatt i hovedsak 
under Regionkontoret på Steinkjer. Han ble i januar 1993 valgt inn i styret i Trondheim NTEU, etter 
folkeavstemningen også i styret for Sør-Trøndelag NTEU. Han satt i Nei til EUs landsstyre 1997-2004. Han er 
nå varamedlem i Sør-Trøndelag Nei til EU i tillegg til å være med i Nei til EUs Råd. 
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Like etterpå besluttet styret i Sør-Trøndelag Nei til EU å starte en slik kampanje uten å involvere 

sentralorganisasjonen. Et opprop ble laget og en slags «kjendisliste» undertegnet dette (71). Det 

ble på denne bakgrunn danna såkalte Trygg Mat-grupper over hele landet, og fremdeles var det 

mange veterinærer med. Det ble etter hvert samla inn mange underskrifter. På Landsmøtet i Nei 

til EU seinhøstes 1996 foreslo så Sør-Trøndelag at Nei til EU på landsbasis skulle bli med på 

aksjonen. Det var betydelig motstand, blant annet fra Aina Edelmann76 og Eldar Myhre77 som 

begge ble med i redaksjonskomiteen sammen med Hellesnes. Etter en heftig debatt ga Myhre 

seg og dermed ble også Edelmann med. Dermed var løpet lagt, og organisasjonen fikk dette 

som en av sine hovedsaker. Når Lisbeth Holand tok over som leder i 1997 etter Ørnhøi ble det 

også mere sentral støtte fra Nei til EU til kampanjen. 

Basert på dette, organiserte Norges Kvinne og 

Familieforbund, Norges Naturvernforbund og Den 

Norske Veterinærforening i 1997 den såkalte 

Trygg Mat–kampanjen, også en del av arbeidet mot 

utvidelse av EØS-avtalen, der hefter fokuserte både 

på EØS og WTO-avtalen – i tråd med DNV-

rapportens vurderinger (28). Nei til EU var som 

sagt motoren, men forbruker- og 

miljøorganisasjoner var i front og sekretariatet ble 

lagt til Naturvernforbundet under Aina Edelmann.  

Mitt bidrag her var å være med på en del hefter og 

utredninger som ble produsert av Nei til EU i den 

store kampanjen mot «veterinæravtalen» som 

organisasjonen kjørte. I tillegg til en rekke mindre 

dokumenter internt, ble det produsert en serie hefter i Nei til EUs skriftserie i åra 1997 (29) og 

1998 (48, 71), som materiell til skolering for medlemmer i forbindelse med arbeidet mot 

utvidelse av EØS-avtalen.  

                                                 
76Ajna Edelmann (nå Bartmann) var sentral i EU-debatten i 1994, som leder av Norsk Bonde og Småbrukarlag 
(1992-96), så et par år som fagkonsulent i Naturvernforbundet. Etter dette har hun hatt en rekke posisjoner innen 
landbruks- og miljøorganisasjoner. I 2003 ble hun valgt inn i SVs sentralstyre.  
77Eldar Myhre har vært konserntillitsvalgt i Aker Kværner og er fra 2009 leder i Fellesforbundet Avdeling 25 
(Stavanger og omegn)  
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Etter tapet i desember 1998, utga Trygg Mat-kampanjen en oppsummering, nå mere retta mot 

WTO-avtalen78 (27, 58). Her gir Edelmann også en slags oppsummering av dette arbeidet og 

det synet som både miljøvern- og forbrukerorganisasjoner hadde: "For å vite om maten er trygg 

må vi kjenne innholdet i maten, og måten den er produsert på. Trygg mat er fri for sykdom, 

smitte, skadelige tilsettingsstoffer og hormonrester. Trygg mat er produsert på en miljøvennlig 

måte som ikke utarmer matjorda, utmarka eller havet, men trygger matproduksjonen for 

framtida". Jeg tror mange kan slutte seg til dette, men det har ikke vært lett å oversette til 

praktisk politikk i ettertid. 

Det meste av det som ble skrevet av andre organisasjoner om «veterinæravtalen», inklusive 

Stortingsproposisjonen (3), hadde DNV-rapporten som hovedkilde. Selv om arbeidet som ble 

gjort av DNV ikke ble satt pris på av myndighetene, dannet den en slags konsensus når det 

gjaldt biologiske vurderinger, og dette ble også delt av omtrent alle politiske partier.  

I flere år var «veterinæravtalen» et sentralt arbeidsområde for Nei til EU, og i samarbeid med 

flere andre organisasjoner, særlig gjennom Trygg Mat-kampanjen, ble det massiv kritikk mot 

gjennomføring av «veterinæravtalen». Høsten 98 viste en gallup i Nationen at det det var flertall 

mot «veterinæravtalen» i alle regioner og sjikt i folket – unntatt Osloområdet der det var dødt 

løp. Kampanjen hadde en mye større suksess enn en kunne drømt om på forhånd. 

Jeg overlater til Dag Seierstad79, som nå skriver Nei til EUs historie å vurdere hva dette betydde 

for organisasjonen. Jeg mener imidlertid at saken understreker den store forskjellen på en åpen 

debatt mot en folkeavstemning, som i 1994, og en ordinær politisk prosess der kortene holdes 

mere skjult og konklusjonene tas på andre måter, oftest ut fra partipolitiske hensyn.  

 

DEN ØKOLOGISKE DEBATTEN OG JORDA RUNDT PÅ TO DAGER  

Innenfor den nordiske/ tyske veterinærtradisjonen har det vært et klart økologisk perspektiv på 

veterinærmedisinen, med ett sterkt fokus på vann- og miljøhygiene og det ytre miljøets 

                                                 
78Dette var samme år som WTO-møtet i Seattle i 1999 der mostanden mot WTO virkelig eskalerte ved at møtet 
ble stanset av demonstranter. Dette har gjentatt seg senere, og det var først i 2013 at vesentlige endringer på 
landbrukssida ble vedtatt i WTO.  
79Dag Seierstad er vel kjent for de fleste, som SV-politiker og sentral strateg i Nei til EU. Han ble i 2012 
organisasjonens første æresmedlem. Hans blogg http://seierstadeu.blogspot.com/ er en sentral kilde om EØS-
avtalen og virkninger for Norge.  

http://seierstadeu.blogspot.com/
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betydning, også for dyrehelse. Det er dette som er særpreget i det som representeres av 

«Haugianere» og «Sandvikianere». Jeg ble innført i dette perspektivet gjennom studiet og ikke 

minst da jeg startet som vitenskapelig assistent ved daværende Institutt for 

næringsmiddelhygiene i 1983, og det var bærende elementer hos de professorer som da styrte 

næringsmiddelhygiene (professor Bjarne Underdal og daværende dosent Magne Yndestad) og 

mikrobiologi (professor Kåre Fossum). Det er Olav Sandvik som har omtalt dette temaet best, 

blant annet i et skriv av ham som finnes som vedlegg i NVH-rapporten (61) med tittel 

Veterinærhygienen og den menneskestyrte næringskjeden, og dette perspektivet finnes også i 

andre skrifter av ham (43, 44). NVHs Institutt for næringsmiddelhygiene var, som tidligere 

nevnt, et viktig utdanningssted for mange by- eller kommuneveterinærer. Dette er den 

«haugianske tradisjonen» etter professor Steinar Hauge, videreført særlig av Underdal og 

Yndestad til langt ut på 80-tallet.  

I forkant av EU-debattene begynte jeg å arbeide mere med denne tilnærmingen, nå med fokus 

på internasjonal kjøttindustri. Jeg hadde et utenlandsopphold i 1989/90, der jeg delvis var ved 

veterinærfakultetet i Utrecht, delvis ved Folkehelseinstituttet (RIVM) i Bilthoven. Før jeg reiste 

til Nederland, hadde jeg en diskusjon med Ivar Hellesnes om internasjonalisering av 

matmarkedet, og vi ble enige om at jeg skulle undersøke dette litt nærmere ved å skaffe meg en 

viss oversikt over hva som skjedde internt i EF på det veterinære området på denne tiden80. En 

del av denne diskusjonen fant også veien til SNTs blad.  

Ved RIVM møtte jeg en stor skepsis til veterinærer, som ble sett på som garantister for et 

husdyrbruk med en overdreven antibiotikabruk og nesten uten fokus på spredning av zoonotiske 

agens. Dette var en veldig kontrast til Norge og norsk veterinærmedisin med Olav Sandvik som 

leder av et folkehelseorientert veterinærkorps. Det var først midt på 90-tallet at 

veterinærfakultetet i Utrecht begynte å fokusere på folkehelseperspektiver, da Frans van 

Knapen fra RIVM gikk inn som professor i Utrecht. I dag er Nederland et foregangsland innen 

Veterinary Public Health innen veterinærutdanningen, noe som også illustrerer de betydelige 

endringer som har skjedd i EU etter 2000.  

I forbindelse med oppholdet i Nederland, ble jeg forspurt om å holde et foredrag på en større 

konferanse i Nederland i 1992. Foredraget ble hetende Meat production and the Environment, 

                                                 
80Dette var etter det såkalte EU-direktiv nr. 1 fra Brundtland, som signaliserte starten på EF-tilpasningen av det 
norske regelverket 
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der jeg gikk inn på miljøaspekter ved moderen europeisk kjøttproduksjon og miljøbelastning 

som den europeiske kjøttindustrien påførte land som Nederland, Storbritannia og Danmark 

(60). Manus ble senere publisert også i tidsskriftet Outlook on Agriculture (54). Jeg skrev også 

andre artikler om lignende tema (62). Dette arbeidet viste for meg den store viktigheten av vår 

folkehelsemessige orientering av veterinærfaget.  

Innen økologisk teori er et helt grunnleggende faktum at stor biodiversitet betinger geografiske 

separasjon mellom biologiske områder. Dette gjelder også den mikrobielle verden og 

infeksjoner. En forutsetning for at husdyrpopulasjoner skal ha forskjellige nivå av smittestoffer 

er derfor at vi greier å separere dem. Dette er relativt lett gjennomførbart for husdyr, men av 

forståelige årsaker er det vanskeligere når det gjelder mennesker. Med vår geografiske 

beliggenhet ligger det godt til rette for å ha en vesentlig bedre husdyrhelse enn i andre land. Det 

er dette perspektivet som også dominerer i DNV-rapporten.  

På 1990-tallet startet en generell diskusjon blant økologer om spredning av arter mellom 

geografiske områder via handel. Denne diskusjonen var koblet til WTO-avtalen og tiltak for å 

øke internasjonal handel med biologiske varer. Under EU-debatten kom jeg i kontakt med 

økologer i Norge gjennom samarbeid med Sigmund Kvaløy Setreng. Han skrev blant annet om 

«Naturens Nei» (50) med referanse til mye av «veterinærdebatten». Internasjonal litteratur 

tidlig på 90-tallet hadde stor fokus på begreper som Emerging infections (34, 35) og spredning 

av invasive arter via handel og reising, såkalte Invasive species (14). Vi arbeidet etter hvert mye 

med dette, og utviklet en solid argumentasjon på feltet (55).. Dette var også et overordnet 

perspektiv i DNV-rapporten (61). Jeg arbeidet også en del med Yngvild Wasteson om tema (63, 

64), og Nei til EUs skriftserie hadde dette som hovedtema i et flere hefter fra Nei til EU (27, 

58), og her introduserte også Hellesnes begrepet biologiens globalisering.  

I 1996 startet vi et arbeid inspirert av denne økologiske vinklingen der jeg sammen med flere 

veterinærer (Hellesnes, Wasteson), leger (Dag Johansen og Eivind Witsøe) og økologer 

(Sigmund Kvaløy Setreng, agronomer (Liv Solemdal) og molekylærbiologer (Kirsti Kvaløy) 

tok opp brede tema innen spredning av sjukdommer og antibiotikaresistens hos mennesker, dyr 

og planter via internasjonal handel eller trafikk. Boka «Jorda Rundt på to dager» kom ut i 1999 

(57). Den ble vel ingen stor bestselger, men jeg mener at vi greide å oppsummere våre tanker 

på en brukbar måte. Særlig arbeidet vi med begreper som Setreng brukte, ved å skille mellom 

det «komplekse» i form av delvis dårlig styrbare naturlige systemer og «kompliserte» 

styringsorienterte systemer. «Kompliserte» systemer er som regel forbausende enkle, mens 
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«komplekse» natursystemer kan være svært vanskelige å styre selv for tilsynelatende 

«kompliserte» teknologiske systemer. Det var såpass stor interesse for temaet at boka ble lansert 

på et større møte i Polyteknisk Forening81, for øvrig med svært elegant møteledelse av Francis 

Sejersted82. Samme år publiserte Wasteson og jeg en artikkel basert på innlegg på et møte i 

Trondheim med tittel Conference on Alien Species (65).  

Jeg tror de tankene som er skissert i de nevnte 

referansene inneholder synspunkter som 

fremdeles er like gyldige i dag. Det er imidlertid 

ett overordnet perspektiv som er avgjørende, og 

det er vår manglende evne til å forutse 

konsekvensene av en endring i 

rammebetingelsene for biologien, som ved en 

åpning av grensene. Det kan ta lang tid før 

uheldige forhold avdekkes, og det kan være 

vanskelig å rette opp skader når de avdekkes (58, 

61). Jeg tror perspektivet er avgjørende å ha med 

seg. Et økologisk langtidsperspektiv er helt 

nødvendig skal vi kunne etablere en troverdig 

ramme for vår forståelse av Veterinær 

Samfunnsmedisin.  

 

SVAR PÅ KRITIKK: KOMPENSERENDE TILTAK 

Etter dette sidesporet vender vi tilbake til debatten om «veterinæravtalen». Med de 

fagkonklusjoner som DNV-rapporten hadde, og som altså aldri ble bestridt, åpnet det seg en 

håndtering av denne situasjonen med et nytt mantra; – kompenserende tiltak. Dette var en 

logisk innrømmelse av visse betenkelige sider ved utvidelsen og at samfunnet burde ta ansvar 

for dette. I all hovedsak var tiltakene direkte svar på de innvendinger som kom fram i DNV-

                                                 
81Polyteknisk Forening http://www.polyteknisk.no/ er en medlemsforening, men er kanskje mest kjent for sine 
temamøter. Det er en viss prestisje forbundet med å komme inn der. 
82Francis Sejersted (født 1936) er en norsk historiker, kjent som formann i Den norske Nobelkomite fra 1991 til 
1999 og styreformann i Institusjonen Fritt Ord fra 2000 til 2011. 

http://www.polyteknisk.no/


65 

 

rapporten, forskjellige dokumenter fra Nei til EU og Trygg Mat-kampanjen og andre nevnte 

rapporter fra DNV og FHI.  

Som offisielt dokument fra Staten lå St.prp. nr. 6 (1998-99) Om samtykke til godkjenning av 

EØS-komitéens beslutning nr. 69/98 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) (4). Dokumentet (presentert 5.11.1998) gir en god beskrivelse av 

debatten og de prosesser som lå bak Stortingsvedtaket, inklusive de mange vurderinger bak de 

såkalte kompenserende tiltakene i form av en rekke overvåkingsprogrammer i tillegg til de 

allerede eksisterende, etablering av et nasjonalt zoonosesenter ved VI og FHI83. Det siste var 

for øvrig en direkte konsekvens av forslag fra en rapport fra faggruppen nedsatt av SNT der jeg 

også deltok (37), også fulgt opp i St. meld. Nr. 40 (1996-97) Matkvalitet og forbrukertrygghet. 

De kompenserende tiltak var i tillegg til flere nasjonale overvåknings- og kontrollprogrammer, 

stikkprøvekontroll, krav til internkontroll i næringsvirksomheter, og strenge krav til offentlig 

kontroll og tilsyn med slakterier, matprodusenter og utsalgssteder. Samtidig ble altså et 

nasjonalt zoonosesenter etablert i et fellesskap mellom VI og FHI. Landbrukets organisasjoner 

og Forbrukerrådet hadde på den tiden så liten tillitt til systemet at de foreslo å legge 

zoonosesenteret på nøytral grunn – NVH. Dette illustrerer nok VIs lave stjerne hos 

husdyrorganisasjonene på denne tiden. Det har heldigvis bedret seg etter dette, og det var logisk 

å legge en slik funksjon til VI (og FHI). 

Når en diskuterer de kompenserende tiltakene er dette en dimensjon som mangler, etter som de 

fleste kommentarer fokuserer på statlige etaters rolle. Sannheten er ganske banal. EØS-avtalen 

med dens utvidelse betyr at staten på mange områder har abdisert på dyrehelseområdet, og 

overlatt ansvaret til husdyrnæringa, med unntak av en del av de alvorligste smittsomme 

sjukdommene. En del av de kompensatoriske tiltakene har også hatt en viss betydning, men det 

viktigste var at debatten skapte en stor årvåkenhet hos publikum og husdyrnæringa, slik at det 

også var naturlig for næringa å sette av ressurser til etablering av KOORIMP84 under Animalia, 

                                                 
83«Stortinget ber Regjeringen følge opp de anbefalinger som SNTs vitenskapelige komité har kommet med i sin 
vitenskapelige redegjørelse «Helsemessige konsekvenser av en mulig utvidelse av EØS-avtalens vedlegg I» 
84http://www.animalia.no/Dyrevelferd-og-dyrehelse/KOORIMP/: KOORIMP er husdyrnæringens 
koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import. KOORIMP ble opprettet av en samlet norsk husdyrnæring 
for å hindre innførsel av smittestoffer som kan gi sjukdom hos dyr og mennesker. 

http://www.animalia.no/Dyrevelferd-og-dyrehelse/KOORIMP/
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som har vist seg å være en svært viktig aktør for å opprettholde vår gode dyrehelse når staten 

trakk seg tilbake85 på dette området ved utvidelse av EØS-avtalen.  

Det er KOORIMP og næringas bevisste arbeid som har gjort at vi har unngått risikabel import 

av levende dyr til Norge. Det er også i hovedsak næringas fortjeneste at vi f.eks. har kvitta oss 

med BVD hos storfe og at vi har fått en dramatisk forbedret helsetilstand i våre geitebesetninger. 

De kompenserende tiltakene medførte en ny styrking av VIs budsjett, og nå hadde også FHIs 

leder Hareide skjønt at det lå penger i dette. De såkalte kompenserende tiltak som forgår i statlig 

regi har marginal betydning for norsk folke- og dyrehelse, ut over en viss styrking av den viktige 

fortløpende overvåkning av helsetilstanden hos mennesker ved FHI, og den viktigste 

konsekvensen har vært generering av en rekke fagrapporter, som de årlige zoonoserapportene86. 

Kontrollen av smittsomme dyresjukdommer betinger uansett et nært samarbeid mellom næring 

og offentlige etater. Mye av dette er overlatt næringa, men uten at næringa får full tillit til å 

gjennomføre rasjonelle tiltak med egne virkemidler. Dette ser vi særlig innen fiskeoppdrett, der 

staten delvis legger en klam hånd over mulig effektive tiltak fra næringa. Det hybrid-systemet 

som er skapt skaper forvirrende roller og krever store prosesser for å komme fram til forente 

strategier. Sannsynligvis ville det i dag vært bedre å gi næringa større fullmakter enn de har.  

På matområdet hadde egentlig ikke utvidelse av EØS-avtalen stor betydning, ettersom det 

fremdeles er tollbarrierer som er vesentligste hinder for en sterk økning av importen til Norge. 

Også hos oss går trenden i retning flere matbårne infeksjoner, men det er vanskelig å peke på 

hva som er direkte konsekvenser av utvidelsen av EØS-avtalen. Jeg kommer tilbake til dette 

senere i boka.  

For meg er det interessant å se tilbake på hvor mange av de forslagene som kom inn som 

bakgrunn for Stortingsvedtaket, som hadde sin opprinnelse i det arbeidet jeg og andre var med 

på i regi av både DNV, Nei til EU, Trygg Mat-kampanjen samt landbruks- og 

bondeorganisasjoner og ikke minst Forbrukerrådet. Dette store og frivillige arbeidet i perioden 

1996-1998 bidro til en bevisstgjøring av det norske samfunnet. I ettertid er vi reddet av en 

disiplinert husdyrnæring og høye tollbarrierer.  

                                                 
85Staten og Mattilsynet har fremdeles myndighet når de gjelder de alvorligste smittsomme sjukdommer, for 
andre er det næringa som må ta ansvar. 
86Disse rapportene (http://www.vetinst.no/Publikasjoner/Zoonoserapporten) inneholder mye interessant stoff 
både om Norge og EU.  

http://www.vetinst.no/Publikasjoner/Zoonoserapporten
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Statens rolle er blitt perifer når det gjelder å sikre norske husdyr og forbrukere mot importert 

smitte. Var det dette vi ønsket?  

 

DE HERSKENDE TANKER ER DE HERSKENDES TANKER 

I den store offentlige utredningen om EØS-avtalen (72), er det statsviteren Frode Veggeland 

som skriver om «veterinæravtalen». Det er vemodig å lese at han ignorerer vesentlige kilder og 

ikke ser ut til å ha lest sakens dokumenter. Han har heller ikke snakket med noen av de sentrale 

aktører utenom LD og tilsyn, eller vurderer faglige elementer som relevante. Så vidt jeg kjenner 

til, er dette også den eneste store debatten i Stortinget, der alle innlegg i saken hadde 

utredningen fra en fagforening (DNV) som i realiteten et ubestridt faktamateriale og 

saksbakgrunn. Det ville være mye spennende her for en samtids historiker med interessere for 

temaet. Som tidligere nevnt illustrerer dette godt den relativisering av kunnskap som har skjedd. 

I dette bildet vil ikke veterinære syn på sjukdomskontroll ha større verdi enn en statsviter eller 

jurist. 

Enn av de store styrkene ved vårt inkluderende samfunn er at alternative standpunkt blir tatt 

opp av systemet, ofte uten at de som framførte det får kreditt for dette. Haugdahl (25) peker på 

dette viser til da LD kom med sin Matmelding (3) i 1997 hadde LD allerede tatt inn over seg 

mye av kritikken, og i en melding fra statsråd Gjønnes ble følgende anbefalinger lagt fram87: 

 Styrke foreslåtte kartleggings overvåkningsprogram, 
 Styrke internkontroll i importbedrifter, samt revisjon og overtilsyn av disse, 
 For nasjonal produksjon styrke kontroll langs hele kjeden, inklusive primærprodusent-

leddet, 
 Styrke kompetanse på risikovurdering og epidemiologi, samt 
 Styrke beredskapen i de miljø som har ansvar for matbårne sjukdommers forebygging 

og epidemiologi. 

Det meste av dette var forslag basert på DNV-rapporten og andre faglige innspill fra de som 

var mot EØS-avtalen. Situasjonen illustrerer jo også noe av styrken i det norske systemet, at en 

i en viss grad greier å imøtekomme kritikk ved å inkorporere forslag fra opposisjonen. Hvor 

mye som reelt er fulgt opp er en annen diskusjon.  

 

                                                 
87Se: http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-I/ld/Taler-og-artikler-arkivert-
individuelt/1998/Stortingsmelding-nr-40-Matmeldingen---oppfolging-og-utfordringer.html?id=423387 

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-I/ld/Taler-og-artikler-arkivert-individuelt/1998/Stortingsmelding-nr-40-Matmeldingen---oppfolging-og-utfordringer.html?id=423387
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-I/ld/Taler-og-artikler-arkivert-individuelt/1998/Stortingsmelding-nr-40-Matmeldingen---oppfolging-og-utfordringer.html?id=423387
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REGJERINGSKRISE? 

Mens forhandlingene om utvidelse av EØS-avtalen ble innledet av regjeringene Brundtland og 

Jagland i 1995–96, ble de videreført av Bondevik I-regjeringen i 1997. Denne regjeringa var 

egentlig imot avtalen, men endte altså opp med å gjennomføre den i 1998. Det mest ironiske er 

selvsagt at det var Senterpartiet gjennom Bondevik I som var med og kjørte saken gjennom i 

Stortinget. Et annet EU-kritisk parti, Kristelig Folkeparti hadde mest makt i denne regjeringa. 

Det ble KrF som både ga oss den opprinnelige EØS-avtalen og utvidelsen av denne i 1998! 

De som husker debatten fram mot Stortingsbehandlinga, vil huske at det nesten ikke var 

veterinærer som argumenterte mot vurderingene i DNVs rapport, og sentrale veterinærer valgte 

å forholde seg til rapporten med full taushet. Det var for øvrig flere dager med åpen høring i 

Stortinget om «veterinæravtalen», der jeg og flere av mine kolleger også deltok. Nevnte 

Stortingsproposisjon tok i praksis til seg det meste av kritikken som ble reist. I ettertid er det 

lett å se at dette ble gjort for å sukre dette litt for de politikere som egentlig ikke likte avtalen. 

Det er i teksten lagt stor vekt på å argumentere for at de kompenserende forslagene ville kunne 

demme opp for de fleste, eller alle mulige negative konsekvenser for folke- eller dyrehelse på 

grunn av utvidelsen av EØS-avtalen.  

Landbruksdepartementets vurderinger og deres dokumenter ble i den endelige 

Stortingsdebatten knapt nevnt, en sterk indirekte kritikk av LD. Det måtte være særdeles pinlig 

for Gudbrand Bakken og hans stab å sitte i salen og høre på debatten.  

Historien viser at det lønner seg å legge skikkelig arbeid inn i fagvurderinger og det er fullt 

mulig å prege en samfunnsdebatt. Det betyr ikke at en kan regne med å få medbør i vedtak, men 

det er helt klart at innsatsen bidro til at konsekvensene av avtalen ble mindre enn de kunne blitt, 

kanskje særlig gjennom bevisstgjøringa av vår husdyrnæring, og at forbrukerne fikk en større 

forståelse for betydningen av en nasjonal matproduksjon. 

Grunnen til at LD og Bakken markerte seg så lite, var nok at de ble satt i en posisjon der de 

skulle respondere på kritikk og oversette dette til en «sukring» av avtalen for å gjøre den spiselig 

for ei regjering som tross alt egentlig var mot «veterinæravtalen». Jeg vet ikke hva statsråd Kåre 

Gjønnes88 egentlig mente om dette, men vi vet at han var kraftig irritert på veterinærene og 

                                                 
88Kåre Gjønnes var landbruksminister 1997-2000 og hadde mange konflikter med DNV om både 
veterinæravtalen og andre saker. Han ble avløst av Bjarne Håkon Hansen (2000-2001) før Lars Sponheim (2001-
2005) tok over.  
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DNV. Det som skinner gjennom er at en så på opposisjon som litt sand i maskineriet for en 

allerede bestemt prosess. Samtidig hadde veterinære institusjoner og FHI interesse av debatten 

på den måte at det bidro til å øke deres budsjetter.  

Partiene i Bondevik-regjeringen hadde altså opprinnelig vært negative til utvidelsen, men endte 

opp med å legge fram et forslag om godkjenning i Stortinget høsten 1998. I Stortinget endte 

fire av seks statsråder fra Senterpartiet med dissens, og en samlet stortingsgruppe stemte imot 

da saken kom opp rett før jul 1998, på linje med SV. De andre partiene på Stortinget stemte for, 

og avtalen ble 17.12.98 godkjent med 84 mot 21 stemmer. Jeg tror ikke dissensen fra 

Senterpartiet ble vurdert som en alvorlig krise internt i regjeringa, da en visste at en hadde 

flertall uansett. For Senterpartiet var det åpenbart viktigere å fortsette i regjering enn å tvinge 

fram en regjeringskrise.  

Avtalen ble dermed inntatt i EØS-avtalen med virkning fra januar 1999, og vi var nå på alle 

måter en del av EUs system på hele det veterinære området. Norges muligheter for offentlig 

grensekontroll var nå begrenset til såkalte «tredjeland», land utenfor EØS-området. En historisk 

epoke i det norske veterinærvesenet var over.  

Den som kanskje feiret mest var nevnte Tore Stubberud, som raljerte over en hel side i VG om 

de dumme veterinærene som endelig hadde fått som fortjent 89 . Stubberuds skrifter med 

kommentarer av kollega Magne Yndestad finnes for øvrig også i forkortet form i 

Veterinærtidsskriftet (74). Det som står igjen er at det var «veterinærene som tapte». Dette er 

sjølsagt en skjevoppfatning, men illustrerer hvor viktig profesjonen var i debatten.  

Personlig var jeg litt utslitt etter alle de debattene og de mange utredninger og dokumenter jeg 

hadde bidratt til i perioden 1993-1998. En del likte vel ikke min noe direkte stil, og jeg har 

sikkert såret noen i denne perioden. Jeg prøvde å ha en sterk faglig plattform, og argumenterte 

fra et prinsipielt biologisk ståsted. Det varmet litt å få anerkjennelse for arbeidet da jeg fikk 

VESOs formidlingspris i 1998, med ros for min saklighet i de debatter jeg hadde vært inne i 

(25). Noen var nok uenige i det, og det lever jeg fint med. Mitt og våre syn finnes i det system 

som Norge har etablert. Jeg er stolt av å ha bidratt til dette, uten å ha store illusjoner om hva det 

betyr på sikt.  

                                                 
89Stubberud hadde mange artikler med sitt hat mot veterinærene, blant annet 30. 11. 1998 «Mat og 
fremmedfrykt», med svar fra Ivar Hellesnes 16.12.98 «Egg og rør fra Stubberud» og så endelig seiersskriftet 
17.12.98 «Derfor tapte veterinærene».    
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MOT SLUTTEN AV 1990-TALLET; TILSYNSSYSTEMENE ENDRES 

Etter mange og lange diskusjoner i Landbruksdepartementet fikk en i 1996 etablert Statens 

Dyrehelsetilsyn (SDT) med Eivind Liven som direktør mens Gudbrand Bakken fikk tittel 

ekspedisjonssjef i LD. Bakken beholdt tittelen Veterinærdirektør, og det var først fra 1998 at 

Liven kunne bruke denne tittelen. Vi hadde da to parallelle systemer: SDT med 9 

fylkesveterinærer og 200 distriktsveterinærer var direkte under statlig kontroll, mens 

næringsmiddeltilsynet fortsatte med SNT som statlig organ og ca. 90 kommunale og 

interkommunale næringsmiddeltilsyn (tidligere var de oftest kalt næringsmiddelkontroller). De 

fleste av de kommunale etatene hadde egne laboratorier, og det var midt på 90-tallet stor faglig 

aktivitet omkring disse enhetene. SDTs diagnostikk var fremdeles i hovedsak i bruk ved 

tjenester hos VI i Oslo og de regionale laboratoriene i Sandnes, Bergen, Trondheim, Harstad/ 

Tromsø.  

I denne perioden kom et sterkt fokus på habilitet i offentlig forvaltning, en fortsettelse av det 

som startet allerede omkring 1990. Særlig kom de 200 distriktsveterinærene under press ved at 

de kunne ha et kundeforhold til de bønder de skulle inspisere og kontrollere. 

Distriktsveterinærene hadde fremdeles bare en grunnlønn fra LD, og resten av inntekta fra egen 

praksis. Det var lett å se det prinsipielle problemet med dette, og det gikk klart i retning av at 

staten ønsket veterinærer som arbeidet på heltid innen tilsynet. Forskjellig løsninger ble forsøkt, 

og jeg henviser til Filseth (17) for omtalen av de endringer som nå kom. Parallelt fortsatte 

diskusjonen om relasjonen mellom laboratoriedelen og inspeksjonsdelen av de kommunale 

næringsmiddeltilsyn, også en videreføring av debatter fra ca. 1990. Alle disse prosessene pekte 

klart mot det som etter hvert ble etablering av Mattilsynet. 

Alle systemer har sine styrker og svakheter. I de vurderingene som sentralt ansatte veterinærer 

da gjorde, er det litt merkelig at de ikke greide å beskrive de positive elementene i den doble 

rollen som distriktsveterinærene hadde. De fleste av dem hadde inngående kjennskap til nesten 

alle som drev kommersielt husdyrhold, og kunne spille på mange strenger for blant annet å 

håndtere dyrevelferdsproblemer. Dette systemet var et godt og billig redskap i forhold til 

kontroll med husdyrsjukdommer og dyrevelferd. SDT hadde sentralt en rekke svært erfarne og 

kloke veterinærer, styrt av et lojalt og kompetent fagkorps gjennom fylkesveterinærkontorene 

(70) likeså distriktsveterinærer (17).  

Under Livens ledelse følte mange ansatte i SDT at de ble vist faglig tillit, og SDT framsto som 

et høykompetent fagtilsyn med høy faglig troverdighet. Mange internt i SDT opplevde også en 
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befrielse med å komme unna Bakkens mere autoritære ledelse. Veterinærens rolle i SDT var 

ikke et diskusjonstema, men en fikk flere jurister inn. Inntil utvidelsen av EØS-avtalen var det 

imidlertid et nasjonalt regelverk som ble praktisert.  

Næringsmiddeltilsynet endret seg raskt i på slutten av 90-tallet. SNT gikk videre med sine 

styringsredskaper i form av statlige koordineringstiltak og statlig finansierte prosjekter, og det 

foregikk en betydelig koordinering mellom de kommunale etatene. De kommunale tilsyn brukte 

også mye ressurser på å kvalitetssikre og akkreditere sine laboratorier. Dette var på et vis på 

tvers av de visjoner som SNTs ledelse hadde. Allerede på slutten av 80-tallet kom det signaler 

om at en burde redusere antall laboratorier. Slike signaler ble markedsført av Sørheim, men 

kanskje mere profilert av Gunnar Langeland90. Langeland hadde med sin store fagkunnskap en 

viktig rolle her, mens Sørheim hadde mindre faglig profil og slet litt med sine kollegiale 

relasjoner etter EU-debatten. Sørheims styrke var hans personlige egenskaper og evne til dialog 

– også med meningsmotstandere.  

I 1996 flyttet SNT inn i nye lokaler på Adamstua og samtidig fikk VI delegert mange av de 

oppgaver som NVH inntil da hadde hatt. Dette var også et historisk skille, da NVHs Institutt 

for næringsmiddelhygiene i mange år var et kjerneinstitutt i utdanning av veterinærer til 

lederposisjoner i KNT, og også i son tid var kimen til det som senere ble MatForsk (nå Nofima).  

I tillegg til habilitetsspørsmålet, fikk en i KNT et sterkt fokus på ledelse, og etter hvert også en 

utfordring av veterinærprofesjonen fra andre grupper. Titler kan være symbolske, men også 

illustrere en samfunnsprosess. Det første steget ble tatt i Stavanger, der Hallgeir Herikstad ble 

ansatt som direktør i KNT og ikke som byveterinær. Slik forsvant prinsippet om at det skulle 

være veterinær som øverste leder i KNT. Dette representerer et viktig tidsskille for vår 

profesjon, og et tema som ble sterkt aktualisert ved etablering av Mattilsynet knapt et tiår 

senere.  

Et annet grep som skulle vise seg skjebnesvangert var at en begynte å gå i retning av å skille ut 

de kommunale laboratoriene i egne selskap. Delvis var dette på grunn av habilitetsregler, delvis 

at enkelte ledere så forretningsmuligheter i det. Utskillelsen gjorde det lett i neste tiår å legge 

ned en stor offentlig laboratorieaktivitet, med en ødeleggende effekt for deler av den faglige 

kompetansen innen næringsmiddeltilsynet. 

                                                 
90Gunnar Langeland var sentral i SNT, og av mange antatt å bli Sørheims etterfølger. Han døde dessverre svært 
ung, bare 49 år (1996). 
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FRA SJUKDOMSBEKJEMPELSE TIL DOKUMENTASJON 

Med den opprinnelige EØS-avtalen fikk vi inn en salmonellagaranti. Med EØS-avtalen og 

WTO som premissleverandører ble deg også igangsatt dokumentasjonsprogrammer i regi av VI 

for å vise fravær av viktige husdyrsjukdommer i Norge. Dette var nødvendig for å opprettholde 

en viss grad av importregulering, samt ha krav til isolasjon av husdyr etter import. Nå fikk vi 

på grunn av tollbarrierene ikke stor import, ved at WTO-systemet gikk litt i stå. Det ble jo også 

importert flere levende produksjonsdyr i åra før 1995 enn etter!  

Det skjedde også en stor endring i VIs profil. Fram til 1994 hadde VI en hovedprofil med 

diagnostikk og råd i forbindelse med kontroll med husdyrsjukdommer i Norge. Med EØS-

avtalen ble det satt i gang en rekke screening- og dokumentasjonsprogrammer. De fleste av 

disse ble kjørt med serologiske metoder og vi fikk en stor serologisk avdeling ved VI. På grunn 

av BSE-skandalen investerte også VI store summer i diagnostisk apparat for BSE (og scrapie), 

egentlig helt unødvendig for BSE på grunn av at Sandvik i sin tid sa nei til kjøttbeinmjøl fra 

Storbritannia (46). Dokumentasjon av fravær av spesielle infeksjoner gir dessverre bare 

begrenset kompetanse, og det diagnostiske arbeidet ble nedprioritert internt. VI har slitt med 

dette siden, da en stor del av ressursene er koblet til slike programmer. Det kan da diskuteres 

om beredskapen er prioritert, og den økonomiske situasjonen for VI i dag er derfor labil. Lenge 

greide VI å skjerme seg fra konkurranseutsetting av oppdrag, men etter regjeringsskiftet i 2013 

er dette i gang og institusjonen må nå nedskaleres. 

 

VITENSKAPSKOMITEER OG RISIKOVURDERINGER 

Med WTO-avtalen fikk vi introdusert prinsippet om bruk av risikovurderinger for å regulere 

internasjonal handel, med et faglig grunnlag i SPS-protokollen (7). Mens prinsippet allerede 

var delvis etablert innen dyrehandel, fikk vi en stor endring innen matområdet, der en satte i 

gang store internasjonale prosesser for å finne ut hvordan en skulle bruke risikovurderinger. En 

endte (dessverre) med et system der en kopierte prinsippene fra toksikologiske 

risikovurderinger inn i mikrobiologiske vurderinger. Samtidig forsvant handelsdimensjonen fra 

slike vurderinger fra matområdet, og en fikk risikovurderinger fokusert på komplekse 

næringskjeder med store matematiske og faglige utfordringer.  

SNT og Sørheim fikk hard kritikk for ikke å bruke sine rådgivende utvalg under EU-debatten. 

På grunn av denne kritikken, og et anerkjent behov for en mere profesjonell håndtering av 
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risikovurderinger innen mattrygghet, etablerte SNT i 1996 sin egen vitenskapelige komite. 

Leder for denne komiteen var direktør på FHI Bodolf Hareide mens nestleder ble VIs direktør 

Bjørn Næss. Medlemmer i komiteen var i all hovedsak forskere fra FHI, VI og NVH, med noen 

få også fra NLH og UiO. Jeg hadde selv deltatt i en del av SNTs rådgivende utvalg, utvalg som 

i hovedsak sammensatt av veterinærer (og noen andre) fra KNT og ansatte ved NVH – som 

ennå var referansemiljø innen matområdet. I SNTs vitenskapelige komite var i praksis KNT-

ansatte ekskludert og deltok bare delvis om observatører gjennom det såkalte KNT-Forum. En 

mente nå at KNT ikke skulle gi råd, men være et utøvende tilsyn uten denne funksjonen.  

Endringen førte til at mange som skulle fungere som rådgivere visste lite om matproduksjon og 

markedet eller SNT/ KNTs funksjon. Dette var særlig tydelig i saker som hadde med håndtering 

av matbårne infeksjoner/ intoksikasjoner å gjøre. Lokal kompetanse har vært og er avgjørende 

for håndtering av smitte i produksjonskjedene. Innen toksikologiske spørsmål fungerte dette 

bedre, da håndteringen som regel var på sentralt nivå. Bak systemet lå en noe naiv forståelse av 

bruk av risikoanalyse med sine deler risikovurdering, risikohåndtering og 

risikokommunikasjon. I det nye paradigmet skulle SNT/ KNT stå for risikohåndteringen mens 

vitenskapelige råd skulle komme fra vitenskapskomiteen. Dette såkalte «funksjonelle skillet» 

sliter systemet ennå med i Mattilsynets tid.  

I 1995-96 var vedtaket med å fjerne veterinærer i KNT fra rådgiverkorpset ødeleggende for det 

faglige nivået i de kommunale etatene – og et sterkt angrep på veterinæren som 

profesjonsutøver. De fikk nå kun en rolle med implementering av «kloke» råd fra de «vise» 

forskerne. I tillegg til utvidelse av EØS-avtalen i 1998 er dette kanskje også et vesentlig 

tidsskille for veterinærenes profesjonsstatus. 

 

ET INTERMESSO MED CODEX 

Mens SNTs ledelse ivret for internasjonalisering, var det fremdeles en intern skepsis i SNT/ 

KNT mot internasjonalisering av matmarkedet. Mens risikovurdering etter SPS-protokollen 

skulle brukes som handelsregulerende tiltak, viste det seg fort at dette ikke var ønsket av 

ledende eksportland. Codex Alimentarius91 ble det organ som fikk ansvar for utvikling av 

risikovurderinger innen matområdet. Norge og SNT oppfattet altså risikovurdering i tråd med 

                                                 
91http://www.codexalimentarius.org/  

http://www.codexalimentarius.org/
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SPS-avtalen, som et redskap for å regulere internasjonal handel. Norge92 foreslo derfor at dette 

perspektivet skulle inn i Codex – til stor motstand fra store handelsland. Sannheten var ganske 

enkel den at hvis en skulle stille lignende krav til innhold av smittestoff i ferskt kjøtt som en 

gjorde på fremmedstoffområdet under Codex, ville f.eks. kjøtteksporten fra USA og Nederland 

få store problemer på grunn av høye nivå av smittestoffer som Salmonella. Norge fikk 

imidlertid en viss støtte, og prosess med Norge i ledelsen ble igangsatt i Codex. Det var via en 

taktisk vri ved at dette ble kalt risk evaluation og ikke risk assessment at dette noe brysomme 

norske forslaget ble lagt dødt i Codex93. Jeg berømmer SNT for den innsatsen som ble lagt ned 

på dette området, selv om det altså ikke førte fram. Fremdeles er ikke SPS-plakaten tatt alvorlig 

innen mathandel på samme måte som innen (kommersiell) dyrehandel. 

 

VETERINÆRPROFESJONEN MÅ BETALE 

I perioden 1995-98 spilte veterinærene og DNV en svært viktig rolle i debatten om utvidelse av 

EØS-avtalen. Sannsynligvis er det unikt i norsk historie at en så liten fagforening har spilt så 

avgjørende rolle når det gjelder saksframlegg i en større stortingsdebatt. En slik rolle forbindes 

heller med LO og de virkelig sterke pressgruppene med direkte tilgang til makt. Samtidig som 

veterinærene markerte seg sterkt, ble de hos mange makthavere upopulære som gruppe på grunn 

av sin store vilje til å markere seg mot overordnede politiske retninger. Det er her verdt å minne 

om at en stor del av de offentlig ansatte veterinærer var med i Veterinærer mot EU, og slik i 

sterk opposisjon til sin ledelse, men aldri viste tegn til å fravike sin faglige lojalitet til sitt system 

i faglig turbulente perioder. 

Det kan koste å være sand i maskineriet – og det er nok denne sandanalysen som er den 

vurderingen jeg opplevde hos f.eks. Bakken og Sørheim. I festskriftet som ble gitt ut ved 

Bakkens 70-årsdag sies dette også rett ut – han vurderte aldri å vise noen opposisjon til 

systemet94. I dette perspektivet skal diskusjoner skje internt, og eksterne kan bare ha en passiv 

                                                 
92Det var Nina Aas og John Race fra SNT som deltok i disse møtene.  
93Det ble visstnok en hektisk runde mellom store eksportland for å blokkere dette tilsynelatende 
uskyldige forslaget som ville fått store handelskonsekvenser.  
94Det er litt underlig, nesten litt vemodig å lese dette festskriftet. Bakken la ned en kolossal samfunnsinnsats, 
med etablering av Mattilsynet som kronen på verket, men virker immun for kritisk refleksjon i forhold til sin 
rolle. 
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rolle som høringsinstans. Jeg mener dette er et eliteargument og dette standpunktet virker på 

meg sterkt udemokratisk.  

Før og under utvidelsen av EØS-avtalen hadde vi et etablert og faglig velfungerende SDT, med 

svære oppgaver i implementering av nytt regelverk (i størrelsesorden 40 % av EUs 

saksdokumenter er koblet til det veterinære området). Fremdeles var veterinærene 

toneangivende og viste av og til handlekraft, blant annet i forbindelse med utbruddet av munn 

og klauvsjuke i Storbritannia i 2001. Veterinærdirektør Eivind Liven valgte da en restriktiv linje 

i forhold til import, med støtte av landbruksminister Hansen. Bakgrunnen var ganske enkelt at 

en ikke følte en kunne stole på Storbritannias og EUs evne til å håndtere situasjonen. Liven var 

her en klassisk «Sandvikianer». Liven og SDT fikk for øvrig mye positiv oppmerksomhet i 

denne saken, som kanskje ble det norske veterinærvesens siste store sak. 

Innen næringsmiddeltilsynet så en samtidig en faglig utflating etter at KNT-ansatte ble koblet 

av rådgivningssystemet. SNT sentralt prøvde å erstatte dette med fagmøter og en del 

beslutningsorienterte møter, men generelt kan en si at de lokale faglige initiativene og 

fagutviklingen lokalt gikk i stå mot slutten av 90-tallet. Internt fikk veterinærene en svakere 

rolle, og juristene fikk større makt. SNT er et godt eksempel på Rune Slagstads beskrivelse av 

moderne forvaltning som en retur til juriststyret og en samtidig nedvurdering av spesifikk 

fagkompetanse. I neste fase skulle så SNT og SDT med sine helt forskjellige tradisjoner 

koordineres inn i Mattilsynet. Veterinærene var neppe forberedt på det som kom. 

  

En litt artig illustrasjon på veterinærprofesjonens fall kan finnes i Disneys Eggmysteriet*, 

der veterinærens rolle vises i følgende utsagn når Donald, Ole, Dole og Doffen av 

«firkantsjefen» har funnet hønene som la firkanta egg: «Sida dykk fann hønsa utnemner eg 

dykk til distriktsveterinærar».  

*Dessverre tillater ikke Disney gjengivelse av denne fantastiske tegninga, men slå opp i Egg mysteriet sjøl. 

Det fulgte autoritet og status med å være distriktsveterinær, byveterinær, 

kommuneveterinær, for ikke å snakke om den mektige Veterinærdirektøren. Dette er nå 

borte, og det er ikke lett for yngre veterinærer å forstå dette. Det er en av grunnene til at jeg 

skriver denne boka.  
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PROSESSEN BAK ETABLERING AV MATTILSYNET 1999-2004 

I etterkant av debatten om utvidelse av EØS-avtalen kom igjen spørsmålet om koordinering av 

regelverk og tilsyn på hele det biologiske næringsområdet. I tillegg til de veterinære bastionene 

SDT under LD og SNT (under LD, FD og HD) hadde vi Fiskeridirektoratet (FD) og Statens 

Landbrukstilsyn (LD) med hver sine systemer og bemanning. I tillegg var det et erkjent problem 

for mange at matområdet under SNT hadde et kommunalt ledd (KNT) de bare i begrenset grad 

kunne styre. Flere av de tidligere refererte artiklene beskriver i detalj de formelle rammene som 

førte til prosessen med etablering av et felles system. Den som var med hele veien fra 1990 var 

Bakken, og det er vel ikke urimelig å henvise til hans artikkel (10) som en hovedramme for 

beskrivelse av prosessen.  

Det var mange argumenter for å sette i gang prosessen som i 2004 munnet ut i etablering av 

Mattilsynet (Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler). Samordningselementet var 

viktig, men ikke minst var forholdet mellom tilsyn og næring betydningsfullt. EU konkluderte 

jo på slutten av 90-tallet med at det var helt avgjørende å skille tilsyn fra næringsinteressene. 

Den norske prosessen endte opp med et helt annet resultat - på tvers av EU.  

Jeg skal her se på prosessen i lys av hvordan veterinærprofesjonen kom ut av den, og hvordan 

en del veterinære «strateger» agerte i perioden. Som forståelsesramme bruker jeg overordnede 

samfunnsendringer jeg allerede har skissert – en generell deprofesjonalisering under New 

Public Management og en relativistisk tilnærming til fagkunnskap. I tillegg kommer helt 

avgjørende strategiske grep under LDs ledelse for å opprettholde LD. 

 

VETERINÆRENES ROLLE SOM PREMISSLEVERANDØR ER OVER 

Veterinærene la via DNV premissene for store deler av debatten om mattrygghet og dyrehelse 

i perioden 1995-1998 og til EØS-avtalen ble utvidet. Det var store motsetninger internt blant 

veterinærer i denne tiden, men ett poeng er ofte oversett her. Den veterinære opposisjonen fritok 

på en måte veterinærer i LD, SDT og SNT fra å problematisere integreringen i EUs system ved 

at andre veterinærer tok denne belastningen. Disse tause ledende veterinærene i LD, 

Veterinærinstituttet, SDT og SNT benyttet samtidig anledningen til å høste egne 

budsjettgevinster på de diskusjoner som blant annet DNV dro opp. For Regjering og Storting 

ble EØS-utvidelse på en måte håndtert ved at en aksepterte veterinærenes argumentasjon, og 

håndterte den ved å plusse på budsjettene til ansvarlige myndigheter. Sånn sett burde aktører 
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som Gudbrand Bakken (LD), Eivind Liven (SDT), Atle Ørbech Sørheim (SNT) og Bjørn Næss/ 

Roar Gudding (VI) rette en stor takk til engasjerte veterinærer og DNV for drahjelp i 

budsjettfordelingene hele 90-tallet. Den store økningen95 i midler til veterinære systemer bidro 

imidlertid lite til norsk dyrehelse eller folkehelse, fordi det var husdyrnæringa som nå fikk større 

ansvar for dyrehelsa og fordi en ikke tok grep på matområdet ut over å bruke tollbarrierene som 

handelsregulering. 

Mange aktører i departement og diverse regjeringer så veterinærer som en brysom gruppe, og 

det var mange som nok ønsket at ikke veterinærene skulle prege etableringen av Mattilsynet. 

Blant disse var antakelig landbruksminister Kåre Gjønnes (KrF) og en sentral gruppe 

landbruksakademikere. 

 

NEW PUBLIC MANAGEMENT SLÅR INN FOR FULLT 

Etter 1994 kjørte Brundtland-regjeringa en offensiv endring av offentlig sektor med bruk av det 

som nå er kjent som New Public Management (NPM) styringsformer. Det er sannsynlig at EU-

debatten også bidro til et ønske om en generell tilstramning av profesjonenes rolle og makt i 

samfunnet. Mens det var Arbeiderpartiet som var arkitekt bak dette, er det nesten umulig å spore 

noen egentlig opposisjon mot dette. Når Arbeiderpartiet beveget seg mot «høyre» ble det nesten 

konsensus på slike saker. Margaret Thatcher sa en gang at hennes viktigste bidrag til britisk 

politikk var New Labour og Tony Blair. Kåre Willoch kunne kanskje si noe lignende om 

Arbeiderpartiet og Gro Harlem Brundtland.  

For de veterinære institusjoner medførte NPM en endring ved at en etter hvert tok i bruk 

stykkpris, konkurranseutsetting, uttalt målstyring og resultatrapportering som 

styringsvirkemidler i offentlig forvaltning. EØS-avtalen ble også brukt for hva den var verdt til 

en dramatisk omstilling av offentlig og privat virksomhet i Norge. 

Nå ble det viktig å dokumentere antall analyser og tilsyn, mens en reell vurdering av faglig 

kvalitet ble skjøvet i bakgrunnen. NPM var nok også et avgjørende element da hele det 

offentlige laboratoriesystemet for matanalyser i KNT ble nedlagt ved etablering av Mattilsynet. 

Det var ikke lett å kjempe mot disse sterke føringene, og innen NPM-tankegangen var ikke 

veterinærprofesjonen vurdert som interessant – snarere tvert imot ved at en innenfor dette 

                                                 
95Interessant nok medgir Bakken dette i sin artikkel fra 2008. 
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paradigmet ofte tenderer til å vurdere profesjonsinteresser som inhabile og kun forvalter sine 

særinteresser. 

 

EU OG HVITBOKA OM MATTRYGGHET  

EU hadde på 80- og 90-tallet en lang serie med såkalte «matskandaler». Den verste var kanskje 

BSE-historien fra Storbritannia, men problemene med Salmonella Enteritidis i egg, tidligere 

historier med forurensing av matolje i Spania, dioksin i dyrefor i Belgia, uregulert bruk av 

antibiotika til husdyr etc. hadde mot slutten av 90-tallet skapt en stor frustrasjon hos helse og 

forbrukermyndigheter innen EU.  

Det er viktig å være klar over hvor kort EU hadde kommet på dette området da EØS-avtalen 

ble utvidet. Arbeidet med «White Paper on Food Safety» hadde som grunnide at EU måtte gå 

gjennom hele sitt system, og en så grunnleggende problemer med at mat- og veterinærsystemer 

lå under EUs Generaldirektorat for landbruk. Rapporten (5) som ble publisert i 2000 foreslo en 

rekke tiltak for å bedre mattryggheten i Europa. Ut over en konkret analyse av hvor dårlig det 

stod til innen EU, inneholdt rapporten konkrete forslag om å overføre ansvaret for tilsyn med 

dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet fra EUs Generaldirektorat for landbruk til 

Generaldirektoratet for Forbrukersaker 96 . Bakgrunnen for forslaget var en elementær 

erkjennelse av at landbrukslobbyen hadde fått for stor makt. Ikke bare brukte EU størstedelen 

av sitt budsjett til landbruksstøtte, men landbruket hadde også brukt sin innflytelse til å blokkere 

helse og forbrukerorienterte tiltak i EU. 

 

 EFSA OG EU-KOMMISJONEN 

EU forslo i nå å etablere et nytt, rådgivende organ under EU i form av European Food Safety 

Authority (EFSA)97. Tankegangen var her sterkt preget av risikoanalysens paradigme, der selve 

risikovurderingene skulle gis fra et uavhengig vitenskapelig organ, mens risikohåndteringen 

skulle legges til EU-kommisjonen. EFSA ble etablert i Parma Italia fra 2002, og parallelt med 

                                                 
96Med Prodl-kommisjonen endret disse navnene seg. Det veterinære området ligger nå under DG Health and 
Consumers. http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm  
97http://www.efsa.europa.eu/  

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
http://www.efsa.europa.eu/
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dette la en rekke land om sine «veterinære» systemer ved at de skilte næringsinteresser innen 

landbruk fra tilsynsmyndigheter.  

En liten sidehistorie er for øvrig at det var Finland som var tiltenkt EFSA, og delvis var lovet 

dette via at de nye medlemslandene i EU i 1995 skulle få hver sin institusjon. Slik ble European 

Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) lagt til Solna, Sverige, og tanken var da at 

det nye EFSA kunne gå til Finland. Finnene hadde tomt klar og alt var på gang inntil Berlusconi 

overtok ledervervet i EU. Det ble altså Italia og Parma. Det er litt ironisk at Parma senere ble 

stedet for kanskje den største landbruksskandalen i EU da firmaet Parmalat i 2003 kollapset 

med en gjeld på litt over 100 milliarder Nkr.  

EFSA har utviklet et stort utredningssystem som gir ut mange risikovurderinger og såkalte 

scientific opinions, og etter hvert har institusjonene blitt en reell premissleverandør for EU-

kommisjonen ved utvikling av tilsynssystem for dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet i EU. 

Det virker merkelig at Norge ikke valgte samme vei, med forskjellige regjeringers store vilje 

til å følge EU. 

 

LD OG LANDBRUKETS STRATEGISKE GREP 

Etablering av Mattilsynet var en prosess som strakte seg langt tilbake i tid, sannsynligvis 

allerede fra 70-tallet. Da Veterinæravdelingen ble lagt ned og SDT skilt ut, etablerte LD 

samtidig en stor avdeling for matproduksjon og helse, med Gudbrand Bakken som 

ekspedisjonssjef (10). Samtidig ble mange oppgaver innen mattrygghet overført til VI under 

LD ved flytting av SNT til Adamstua og overføring av NVH fra LD til KD, mens det fram til 

1996 var NVH som var den viktigste faglige støtten til SNT. VI hadde bare marginal 

mattrygghetskompetanse før dette, men har etter dette satset mye på dette området. Med dette 

signaliserte LD en sterk satsing på mattrygghet og forbrukervern.  

Overføring av ansvar for matområdet fra NVH til VI medførte en betydelig endring for NVHs 

del, og institusjonen ble nå en periode sett på som en underleverandør til VI. På enkelte tema 

kunne endog ikke NVH sende egne svar, men måtte sende analyse- og vurderingssvar gjennom 

VI. Dette jenket seg til etter hvert, og NVH fikk beholde betydelige referansefunksjoner innen 

mikrobiologi, parasittologi og toksikologi. For VI betydde det en betydelig budsjettstyrking, 

men også en forskyvning av ressurser fra husdyrområdet over på matområdet. 
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Sannsynligvis var 1996 også startskuddet for LDs strategi for å beholde matområdet. Internt i 

LD ville en nå fokusere på matproduksjon, mattrygghet og mattilsyn og ikke bare på 

husdyrsjukdommer og dyrevelferd. Når jeg her sier LDs strategi er dette egentlig ikke riktig. 

Strategen her var åpenbart departementsråd Per Harald Grue, den grå eminense i LD fra 1985 

til 200998. Det er vel ingen nålevende person som har preget norsk landbruk som Grue. Han var 

en flink strateg, alltid bedre forberedt enn andre og kjente det politiske spillet ut og inn. 

Som Bakken (10) peker på, medførte konklusjonene fremma i NOU 1996:10 (2) at 

næringsinteressene (fiskeri og landbruk) var parkert, og at Helse og Sosialdepartementet ble 

sett på som et naturlig departement for en samordnet struktur. Dette var nok en refleksjon av de 

samme synspunkt som kom fram i EU i samme tid. Matmeldinga fra 1997 (3) snudde imidlertid 

oppfatningen. Jeg kjenner ikke prosessen bak endringen, bare konstaterer at det skjedde, og at 

premissene for etablering av Mattilsynet dermed også ble endra.  

Mens LD og landbruksorganisasjonene skilte lag under EU-debatten i 1994, gikk tilstanden fort 

tilbake til normalen etter 1994. Ett korps som viste stor lojalitet til sitt departement under EU-

debatten i 1994 var de viktige landbruksdirektørene (under Fylkesmannen). Til tross for 

erkjennelsen av at et medlemskap kunne være svært alvorlig for norsk landbruk, valgte disse 

sentrale tjenestemenn ikke å gå åpent ut med sine syn, og det var ingen åpen konflikt mellom 

LD og landbruksakademikernettverket ute i samfunnet. Veterinærer hadde sin sterke lojalitet 

til sin Veterinæravdeling og Veterinærdirektøren, og det samme kan nok sies om NLH-

kandidatenes lojalitet til Grue og LD. EU-debattene hadde heller ikke splittet denne gruppen.  

Felles for landbruksakademikerne var den oppfatning at den strategisk viktige saken for norsk 

landbruk etter 1994 var å opprettholde LD som et eget departement. Dette var en helt rasjonell 

tilnærming for å styrke landbrukets interesser, og jeg tror oppfatningen hadde meget sterk støtte 

fra hele landbruket, inklusive landbrukssamvirket og Bondelaget.  

Etablering av ett næringsdepartement har regelmessig vært oppe som tema ved 

regjeringsskifter, men her hadde landbruks- og fiskerisektoren felles interesser i å opprettholde 

sine departementer. Det var først ved regjeringsskiftet 2013 at dette ble endret ved at 

fiskeriministeren i Fiskeri- og Kystdepartementet ble underlagt Nærings- og 

                                                 
98Grue var departementsråd fra 1985 til han gikk av i 2009. Før dette var han underdirektør (1978-79) og så 
landbruksdirektør (1979-1985)  
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Fiskeridepartementet99. Landbruks og matdepartementet består som egen enhet, kanskje et 

slags bevis på betydningen av at Mattilsynet er blitt liggende under LMD. 

Landbrukskandidatenes suksess kan spores tilbake til det berømmelige opptrappingsvedtaket 

for norsk landbruk i 1975, da prinsippet ble at bønder skulle kunne ha en inntekt på samme nivå 

som industriarbeidere (42). Det medførte ikke bare at penger strømmet inn i landbruket og bidro 

til store investeringer i bygninger og maskiner med store ringvirkninger på landsbygda, men 

førte også til en sterk vekst i landbrukets organisasjoner. En intens rekruttering av 

landbrukskandidater (og noen veterinærer) inn i Kjøttsamvirket, Norske Meierier, 

avlsorganisasjoner, rådgivningstjenester i landbruket, Bondelaget og LD fant sted. Enkelte 

gjorde også karriere via Senterpartiet. Samvirkeorganisasjonene innen kjøtt, melk og husdyravl 

var nå på høyden av sin makt. På grunn av de store midlene som ble tilført, fikk en også god 

lønnsutvikling i bransjen. Mange unge menn (det var stort sett menn) med røtter i landbruket 

ble rekruttert til dette systemet, fikk høy lønn og inngang i en krets der de ble dratt inn i et slags 

adelssjikt blant landbruksakademikerne.  

Bruk av slike nettverk er godt kjent, blant annet av jurister og handelsøkonomer utdannet ved 

Norges Handelshøgskole, men omtales nå i mange politiske og faglige sammenhenger. I løpet 

av noen år var generasjonen utdannet på Ås fra tidlig på 70-tallet etablert som sentrale og lojale 

maktpersoner i mange organisasjoner og i LD. Som på andre områder i Norge begynte en 

rotering eller resirkulering av denne gruppen mellom LD og deres apparat, landbrukssamvirket 

og bondeorganisasjonene. Grue kan vel beskrives som en slags gudfar for dette nettverket. 

Interessant nok har det skjedd lite nyrekruttering innen nettverket, og mange er nå i ferd med å 

avslutte en lang og høytlønna karriere. Tillitsvalgte i styrene i samvirkebedrifter og Bondelag 

(etter hvert også noen kvinner) ble tatt opp i nettverket, og ved at det ble vanlig at tillitsvalgte 

fikk «etterlønn» det vil si godt betalte styreverv i banker eller firma som hadde relasjon til 

landbrukssamvirket ble det mere attraktivt å delta som valgte ledere i organisasjonene, verv 

som var lavt lønna.  

Landbruket har siden 1975 hatt en stor grenseflate mot staten og økonomien i landbruket er i 

hovedsak definert av dette. Derfor fikk også dette landbruksakademikernettverket en spesiell 

karakter. På en måte lignet dette kooperasjonsbaserte system litt på «nomenklatura» -klassen i 

                                                 
99http://www.regjeringen.no/nb/dep.html?id=933 : «Fra 1. januar 2014 tas det sikte på endringer i 

departementsstrukturen. FKD vil bli lagt ned. De fleste oppgavene vil bli overført til det nye Nærings- og 

fiskeridepartementet, som vil bestå av NHD og FKD. Departementet skal fra nyttår ledes av to statsråder.» 

http://www.regjeringen.no/nb/dep.html?id=933
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Sovjet100. En av Grues håndgangne mann var Oddbjørn Nordset101, en typisk representant for 

nettverket. Som Grue var Nordset en effektiv maktspiller med stort nettverk og erfaring. Det 

var han som fikk jobben med å lose prosjektet Mattilsynet i havn for Grue i perioden 2001-

2003 (10). Nordset har senere også vært styreformann i Veterinærinstituttet, der hans press for 

flytting til Ås var en vanskelig sak for mange ansatte. Disse landbruksakademikerstrategene ble 

fulgt av yngre NLH-utdanna ansatte i departement, forskningsråd og andre steder. Denne 

gruppen var viktig blant annet når saken om flytting av NVH og VI til Ås kom opp, og det var 

mange innen dette nettverket som da satt i byråkratiet og ga «nøytrale råd» om flytting til Ås. 

Mot disse politisk erfarne spillerne ble sannsynligvis veterinære aktører som Bakken og 

Sørheim lettvektere, med begrenset evne til å forstå eller beherske det politiske spillet. Sørheim 

hadde nå gått av fra SNT, men satt sammen med Per Folkestad i den LD-styrte prosjektgruppa 

med ansvar for videre framdrift for prosjektet med etablering av Mattilsynet. Det var også 

mange andre veterinærer som var med i planlegging av Mattilsynet. Tidligere DNV-president 

Knut Rønningen var blant annet sentral i utforming av de dokumentene som lå til grunn for 

etablering av Mattilsynet. Jeg er usikker på hvilken rolle disse veterinærene egentlig spilte, men 

mitt inntrykk var at de heller ikke greide å se spillet som gikk over hodene deres. Jeg håper 

noen av disse kan bidra til forståelsen ved å beskrive denne prosessen som de så den innenfra.  

Landbruksnæringa, og særlig kjøttsamvirket, ønsket sterkt et enhetlig tilsyn og hadde legitime 

ønsker om en felles praktisering av regelverket. Næringa var selvsagt enige med sine kolleger 

i LD om viktigheten av at systemet skulle ligge under LD. 

 

HELSE ELLER LANDBRUK 

EUs hvitbok var altså klar på at en burde skille tilsyn innen mattrygghet, dyrehelse og 

dyrevelferd fra næringsinteresser. Prinsippet framsto som elementært og var ikke lett å 

argumentere mot. Debatten viste fort at det i Norge i praksis sto mellom to departement; LD og 

                                                 
100http://no.wikipedia.org/wiki/Nomenklatura: «Nomenklatura er et uttrykk som ble brukt i Sovjetunionen og den 

sovjetiskdominerte østblokken dels om en oversikt over alle ledende posisjoner i partiet, forvaltningen, 

næringslivet og samfunnet, og som ble brukt for langsiktig planlegning i kommunistpartiets kaderpolitikk, også 

som en betegnelse på de personene som hadde disse posisjonene, altså om eliten i det kommunistiske 

maktapparatet. Nomenklatura-medlemmer var alltid medlemmer av kommunistpartiet.» 
101Nordset var utdanna fra NLH 1973, var så en periode i LD før han ble fylkesagronom i Nord-Trøndelag, 
senere statssekretær under to andre av nettverket: Finn Isaksen og Svein Sundsbø, før han gikk inn som 
fylkeslandbrukssjef, og i perioder som fylkesmann i Nord-Trøndelag.  

http://no.wikipedia.org/wiki/Nomenklatura
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HD som hoveddepartement for Mattilsynet. I alle andre saker ville vel EU-orienterte regjeringer 

ført til at en ville fulgt EU valgt HD som fagdepartement for Mattilsynet. Sannsynligvis som en 

del av Grues strategi kjørte nå LD sterkt på matområdet, og etter reorganiseringen av LD i 1996 

var en stor del av LDs ansatte i avdeling for Mat og Helse. Et sannsynlig resultat av dette 

strategiske arbeidet var som nevnt at Matmeldinga fra 1997 (3) snudde saken ved å gå fra 

prinsippet om å skille tilsyn fra næring. Denne debatten gikk i hovedsak internt, men også noen 

samfunnsforskere interesserte seg for denne prinsipielle debatten. En av disse som så på konflikt 

mellom næring og helse/ forbrukerinteresser ved etablering av Mattilsynet er 

forbrukerforskeren Kari Tove Elvebakken (16). 

Mens dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet lenge hadde vært styrt av veterinærdominerte 

systemer, kom etter 1996 andre faggrupper inn som premissleverandører. I LD betydde det 

jurister og landbruksakademikere, men også mange andre grupper fra forskjellige universiteter. 

I SNT skjedde en maktforskyvning over mot jurister, mens dette i mindre grad skjedde i SDT. 

Sannsynligvis ble prosessen fram mot Mattilsynet også preget av denne endringen.  

LO er en viktig organisasjon i Norge, og landbruket representerer mange arbeidsplasser innen 

foredlingsindustrien i Norge. Arbeiderpartiets syn på departementstilknytning var uavklart, og 

i slike saker blir LO ofte viktig. En noe bisarr historie koblet til spillet om 

departementstilknytningen er at LD omkring år 2000 hadde en sjarmoffensiv i forhold til LO-

forbundet Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Som en del av dette ba 

LD NLH og NVH organisere etterutdanningstilbud for NNNs medlemmer. Det kunne blitt en 

annerledes erfaring for disse som primært var vant til å arbeide med etterutdanning av 

akademikere, men det var ikke lett å se hvordan en skulle organisere kurs for pølsemakere og 

andre håndverkere innen NVH/NLH-systemene102.  

Mye av arbeidet med Mattilsynet skjedde under Stoltenbergs første regjering (mars 2001-

oktober 2001). HD ønsket også å styre Mattilsynet, og representerte under sin leder 

helseminister Tore Tønne en sterk utfordring til LD og Bjarne Håkon Hansen. Dette er lite 

kjent, men det var i realiteten stemmelikhet i regjeringen på spørsmålet. Så vidt jeg forstår 

benyttet Hansen et fravær i et regjeringsmøte til sammen med Stoltenberg å gå inn for LD som 

                                                 
102Det ble ikke noe ut av dette, men på et møte på NVH la Bakken fram disse visjoner, der han beskrev oss ikke 
som utdannere, men som «kompetansemeklere» - et vulgært eksempel på nyliberale tanker koblet til NPM i den 
nye staten. 
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hoveddepartement for Mattilsynet103. Dette ble videreført av Bondevik II og ved vedtak i 

Stortinget desember 2002 ble det så at Mattilsynet skulle ligge under LD med oppstart 1.1.2004.  

Med dette vedtaket kuttet i praksis staten over SNT/ KNTs nære samarbeid med det kommunale 

helsevesenet. En følge av dette var at alle KNT ble nedlagt, og veterinærene var med dette ute 

av det kommunale miljø- og helsevernet. Biologisk kompetanse forvant fra kommunene og ble 

stort sett erstattet med teknisk kompetanse innen det viktige vann- og miljøområdet. En av 

konsekvensene av denne avgjørelsen så vi da E.coli-utbruddet i 2006 viste store svakheter i 

«verdens beste mattilsyn» ved at systemet for oppklaring av matbårne utbrudd var demontert.  

I prosessen ble det gjort flere grep for å pynte på vedtaket og det faktum at LD og dermed 

næringsinteressene fikk avgjørende myndighet over Mattilsynet. Som plaster på såret fikk HD 

(senere HOD) en viss lovgivende funksjon på matområdet, og fikk også ledelsen av 

Vitenskapskomiteen for Mattilsynet. Ett problem i etableringen videre, var at 

Fiskeridirektoratet trakk mye av sitt personell vekk fra overføring til Mattilsynet, slik at 

kompetansen på den tradisjonelle fiskesida ble svekket. 

 

DNV MED «FEIL» STANDPUNKT - IGJEN 

I forkant av vedtaket om etablering av Mattilsynet i 2002 var det flere høringsrunder, der blant 

annet departementstilknytning var et viktig tema. Jeg var med på å formulere DNVs uttalelse 

via min posisjon i styret i VHF. Her tok vi en prinsipiell tilnærming der vi mente at det var 

viktig for Mattilsynet å beholde de gode relasjonene til det kommunale helsevesenet. Samtidig 

pekte vi også på at EU-systemet prøvde å skille næring og tilsyn. På dette grunnlag ønsket DNV 

at Mattilsynet skulle ligge under HD, en uttalelse som Bakken nok likte svært dårlig. Det er 

visstnok ikke noe referat fra møtet da Bakken kalte inn DNVs ledelse for å «diskutere» denne 

uttalelsen.  

  

  

                                                 
103Se også Bakkens beskrivelse av hele prosessen.  
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LOKALISERING 

I Norge med vår historie om aktiv regional- og distriktspolitikk sklir viktige samfunnsdebatter 

ofte over i en lokaliseringsdebatt. For Mattilsynet dreide det seg etter hvert om plassering av 

hovedkontoret, og ikke minst hvor de viktige regionskontorene skulle være.  

I mai 2002 foreslo regjeringa at det nye hovedkontoret skulle legges til Ås. (Merk også at dette 

var like etter utspillet om flytting av NVH og VI til Ås). Forslaget møtte stor motbør fra mange, 

især fra «blå» sektor; fiskerisektoren ville ikke ha hovedkontoret på et «grønt område». 

Samtidig ville en flytting til Ås bety at en flyttet Mattilsynet vekk fra sentrale rådgivende 

institusjoner som VI, NVH og FHI. Etter en heftig debatt ble vedtaket reversert og 

hovedkontoret endte opp på Adamstua i Oslo. 

Plassering av de åtte regionskontorene utløste et særegent spill som endte opp med følgende 

plassering, ved et vedtak i Statsråd den fredagen fellesferien begynte (5. juli 2002): Ås 

(Akershus, Oslo og Østfold), Ringsaker (Hedmark og Oppland), Bø (Telemark, Vestfold og 

Buskerud), Sandnes (Rogaland og Agder, Bergen (Hordaland, og Sogn og Fjordane), 

Steinkjer (Trøndelag, Møre og Romsdal), Sortland (Nordland) og Kautokeino (Finnmark og 

Troms). 

Bortsett fra at de fleste større byene ikke finnes på lista, Av disse er det særlig to som peker seg 

ut. Å legge regionskontoret for de overveiende marine områder Finnmark og Troms til 

Kautokeino er omtrent en parodi, noe som Mattilsynet fremdeles sliter med. Det skjedde 

visstnok på grunn av et benkeforslag fra SVs Olav Ballo. Plassering av regionskontoret på 

Steinkjer var nok en tidlig plan fra Nordset. At det betød å bygge ned det kanskje sterkeste 

veterinære fagmiljø vi hadde utenom Oslo, med VIs regionale laboratorium, Fylkesveterinæren 

i Trondheim og den store næringsmiddelkontrollen i Trondheim, ble helt underordna regionale 

interesser, og viste hvor svakt veterinære vurderinger sto i debatten. Tidlig i 2014 kom det for 

øvrig signaler fra Mattilsynet og direktør Harald Gjein at en ønsker å redusere antall 

regionkontor. Framtida er nok uviss for en del regionale kontorer med diffuse nasjonale 

ansvar104.  

                                                 
104I en nylig vedtak (mars 2014) ender det opp med en reduksjon fra 8 til 5 regionkontorer.  
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Landbruksakademikerne vant slaget om Mattilsynets departementstilknytning, tapte inntil 

videre hovedkontorets plassering, men vant regionskontoret (Steinkjer). Grue og Nordset var 

sannsynligvis fornøyde.  

  

LABORATORIENE FORSVINNER 

KNT var basert på en integrert kompetanse mellom tilsyn i form av inspeksjoner av bedrifter, 

butikker og andre virksomheter, og hadde egne laboratorier med en omfattende 

analysekompetanse. Dette var kjernen i KNTs kompetanse og en modell som var bygd opp med 

stort hell av veterinærer over flere tiår. Fra midt på 90-tallet endret vilkårene seg for disse 

laboratoriene, og flere hadde en viss suksess med å ta på seg en del private oppdrag. Det 

medførte delvis en kommersialisering, men også at en kom i flere situasjoner med dobbeltroller. 

Det utviklet seg derfor et inntrykk av at en hadde klassiske offentlige laboratorier som i 

Trondheim, mens andre baserte seg på en betydelig grad av private oppdrag. Flere kolleger 

bidro nok, og da nevner jeg Hallgeir Herikstad105 som en sentral aktør, sammen med daværende 

kommuneveterinærer Sigbjørn Gregusson og Halvard Kvamsdal. En markedsretting av 

offentlig sektor med ordninger som skulle stimulere til mer konkurranse kastet så 

næringsmiddellaboratoriene til ulvene. 

I innledende fase av planleggingen av Mattilsynet ble det klart at en måtte velge mellom et 

offentlig finansiert laboratoriesystem på matområdet, eller å konkurranseutsette det hele. Ifølge 

mine kilder106 var det langt ut i prosessen mulig å beholde det offentlige systemet, sannsynligvis 

med en regional organisering. En ekstern rapport ga imidlertid råd om fristilling av 

laboratoriene (10), og dermed var nok løpet kjørt. Sannsynligvis spilte også de nevnte 

veterinærene som hadde vært engasjert i en privatisering av sine kommunale laboratorier en 

rolle her, og så muligheter for egen firma ved en konkurranseutsetting. 

                                                 
105Hallgeir Herikstad ble den første direktør og ikke byveterinær som leder av det kommunale 
næringsmiddeltilsyn i Stavanger. Hallgeir var innen VHF en sterk eksponent for markedsorientering av 
laboratorier og tilsyn.  
106Det er Nina Aas i Mattilsynet som hevder dette. 
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Vi kjenner resultatene av dette: Laboratoriene som undersøker matvarer på oppdrag av 

Mattilsynet blitt en ren kommersiell virksomhet styrt av internasjonal konsern som EuroFins107, 

mens mange prøver sendes til England for analyse. Nasjonal kompetanse innen mat- og 

vannalyser er dermed kraftig svekket. I tillegg har utviklingen påvirket Mattilsynets rolle ved 

at en kun har såkalt «bestillerfunksjon». Denne «bestillerfunksjonen» er svært 

kompetansekrevende og slik kompetanse vil om få år være fraværende i Mattilsynet. Tolking 

av resultatene blir helt annerledes enn i et interaktivt system der tolking utføres i samhandling 

mellom de som bestiller og de som utfører analysene. Særlig gjelder det mere krevende 

problemstillinger som krever bruk av andre metoder enn en ren rutineundersøkelse. Under det 

nåværende bestillerorienterte systemet vil også grensekostnadene for hver enkelt analyse bli 

mye større enn i et offentlig system der en kan ha muligheter for å skifte fokus over mot viktige 

saker uten at dette medfører reelle merkostnader. I praksis har Mattilsynet omtrent slutta å bruke 

laboratorieanalyser som bakgrunn for sin virksomhet på matområdet.  

 

EN DEPROFESJONALISERT GRUPPE VETERINÆRER INN I MATTILSYNET 

Inn i Mattilsynet marsjerte (spaserte eller gikk baklengs er kanskje et bedre egnet ord) en stor 

gruppe veterinærer, fra SDT, SNT, Fylkesveterinærkontorene sammen med distriktsveterinærer 

og veterinærer fra KNT. Som den største yrkesgruppa fikk de forbausende liten påvirkning ved 

etableringen av organisasjonen. Med etablering av Mattilsynet forsvant de fleste veterinære 

betegnelsene til fordel for generelle betegnelser som konsulent, rådgiver etc. Dette var en 

stridssak med DNV som ønsket å beholde veterinære titler, mens andre fagorganisasjoner 

ønsket en samordning. Til slutt ble det brudd i forhandlingene og Statens lønnsnemnd gikk i 

vedtak 16.desember 2003 mot DNV (10)108. Dette er kanskje en dato som veterinærer ikke bør 

feire109.  

                                                 
107Eurofins (http://www.eurofins.no/) er en del av den internasjonale laboratoriegruppen Eurofins Scientific - et 
av verdens ledende med mer enn 15,000 ansatte og 190 avdelinger i 36 land. 
108Mattilsynet fikk 4 etatsspesifikke koder: Inspektør, førsteinspektør, seniorinspektør og distriktssjef. På 
regionnivå og ved hovedkontoret kalles ansatte rådgivere (evt. spesial eller senior). I tillegg ble det alle steder 
seksjonssjefer. 
109Palestinerne har sin Svart september, kanskje har veterinærene sin «svart desember». Jeg tenker da på WTO-
avtalen og avvikling av det kvalitative importvernet vedtatt i desember 1994, utvidelsen av EØS-avtalen i 
desember 1998 og fjerning av veterinære titler i 2003.  

http://www.eurofins.no/
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Norge ble nå ett av de få land i verden som ikke hadde en fast Veterinærdirektør – eller CVO 

(Chief Veterinary Officer)110. En jurist kunne nå i prinsippet ha beredskapsvakt i forhold til 

smittsomme husdyrsjukdommer. Ideologien som lå bak var at i Mattilsynet skulle en ha flest 

mulige med bred kompetanse. I lederstillinger ble det valgt å kjøre en kabal med kjønn, 

yrkesgruppe og geografi som fordelingsnøkkel, der fagkompetanse ofte betydde lite. Derfor 

fikk vi flere direktører på region- og distriktsnivå uten relevant biologisk fagkompetanse. 

Etablering av Mattilsynet var et dramatisk brudd med historien og for veterinærene en klar 

desavuering av den store fagkompetanse de representerte.  

Prosessen med etablering av Mattilsynet ligner mye på NAV-etableringen- der en også bestemte 

at spesifikk fagkompetanse ikke skulle legges stor vekt på, og der en ønsket generalister som 

kunne håndtere alle saker. Dette er klart i tråd med den relativisering av kunnskap som har 

skjedd, og som etter mitt syn kan være direkte ødeleggende for samfunnet. Mattilsynet startet 

opp med stor fagkompetanse som ble dårlig utnytta, og fungerte mye på tross av systemet, enn 

på grunn av det.  

I 2004 gikk altså et stort antall veterinærer inn i Mattilsynet ribbet for titler og anseelse, samtidig 

som gode relasjoner til helsevesenet var ødelagt og den biologiske kompetansen kobla til 

laboratoriene borte. Som krydder fikk en også den første lederen i Mattilsynet, Joakim Lystad 

fra landbruksakademikerne, en leder som utmerket seg primært med sin servilitet og manglende 

kunnskap om Mattilsynets virkeområder. 

Jeg tror fremdeles at hovedproblemet ble at tilsynet ble lagt under næringsinteressene i LD. Det 

hadde vært bedre med et kanskje slankere tilsyn med en sterk relasjon til helsevesenet og med 

elementer av den samme kommunale organiseringen som helsevesenet.  

  

HVORDAN KUNNE DET GÅ SÅ GALT? 

Mattilsynet representerte et sjokk for mange veterinærer. Mange strevde med å finne seg til 

rette, og opplevde at fagkompetanse ikke ble verdsatt. Møtet med det moderne Norge var preget 

av New Public Management og et helt annerledes forhold til kunnskaper og faglige autoriteter 

enn tidligere.  

                                                 
110På et vis er dette ikke helt riktig, ved at Keren Bar-Yakob kunne kalle seg CVO utenom Norge Det er nå 
Kristina Landsverk som har denne funksjonen. Til daglig er ikke tittelen i bruk.  
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Min forståelseshorisont er derfor at veterinærene i offentlig sektor gikk inn i Mattilsynet som 

en deprofesjonalisert gruppe. Årsakene til dette er en blanding av overordnede forhold innen 

moderne offentlig forvaltning, men også, som jeg har argumentert for, på grunn av manglende 

forståelse for profesjonens rolle blant de veterinære ledere på 90-tallet. 

Det var mange prosesser som ledet fram mot denne tilstanden. En illustrerende bi-historie her 

er debatten om forskrivningsrett til medisiner til fisk. Mens andre europeiske land på 90-tallet 

skjerpet sin medisinforvaltning ved å innskjerpe krav til veterinær deltakelse ved forskrivning 

av medisiner til dyr, skjedde det motsatte i Norge, ved at Norge fikk en ny gruppe med denne 

retten; fiskehelsebiologene.  

En erkjennelse av at bruk av antibiotika til dyr kunne medføre store problemer med 

resistensutvikling over tid var nå internasjonal konsensus. Norge hadde her vært gammeldagse, 

ved at veterinærmyndighetene ikke ga etter for presset fra andre land om en liberalisering av 

antibiotikabruk i husdyrholdet. Her spilte myndighetene på lag med landbruket, som også så 

dette som en konkurransefordel for norske bønder.  

Saken startet ved at Gro Harlem Brundtland og Jan Henry T. Olsen111 midt på 90-tallet lovte 

forskrivningsrett til fiskehelsekandidatene under et møte i Tromsø. Her var EU-regelverket 

bastant og det var vanskelig å finne unntak for dette regelverket, blant annet på grunn av at den 

europeiske veterinærorganisasjonen EAEV (sammen med DNV) kjørte hardt på prinsippet. Det 

var først etter regelendringer i EU i 2001 og 2005 at ordningen kom på plass, og dermed tok 

det nesten 15 år før departement og tilsyn kunne «feire» at det nå var 4 og ikke 3 profesjoner 

som kunne skrive ut medisiner i Norge. LMD skrev i brev til Mattilsynet følgende; 

«Kvalifikasjonene til fiskehelsebiologer er det ikke noen diskusjon om. De er en ny profesjon 

som sidestilles med veterinærene når det gjelder akvatiske dyr», og tilføyer at det har vært 

viktig for LMD at dette skjer. Veterinærene tapte igjen – og kanskje på sikt også folke- og 

dyrehelsa, selv om det i dag ikke er noe som tyder på at fiskehelsebiologene misbruker retten.  

I tillegg til fiskehelsebiologene fikk vi også i denne perioden en ny profesjon inn i 

dyrehelsearbeid ved at NVH etablerte et to-årig dyrepleierstudium med egen lisens, men altså 

ikke med forskrivningsrett. Det er nå planer om utvidelse til en 3-årig Bachelorutdanning for 

dyrepleiere, som uten tvil vil konkurrere om mange veterinære oppgaver internt på 

                                                 
111Olsen var Fiskeriminister 1992-96 
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dyreklinikker. Dette blir åpenbart en egen profesjonskamp som minner om relasjonen mellom 

leger og sykepleiere. 

 

FLYTTING AV VETERINÆRMILJØENE TIL ÅS – ET PARALLELT SPOR 

Samtidig som diskusjonen om Mattilsynets hovedkontor pågikk fikk ansatte ved NVH og VI et 

sjokk da de ble konfrontert med at Venstres Terje Johansen i 2001, gjennom et såkalt dokument-

8 forslag i Stortinget, hadde forslått å flytte NVH (og VI) til Ås. Han hadde med seg Lars 

Sponheim og Odd Einar Dørum på forslaget. Dette ble starten på en lang prosess som egentlig 

ikke ble formelt vedtatt før Stortinget i revidert nasjonalbudsjett 2013 vedtok å finansiere det 

største byggeprosjektet i KDs historie, med nybygg til NVH og VI, bygging av nytt Senter for 

Husdyrforsøk og en viss rehabilitering av Universitetet for Miljø og Biovitenskaps (UMB) 

bygningsmasse med en kostnad på anslagsvis 7 milliarder Kr (usikkert). Bygginga starter i 

2015, med planlagt innflytting i 2018/ 2019. 

Forslag om flytting av NVH til Ås er heller ingen ny sak, men tanken ble på mange måter lagt 

død da staten utvidet NVH tidlig på 70-tallet. I LDs siste år som eier av NVH i 1994 var det på 

nippet til å bli bevilget ressurser til det etterlengtede klinikkbygget ved NVH. NVH prøvde å få 

dette på sakskartet via sitt nye departement, men ikke med stor suksess i en sektor der mange 

nye bygg trengtes. 

Problemet med flytteforslaget i 2001 var at den for ansatte og ledelse ved NVH og VI kom uten 

at noen var konsultert, og kanskje i hovedsak kom som et næringspolitisk initiativ fra Ås 

Kommune i samarbeid med daværende NLH112. Det var altså Venstre som startet prosessen, 

men det ble den rødgrønne regjeringa som kjørte det gjennom, etter en intern hestehandel der 

SV fikk verna Trillemarka mot å gå inn for flyttinga.  

For meg var det verste med saken var at en egentlig ikke fikk vurdere saken fritt. Det er mulig 

at en ny veterinærhøgskole burde ligget i Rogaland eller Trøndelag, der både tradisjonelle 

husdyr og fiskeoppdrett finnes i stort monn. Flytting fra Østlandet ville vært vanskelig for 

mange ansatte, men kanskje på lang sikt bedre for Norge. 

                                                 
112NLH skiftet navn til UMB i 2005  
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«Flyttesaken» har mange politiske irrganger, og jeg skal ikke gå gjennom disse her. Jeg håper 

at NVHs siste rektor, Yngvild Wasteson snart starter på sine memoarer og sammen med Lars 

Moe beskriver prosessen slik hun opplevde den. Jeg berører saken her, fordi den har betydning 

både for etablering av Mattilsynet og for veterinærenes deprofesjonalisering. 

Som jeg har beskrevet for arbeidet fra landbruksakademikerne med å beholde Mattilsynet under 

LD, var flytting av NVH/ VI også en sak der samme gruppes nettverket ble brukt for det det 

var verdt. Det var mange med NLH-bakgrunn som var med i komiteer og skrev 

høringsuttalelser om flyttesaken, fra departement, Norges Forskningsråd etc. Det som 

imidlertid gikk igjen var den moderne (NPM) oppfatningen at veterinærenes synspunkter og 

veterinære interesser ikke var mye verdt.  

En forutså nok ikke varigheten av denne flytteprosessen da de tidlig koblet saken med 

Mattilsynets hovedkontor til Ås med flytting av Veterinærmiljøene. Nå er flytting av NVH og 

VI langt større prosesser, og jeg vil bli overrasket om ikke Mattilsynet får en liten ny bygning 

på Ås før 2020. Flytting av NVH (og VI) til Ås ble etter hvert et erklært tiltak for å styrke Ås-

miljøene og det var i liten grad fokus på fordeler for NVH. Internt ble NVH splittet, men et 

betydelig flertall ønsket å knytte seg opp til UiO og bli i Oslo.  

Biologiske fag ved UMB er svake i dag i forhold til andre fag, og UMB har fått et preg med 

regional rekruttering fra Akershus og Østfold. Det er Universitetet i Oslo som i dag er det store 

medisinske/ biologiske miljø i Osloregionen. Det matematisk/ naturvitenskapelige fakultetet 

ved UiO ekspanderer sterkt, og er sammen med det medisinske fakultet et klart tyngdepunkt for 

biomedisinsk forskning i Norge. 

Veterinærstudiet vil tilføre mange søkere til NMBU. Tall fra Samordna Opptak i april 2014113 

viser at 984 førstevalgs søkere av totalt 2816 på NMBU var på veterinærstudiets 69 og 

dyrepleierstudiets 30 studieplasser. I praksis kommer omtrent alle søkere inn på de andre 

biologiske studieretningene ved NMBU, som hestefag husdyrvitenskap, plantevitenskap, 

matvitenskap og skogfag. NMBU er dessverre ikke det populære studiestedet det burde være 

for ungdom med interesse for biologi og landbruk.  

                                                 
113http://www.samordnaopptak.no/tall/2014/mai/so45/  

http://www.samordnaopptak.no/tall/2014/mai/so45/
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Flyttesaken ble smertefull, da lederne ved UMB og NVH aldri greide å etablere full tillitt, og i 

mange prosesser følte NVHs ledelse og ansatte seg overkjørt. Fremdeles er dette problematisk, 

og NVH skal nå leve som en del av NMBU i fem år før fysisk flytting. Jeg håper det går bra, 

og at NVH og VI kommer bra ut av det hele, men her har jeg en noe avventende holdning. En 

av grunnene til at jeg er avventende til prosjektet er at NVH og delvis VIs ansatte ender opp 

med å bruke 25 år på prosessen fra den startet til institusjonene er godt etablerte på Ås. Svært 

mange årsverk har gått med til nødvendig planlegging av bygg, og mange ansatte er slitne av 

prosessen. 

Kampen er nå i gang innen NMBU for å beholde styring over veterinærutdanningen. Yngvild 

Wasteson har nå gått inn som en koordinator for dette, men det er usikkert hvordan det blir 

framover. Hvis det ikke lykkes å beholde den konsoliderte veterinærutdanningen og at det 

veterinære aspektet ved NMBU blir svekket, vil dette gi et ytterligere bidrag til veterinærens 

deprofesjonalisering. Jeg er som sagt litt skeptisk, men velger å se på dette som en utfordring 

som vi må ta. Inkorporering av NVH i NMBU kan bli et steg også i veterinærenes 

deprofesjonalisering ved at veterinærutdanninga blir mere usynlig. Det er avgjørende at NMBU 

er med på å framheve det veterinærmedisinske særpreget og ikke ser det som en fare.  
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MATTILSYNETS FØRSTE ÅR  

Med etablering av Mattilsynet var endelig alt tilsyn fra jord til bord en realitet. Dette hadde vært 

en hovedtanke hos mange helt fra 70-tallet. En kunne si at visjonene var realisert. Hva var så 

problemet? 

Som andre sammenslåtte etater fikk Mattilsynet en del vanskelige år i oppstarten, med mange 

kulturer, datasystemer og yrkesgrupper som skulle sys sammen. I oppstarten var det også en 

slags ideologi på at enkelte faggrupper ikke skulle være premissleverandører, og at en ville 

prioritere en generell kompetanse på tilsyn. Veterinærene ble på en måte en felles fiende for 

andre yrkesgrupper internt. Mange av de veterinærer som kom inn hadde hatt ansvarsfulle 

lederstillinger i kommuner, eller som distriktsveterinærer, og hadde liten interesse i å gå inn i 

underordnede stillinger i det nye systemet. Samtidig ble andre uten fagkompetanse i 

Mattilsynets fagområde ledere på region- eller distriktsnivå. Til misunnelsen mot veterinærene 

bidro vel også at en del hadde med seg høye lønner fra kommunale lederroller, lønn de fikk 

beholde også i Mattilsynet. En del påsto at mange rådmenn var liberale med lønnsopprykk til 

by/ kommuneveterinærene når de visste at de ville forsvinne. Om det er riktig vet jeg ikke, men 

lønnsforskjeller var med på å skape spenninger internt.  

Mattilsynets leder i første periode, Joakim Lystad sto frem som en sympatisk, hyggelig og 

demokratisk orientert mann, av en annen generasjon enn de veterinærene jeg har nevnt tidligere. 

Han syntes dessverre å ha liten interesse og kunnskap for det som skjedde ute på region- og 

distriktsnivå, og beskrives av flere av mine kolleger som servil. I hans verden ble den nyliberale 

tellingen i antall tilsyn viktig – som for sykehusledere og andre i offentlig sektor. Det var vel 

også tidstypisk at det ble juristen Kari Bryhni som ble konstituert som leder da han forvant til 

NAV i september 2010 til Harald Gjein kom inn i april 2011. Det var nok ikke lett for 

veterinærer å bevege seg mot toppen under Lystad.  

En annen faktor som Mattilsynet kommer til å slite mere med er koblet til maktkampen og 

landbrukets seier over helsesektoren ved etablering av Mattilsynet. Det er fremdeles mange som 

mener – delvis med rette – at det er mistenkelig at næringsinteressene skal styre Mattilsynet. 

Det hjelper ikke da å henvise til at en også benytter kompetanse fra helse- og 

forvaltningsinstitutter. Offisielt sier Mattilsynets nåværende leder at de forholder seg til HOD 
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på matområdet114, men det er ingen tvil om at det er LMD som er Mattilsynets administrative 

departement. Dette vedvarer som et problem for Mattilsynet, at de av mange vurderes som for 

preget av næringsinteressene i saker som angår mattrygghet og dyrevelferd. Forslaget som 

kommer opp av og til om et eget dyrepoliti er en konsekvens av dette. 

Mattilsynets første tid ble preget av en massiv prosess med regelendringer omkring EØS-

avtalen. Det er heller ikke tilfeldig at når EØS-utvalget fikk innspill fra Mattilsynet til sin EØS-

utredning var det nettopp jurister som var sannhetsvitne og hevdet at EØS-avtalen hadde vært 

meget bra for Norge og norsk mattilsyn (72).  

Det vil ganske sikkert bli omkamp om hvor Mattilsynet styres fra, og det er godt mulig at det 

vil bli noe som den nye H/FrP regjeringa vil lukte på for å svekke LMD og norsk landbruk. 

Grues store strategiske triumf kan da snu seg til et mareritt for næringa. Uten Mattilsynet er 

sannsynligvis LMD borte. Det hadde kanskje vært bedre å lage et bedre næringsdepartement 

og la tilsynet ha en klarere definert uavhengig rolle. 

 

TI ÅR HAR GÅTT  

Etter ti år har Mattilsynet gått seg til, og som andre sammenslåtte etater går det seg til ved at en 

etter de første åras feilgrep anerkjenner at det er behov for særkompetanse i det brede faglige 

feltet som Mattilsynet har ansvar for. Med dagens ledelse er det i dag sannsynligvis større rom 

for å utvikle fagkompetanse i Mattilsynet enn tidligere, og i dette ligger det også at det er større 

rom for veterinærers fagkompetanse.  

Nå slår dessverre et lenge varslet budsjettkutt inn over Mattilsynet, noe som også berører de 

institusjoner som har nytt godt av midler fra Mattilsynets budsjett. Dette gjelder i første rekke 

VI115, men også til en viss grad NVH116. Det er allerede tegn på at budsjettkutt vil presse fram 

større bruk av anbud på oppdrag for Mattilsynet, der nasjonale- og beredskapsinteresser vil bli 

tillagt mindre vekt i Norge, som i andre moderne land er det tegnet på nedvurdering av 

                                                 
114NRK-intervju med Gjein september 2013. 
115VI må nå inn i en betydelig nedskjæring, og regner i februar 2014 med å måtte redusere staben med 10%. 
Mere vil sannsynligvis komme.  
116Før jul 2013 mistet bl.a. NVH sin referansefunksjon for antibiotikarester i kjøtt, og et internasjonalt konsern 
fikk kontrakten. Dette medførte både et stort budsjettkutt for NVH og et titalls ansatte må gå. I tillegg forsvinner 
den nasjonale spisskompetansen på området.  
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beredskap når langsiktig og kostbar utvikling og vedlikeholdelse av kompetanse erstattes av 

beredskapsøvelser. Slike øvelser er nødvendige, men kan dessverre ikke reparere 

kompetansemangel.  

En gjennomgående historie ved sammenslåinger er at personal- og datasystemene må sys 

sammen på nytt. Mattilsynet fikk også smake dette, og det er brukt store ressurser bare på å få 

systemene til å snakke sammen. Det IT-baserte felles tilsynsflaggskipet MATS er fremdeles 

ikke helt på plass etter 10 år. Nå er selvsagt disse IT-systemene også under utvikling og mange 

er nok etter hvert blitt fornøyd med systemet. 

Et beklagelig trekk ved Mattilsynet, som annen norsk forvaltning, er at en i liten grad tillater at 

ansatte kritiserer sitt eget system. I Mattilsynets første periode ble sågar en kollega trua med 

oppsigelse på grunn av et internt leserinnlegg om Mattilsynet117. Gjennom de ti første åra med 

Mattilsynet har det nesten aldri skjedd at en ansatte har uttalt seg kritisk om tilsynet i forhold 

til media eller offentligheten. Hvis dette skjer vil det bli en sak som håndteres via region – eller 

sentralnivå. Det er mulig at dette nå har bedret seg noe. Jeg utfordrer Mattilsynets nåværende 

ledelse til å åpne for slik kritikk internt, som en viktig måte å utvikle tilsynet i riktig retning for 

samfunnet.  

Veterinærene har alltid vært en lojal gruppe, og har stilt opp i forhold til sine faglige ledere, om 

enn de kunne være uenige av og til. Lojaliteten og fagmoralen som en profesjon representerer 

kan neppe erstattes av en lojalitet til en nyliberal stat, og det er her Gjein og ledersjiktet i 

Mattilsynet vil støte på sine største utfordringer. Sannsynligvis vil et moderne tilsyn måtte 

akseptere at intern uenighet av og til kommer ut. Monopolet på sannheten er borte – og mediene 

ser på Mattilsynet som bare en av flere aktører i «matfatet». Det er her sterke profesjoner har 

sin rolle ved at de via sine diskusjoner kan være med og utvikle en faglig og fagpolitisk strategi 

som vil bygge tillitten også for Mattilsynet. 

Mattilsynet som organisasjon sliter fremdeles med å komme ut av det faglige dødvannet som 

oppstår når intern kompetanse ikke blir dratt fram, mens faglige strategier skal legges på 

bakgrunn av risikovurderinger under Vitenskapskomiteen for Mattilsynet. Når en ikke 

anerkjenner intern kompetanse, men betrakter interne høyt kompetente fagpersoner bare som 

                                                 
117Jeg velger å ikke referere navnet på vedkommende.  
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en brikke i implementering av faglige råd innhenta eksternt, vil resultatet over tid bli et faglig 

svakt tilsyn.  

Troen på standardisering av tilsyn og vedtak via kvalitetssikring og regelverk ser bort fra helt 

elementære trekk ved kvalitetssikring. En kan bare sikre kvaliteten på elementer som 

representerer lav kompetanseaktivitet via slike systemer. Drømmen om at all virksomhet skal 

inn i ett sentralt datasystem er et aspekt ved dette.  

 

VERDENS BESTE MATTILSYN? 

Min omtale av Mattilsynet etter 2004 er relativt kort, også av den enkle årsak at jeg har vært 

vesentlig mindre involvert som rådgiver mot Mattilsynet enn jeg var mot SNT. NVH-ansatte 

og andre fra UoH-sektoren har fått andre roller, og kommer primært inn som eksperter i 

Vitenskapskomiteen for Mattilsynet. Det må bli andre som skriver en uttømmende historie om 

Mattilsynet, og det bør definitivt være en som har sett det innenfra.  

Lars Sponheim uttalte i 2004 at LMD etter navneskiftet fra LD skulle arbeide for at Mattilsynet 

skulle bli et av verdens beste tilsyn118. Det er uvisst om det finnes noe slikt verdensmesterskap, 

men det er gjentatt av flere, blant annet av Mattilsynets IKT direktør Odd Ingebretsen under 

digitaliseringskonferansen i 2012119. Det som nok er nærmere sannheten er at vi har ett av 

verdens dyreste Mattilsyn. «Verdens beste Mattilsyn» er vel som de fleste visjoner ganske 

ubrukelig for å vurdere en aktivitet. Det er nå færre ansatte i Mattilsynet nå enn før 2004, og 

nedbemanningen fortsetter. Dette vil særlig få konsekvenser vie en liten rekruttering av yngre 

de kommende åra. 

Det som drar kostnadene opp er de såkalte OK-programmene samt at en så stor del av ressursene 

går med til å oversette og ta i bruk et kolossalt EU-regelverk. Begge disse er en direkte 

konsekvens av EØS/ WTO-systemet. Om vi i forhold til ressursene hadde et vesentlig bedre 

tilsyn før etablering av Mattilsynet er kanskje et spørsmål som fortjener oppfølging. 

                                                 
118http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-II/ld/Nyheter-og-
pressemeldinger/2004/landbruksdepartementet_endrer_navn.html?id=253601: «Mattrygghet blir helt sentralt, og 

i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet skal vi utvikle et av verdens 

beste mattilsyn. Vi kommer til å vie industriens utfordringer større oppmerksomhet, og vi vil styrke dialogen med 

forbrukerne slik vi har gjort med egne forbrukerpanel. Vi må hele tiden sørge for å ha og videreutvikle 

borgernes tillit når det gjelder trygg mat, sier Sponheim» 
119Hans foredrag hadde tittelen: Digitalisering - jokeren til verdens beste Mattilsyn i 2016?  

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-II/ld/Nyheter-og-pressemeldinger/2004/landbruksdepartementet_endrer_navn.html?id=253601
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-II/ld/Nyheter-og-pressemeldinger/2004/landbruksdepartementet_endrer_navn.html?id=253601
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Da jeg fylte 50 år i 2007 ble jeg intervjua av Nationen under tittelen «Slakter norsk 

Mattilsyn»120. Kanskje synes journalisten at det var lenge siden jeg hadde kritisert Mattilsynet. 

Intervjuet ble kommentert av Mattilsynets leder Lystad og av mange andre. Jeg fikk også utdype 

mitt ståsted i et intervju i Klassekampen noe senere121. Disse intervjuene er fremdeles en essens 

av mitt syn på Mattilsynet, selv om intervjuet ikke representerer de store nyansene. Jeg har 

derfor lagt inn utdrag av intervjuet i Klassekampen i det følgende: 

«Korleis er så stuttversjonen om kvifor Mattilsynet var eit feilgrep?  

Det var klokt å samle lovverket for næringsmiddelkontroll, dyre- og plantehelse. Det store problemet er 

organiseringa, og den elitistiske og sentraliserte strukturen som Mattilsynet har fått. Den lokale 

kompetansen blant distriktsveterinærar og kommunale næringsmiddeltilsyn blir kasta vrak på, medan 

tilsynet speler ei revisorbasert, fjern rolle med sitt byråkrati, si papirmølle og sine stikkprøver 

Tankegangen er at næringane sjølve skal ha kompetansen. Dette er ikkje noko problem for Stabburet og 

Nortura, men bønder med nisjeproduksjon og små næringsmiddelbedrifter har ikkje slik kompetanse. 

Problema blir skuve nedover. Dei små aktørane ute i distrikta får betale prisen, fagleg og økonomisk. 

Mattilsynet er etablert som ein styringsmodell, utan analyse av samfunnsnytten. Eg plar sitere ein 

amerikansk kollega, som seier at systemet med streng rollefordeling er glimrande, med berre eitt 

problem: Det fungerer ikkje. 

Leiinga seier at det du peikar på er startvanskar, og at tilsynet tek til å fungere betre? 

Tvert imot. Det kjem til å bli mykje verre122. Til no har systemet til ein viss grad vorte halde i gang av 

lokale tilsette og lokale aktørar med kompetansen som skal til. Men dette kjem til å bli svekka, fordi 

systemet ikkje har plass til dei som har den praktiske kjennskapen til korleis smitte og dyrehelseproblem 

oppstår rundt i landet. Distriktsveterinærane og folk i dei kommunale næringsmiddeltilsyna var 

samfunnsborgarar, med nær kontakt med næringane. Det er det ikkje lengre rom for. No er det viktigare 

å forhalde seg til byråkratiet og dokumentmengdene i Brussel enn til den norske røyndomen. 

Kven står bak, og kvifor? 

Etableringa av Mattilsynet var vel eit strategisk grep frå landsbruksmafiaen, for å hindre at 

Landbruksdepartementet skulle bli slukt av Næringsdepartementet. Når eit så stort organ sorterer under 

Landbruksdepartementet, blir det lettare å forsvare å halde dette oppe som eige departement. 

                                                 
120Nationen 20. august 2007. 

121Klassekampen 15. september 2007. 
122Jeg håper virkelig jeg tar feil her.  
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Landbruksmafiaen? 

Det er krinsen av landbruksakademikarar og somme veterinærar som befolkar store delar av 

departementet, samvirket og landbruksorganisasjonane, og no Mattilsynet, og som sirkulerer mellom 

posisjonar i dette miljøet. 

Kva seier medlemer av mafiaen om kritikken din? 

Det kan bli litt pinleg stemning når vi havnar ved same bord. Mange er nok samde i mykje, men det er 

vanskeleg å bite handa som før ein. Leiinga seier at debatt og kritikk er sunt, men er mest opptatt av det 

ikkje skal føre til noko. 

Etter disse to intervjuene ble jeg invitert til å utdype kritikken i et møte i Mattilsynets 

ledergruppe. Dette var etter initiativ fra Mattilsynets leder Joakim Lystad, og viser også at 

moderne byråkrater ikke er så redde for kritikk. Møtet var hyggelig og for meg interessant. Jeg 

håper også at andre på møtet fikk noe ut av det. Den mest interessante diskusjonen fikk jeg 

imidlertid i et påfølgende møte i Riksrevisjonen som jeg var innkalt til, der revisorene tok opp 

svært interessante spørsmål som angikk effektivitet og nytte av Mattilsynet. 

Min læring av det hele er at vi ofte undervurderer betydningen av eksternes kritikk av systemer. 

Det er en avgjørende styrke ved vårt samfunn at UoH-ansatte har stor frihet når det gjelder å 

uttale seg. Det er synd at det ikke skal være lettere også for ansatte i Mattilsynet og andre 

offentlige etater. 

Kåre Willoch har vært en klar eksponent for viktigheten av at embedsmenn og andre offentlig 

ansatte uttaler seg fritt, uavhengig av politisk styring. Det er stor forskjell på den lydighet en 

kan kreve av en statsråds aller nærmeste og den servilitet som oppstår når en drar dette for langt. 

Han sier om alle offentlig ansatte som ikke er embedsmenn: «Det sier seg selv at det ville bære 

helt galt av sted om noen betydelig andel av denne dominerende gruppe yrkesaktive skulle føle 

spesielle begrensninger i sin plikt og rett til å delta i det offentlige ordskifte, som må ligge til 

grunn for den demokratiske meningsdannelsen. Når en sjef likevel vil pålegge sine 

underordnede taushet utad, bør man alltid spørre hvor han har hjemmelen for det»123. Jeg vet 

ikke om jeg trenger å tilføye mye her.  

                                                 
123Willoch har skrevet mye om dette, dette er et sitat fra Aftenposten 10. november 2000. 
http://tux1.aftenposten.no/meninger/kronikker/d173687.htm 

http://tux1.aftenposten.no/meninger/kronikker/d173687.htm
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Kvaliteten av Mattilsynet begrenses av denne manglende debatten, og det må være nåværende 

ledelses oppgave å bidra til at det blir legitimt å kritisere organisasjonen innad og også delta i 

meningsdannelsen i samfunnet, nettopp for på sikt å bedre Mattilsynets legitimitet. 

 

RISIKOSAMFUNNET SLÅR INN OVER OSS. 

Jeg startet denne boka blant annet med et tilbakeblikk på Ulrich Becks teorier om 

risikosamfunnet og det moderne menneskes forhold til risiko. Mattilsynet har etter mitt syn 

tolket dette i sin retning ved å rendyrke et gammeldags syn der en har erstattes tillitten til den 

gode fagpersonen i tilsyn med risikovurderinger basert på «vitenskapelige risikovurderinger». 

Dette er med rimelig sikkerhet en feil strategi, og ser bort fra det elementære at tillit utvikles av 

aktører som har kontakt med sin egen kontekst og der sannhet er en arbeidshypotese.  

Det er veterinærer og selvsagt andre yrkesgrupper og deres interne diskusjoner som skal danne 

grunnlaget for en nødvendig re-etablering av det faglige nivået i Mattilsynet og slik bidra til en 

god beskrivelse av det risikolandskapet som norske forbrukere beveger seg i. 

Synet på intern kompetanse i forhold til sentrale risikovurderinger går tilbake til WTO-avtalens 

SPS-protokoll (7) og dens omtale av skillet mellom faglige risikovurderinger og såkalt 

risikohåndtering. Dette ble som nevnt raskt fulgt opp av SNT/ Sørheim ved etablering av SNTs 

vitenskapelige komite og videreført under Mattilsynets tid gjennom VKM. I denne 

organiseringen ligger at komplekse fagvurderinger skal foretas av VKM eller de såkalt 

forvaltningsstøttende institusjoner som VI, Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for 

ernærings- og sjømatforskning (NIFES).  

For VI medfører arbeidsfordelingen en stor pågang på faglige vurderinger der Mattilsynet delvis 

har bedre kompetanse internt. I tillegg legges mange saker inn under VKM. Vårt system speiler 

EU, som har sin EFSA med ansvar for risikovurderinger og EU-kommisjonen som utøvende 

når det gjelder risikohåndtering. Det som undergraves over tid er Mattilsynets egen 

vurderingskompetanse. Jeg tror grunnleggende på at kompetanse best utvikles under ansvar.  

I dette systemet er «bestillerkompetanse» den hellige gral. Det er således bestillingsbrevet fra 

Mattilsynet som legger rammene for hva VI eller VKM skal vurdere. Problemet er at det ofte 

kreves samme kompetanse for å lage et bestillingsbrev som å besvare det, og resultatet er ofte 

en skinnprosess der det gås mange runder før en ender opp med endelige spørsmål som skal 

besvares. Jeg opplevde dette for fullt blant annet da jeg ledet arbeidet med VKM-rapporten i 
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etterkant av spekepølseutbruddet i 2006124. Det gjøres mye fint arbeid i VKM, men det er 

mangel på konsultative prosesser i forkant av VKMs arbeid. Det har nok blitt mye bedre, men 

fremdeles er blant annet industrien i liten grad inne i slike innledende prosesser. 

Tilsvarende er situasjonen når det gjelder «bestillerkompetanse» for matanalyser. Når offentlige 

laboratorier forsvant for rutineanalyser av matvarer, forsvant også mange analyser. Delvis er 

dette et kostnadsspørsmål, men i større grad er problemet at ansatte i Mattilsynet ikke har 

erfaring med mikrobiologiske analyser og derfor ikke har reell «bestillerkompetanse». Jeg ser 

ikke noen måte denne svakheten kan repareres. 

Et annet moment er forøvrig at Mattilsynet har lagt seg på en særegen strategi når det gjelder 

sin risikokommunikasjon, der en i prinsippet mener at all «risiko» skal kommuniseres, 

uavhengig av betydning for folkehelsa eller grad av dokumentasjon. Dette førte blant annet ført 

til at FHI med sin tilnærming om kommunikasjon av enkle og gjennomførbare råd til gravide, 

ble supplert med lange lister fra Mattilsynet om hva gravide ikke bør spise. Dette går tilbake til 

min omtale av kommunikasjonssamfunnet innledningsvis i boka, og i essens er dette kun en 

måte lederne ved tilsyn og institusjoner skal slippe å ta ansvar. Jeg tror gravide kunne greid seg 

med en enklere informasjon og ikke visst at de bør være forsiktige med å spise hai og skate125. 

Trenden er også at helsemyndighetene nå aksepterer lange lister, med oppdaterte (felles for FHI 

og Mattilsynet) råd fra 2013126 der for øvrig også den vanlige feilinformasjon om at en kan få 

toksoplasmose ved å klappe en katt gjentas.  

Dette punktet er litt viktig, og henger sammen med min argumentasjon av 

kunnskapsrelativisering. Når alt nevnes, kan en innenfor en relativisme egentlig velge ganske 

fritt mellom de versjoner som finnes. Forebyggende helsearbeid drives ved gjennomføring av 

råd som påvirker adferd, ikke ved å nevne alle elementer. Særinformasjon til pasienter med 

immunsvikt eller andre særgrupper bør gjøres av helsevesenet direkte. 

                                                 
124Rapporten «Risikovurdering av E-coli i den norske kjøttkjeden» finnes på www.vkm.no 
125http://www.matportalen.no/rad_til_spesielle_grupper/tema/gravide/#tabs-1-2-anchor: Kostholdsråd til gravide har blant 
annet dette: Rakfisk (bakterier). Selkjøtt (fremmedstoffer). Blåkveite over tre kilo (fremmedstoffer). Ferskvannsfisk av typen: 
All gjedde, abbor over 25 cm, ørret over en kilo, røye over en kilo (fremmedstoffer). Eksotisk fisk som: Hai, sverdfisk, skater 
og fersk tunfisk. Tunfisk på boks er helt trygt (fremmedstoffer). Fiskelever og produkter med fiskelever, som for eksempel 
Svolværpostei og Lofotpostei (fremmedstoffer). Brunmat i krabbe og hummer, fordøyelseskjertelen i kamskjell og nyren i o-
skjell (fremmedstoffer). 
126http://www.matportalen.no/rad_til_spesielle_grupper/tema/gravide/#tabs-1-1-anchor  

http://www.matportalen.no/rad_til_spesielle_grupper/tema/gravide/#tabs-1-2-anchor
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Vi trenger en omfattende debatt om bruk av risikovurderinger og strategier for 

risikokommunikasjon basert på en moderne oppfatning av risikosamfunnet. Det vil bety en ny 

vurdering av hvordan vi gjennomfører risikovurderinger og sørger for interaksjon mellom 

Mattilsynets ansatte, forskere og andre, for å få en mere robust håndtering av fiktive og reelle 

risikoer som vi må forholde oss til i vår komplekse matverden.  

 

KONSEKVENSER AV INTEGRERING I EU’S SYSTEM 

Jeg skal se litt kort på dette tema, som egentlig krever mye plass. Det er ikke uten grunn at 

Europautvalgets rapport (8) ble svært omfangsrik, og også det tema som er beskrevet basert på 

Veggelands rapport er av betydelig omfang. EØS-avtalen preger store deler av vårt dagligliv, 

og dette gjelder også veterinærer, dyreeiere og forbrukere.  

Det er den store Europautredningen som må bli bakteppe for mine vurderinger her, og det er 

kanskje ingen stor overraskelse at jeg er uenig i en del av det som der hevdes. Jeg har derfor 

klipt inn en del tekst fra den kommentar som Ivar Hellesnes og jeg skrev for Nei til EU under 

høringsrunden av EU-utredningen (28). Denne teksten er gjengitt som den var. Innledningsvis 

kommenterte vi som følger: 

Hellesnes/ Skjerve (28) :«En hovedkritikk mot rapporten er at man ikke i det hele tatt nevner den 

begrensing som var lagt på norsk regelverksutvikling i og med statsministerens brev til departement og 

direktorater sommeren 1988 der man i et brev til samtlige departement ga beskjed om at ”utformingen 

av norske lover og forskrifter som omfattes av det indre marked, skal vurderes også med henblikk på en 

eventuell harmonisering med EFs regelverk.” Dette pålegget forhindret innovasjon på en rekke 

forvaltningsområder, men det har så vidt oss bekjent ikke vært gjenstand for noen offisiell analyse. På 

”matfeltet” har det bl.a. hindret en meget sterk omstrukturering av den offisielle kjøttkontrollen her i 

landet, en prosess som allerede i 1987 var kommet langt mht. planer. NTEU antar at det kan føyes 

mange tilsvarende eksempler til dette ene, noe en større utredning burde være gjenstand for. 

Det er svært overraskende at biologisk fagkompetanse ikke er brukt ved utarbeidelse av rapporten. 

Tunge veterinærfaglige argumenter mot EØS-avtalen ble formulert i rapports form allerede ved 

begynnelsen av 1990-tallet. Mange av de samme argumenter ble brukt også da EØS-avtalen ble utvidet 

fra 1.1.1999, den såkalte ”veterinæravtalen”. Det var en svært omfattende debatt om dette, der blant 

annet regjeringspartiers representanter tok dissens i Stortinget på denne saken – på bakgrunn av 

biologiske argumenter. I form har notatet et svært overordna perspektiv med liten forståelse for 

betydningen av EØS avtalen for de aktører innen næring og forvaltning som daglig må leve med denne 

avtalen. 
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Norge, EØS-området og verden ellers står overfor mange utfordringer når det gjelder håndtering av 

det som rapporten kaller ”matpolitikk” eller ”regulering av matfeltet” - “offentlige tiltak som skal sikre 

trygg mat med god kvalitet som frambys på en redelig måte”. Denne formuleringa mangler viktige 

elementer (dyre- og fiskehelse, dyrevelferd) og viser forfatterens manglende forståelse av 

sammenhengene mellom tilstanden i dyrepopulasjoner og miljø og den hygieniske kvaliteten på maten 

som produseres. Formuleringa tilsier i alle tilfeller at en bør diskutere dette konkret med referanse til 

Mattilsynets ansvarsområde. Dette er komplekse faglige spørsmål som direkte berører dyrehelse, 

dyrevelferd og mattrygghet. Eksempelvis har en nå sett den tidligere forutsette økning av problemer 

koblet til økt handel med vegetabilier i form av en rekke internasjonale matbårne utbrudd 

(shigellabakterier i sukkererter, E. coli i bønnespirer, Yersinia i rucolasalat). En burde åpenbart ha en 

egen fagrapport som gikk gjennom dette området. En egen sak er hvordan norsk husdyrnæring i stor 

grad har tatt over det ansvar for importkontroll som staten tidligere hadde. Også dette mangler i 

notatet.» 

 

ET STORT OG KOSTBART TILSYN 

Den mest åpenbare konsekvensen av EU-tilpasningen som startet med EØS-avtalen, og 

fortsatte i full skala etter utvidelsen med veterinærområdet fra 1999, er at regelverket har 

eksplodert i omfang samtidig som også regeltradisjonene har blitt vesentlig endret. Dette er 

selvsagt en avveiing for Norge, men det er et faktum at store deler av Mattilsynets kapasitet går 

med til oversettelse og implementering av et svært omfattende regelverk. Delvis er dette 

regelverket kanskje bedre enn det vi hadde, delvis er det dårligere. Et hovedproblem er at det 

krever juridisk særkompetanse i mange tolkinger, og at det rettighetssamfunnet jeg 

innledningsvis beskrev har gjort juridiske forhold og kompetanse svært viktig.  

Hellesnes/ Skjerve (28) «Et stort problem for alle som jobber med EØS-basert regelverk er overgangen 

fra i hovedsak lovtekster i form av direktiver og til bruk av forordninger. De blir introdusert i norsk 

regelverk via særegne tilpassingsforskrifter der forordningen blir et vedlegg. Disse er oftest meget 

kompliserte å forholde seg til for de som skal tolke i den norske forvaltningen – og i de ulike næringene 

som berøres. Endringer blir vedtatt som egne lovtekster uten at den opprinnelige blir endra. Man må 

altså ha oversikt over alle endringer og tolke betydningen av tekster som er lagt over hverandre. De 

”konsoliderte” forordningene er ikke offisielle. Notatet nevner dette som problemområde, men har 

ingen vurdering av hva dette betyr for bl.a. Mattilsynets muligheter for å utøve et faglig fornuftig tilsyn 

på sine mange områder. Her er notatet svakt og kommer ikke med vurderinger som har noe med tilsynets 

kvalitet, men begrenser seg til Norges muligheter for å påvirke EU.» 
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Dette er ikke noe særegent for Mattilsynet, men har delvis bidratt til at den biologiske 

fagkompetansen i Mattilsynet har blitt utydelig. Jurister har fått sterkere posisjoner, og det kan 

diskuteres om dette er riktig eller ikke. Veggeland (72) benytter da også primært jurister som 

sine kilder fra Mattilsynet i sin rapport.  

En tilnærming til å forstå dette, er at et overdrevent byråkratisk Mattilsyn er en del av en politisk 

akseptert medlemskontingenten til EØS-systemet. Dette er kanskje også en bedre variant enn 

ideologien om «verdens beste Mattilsyn». 

I tillegg til hele saksbehandlingskomplekset og et tungvint regelverk som Mattilsynet preges 

av, har vi krav til standardisering som gjerne fokuserer på IT-orienterte løsninger. «Verdens 

beste Mattilsyn» skapes nok ikke av IT-systemer, men IT-systemer er selvsagt viktige for alle 

aspekter i et moderne samfunn. Vi kommer ikke unna at intern biologisk fagkompetanse er det 

aller viktigste, og det er her jeg spør om Gjein har tatt feil ved at han ikke tør vise til Mattilsynets 

egenkompetanse innen mattrygghet, men viser til at de forholder seg til HOD på matområdet127.  

For VI har EØS-tilpasningen medført at de bruker store ressurser på sine dokumentasjons- 

overvåking- og kontrollprogrammer128, i hovedsak med liten betydning for norsk dyre- eller 

folkehelse. I forhold til perioden før 1994 utgjør det direkte arbeidet med dyrehelse en mindre 

del av aktiviteten. I tillegg kommer et omfattende arbeid med utredninger for Mattilsynet, som 

tidligere ble gjort av SNT eller SDT i konsultasjon med VI. Dette vil nå forsterkes med 

budsjettkutt både i Mattilsynet og VI. 

Det faktum at vi har et dyrt system er ikke noe problem i seg selv, men er problematisk under 

de nedskjæringer som nå kommer, der det vil bli vanskelig å unngå å prioritere de oppgaver 

som angår forpliktelser i EØS-avtalen. Min oppsummering er likevel at vi kanskje gikk fra en 

visjon om verdens beste Mattilsyn til verdens dyreste. Selv om Veggeland (72) er svært positiv 

til EØS-avtalen, erkjenner han også dette problemet.  

Det er her profesjonen(e) kommer inn i bildet. Som pekt på i generell litteratur om profesjoner 

(38) er ett karakteristikum ved en god profesjon at de er villige og har evne til å ta ansvar. En 

profesjon som får undervurdert sin rolle vil bli mindre profesjonell og på sikt bli dårligere i 

stand til å fylle sin rolle. Det er her Mattilsynet har mye å gjøre for å benytte den kompetanse 

                                                 
127Se tidligere henvisning til NRK-intervju med Gjein september 2013. 
128Se under http://www.vetinst.no/Publikasjoner/NOK-rapporter : Norske overvåkings- og kontrollprogrammer 
(NOK)  

http://www.vetinst.no/Publikasjoner/NOK-rapporter
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og erfaring som ligger hos veterinærene og andre profesjoner i systemet. Hvis ansvar for 

sammensatte fagvurderinger systematisk settes ut, undermineres systemets egenkompetanse. 

Resultatet blir da både en mindre uttalt profesjonalitet internt, og overdrevent eller ikke 

målretta bruk av eksterne forvaltningsstøttende institusjoner og VKM. Det legger også press på 

institusjoner som VI, ved at de i begrenset grad får spille ut sin kompetanse, men i for stor grad 

blir leverandører av kompetanse til Mattilsynet. 

Når det gjelder juristene, representerer ikke en stor, men en sterk gruppe i Mattilsynet. Med et 

sterkere fokus på riktig forvaltning og større juridiske krav til hele saksbehandlingen er dette 

naturlig. Et for sterkt fokus på korrekt lovtolking fører i samfunnet til at mange saker blir løftet 

opp til det juridiske området. Dyrevelferdssaker som angår sports- og familiedyr er ett eksempel 

på dette, der saker kan dras ut i rettsvesenet i mange år. Når sterke kapitalinteresser er inne, 

som i fiskeoppdrett,129 skjer dette også. En formalfeil i et brev kan da gjøre at Mattilsynet taper 

en sak. Mattilsynet trenger flinke jurister, men hvordan makten og posisjoner mellom juristene 

og forskjellige biologer skal fordeles er svært viktig å se på.  

 

KUNNSKAPSSYN 

Jeg mener at det er det rådende kunnskapssynet i Norge som er det egentlige problemet, ved at 

faglige kunnskaper blir relativisert og erstattet av et kommunikasjonsorientert paradigme, der 

juridiske forhold blir helt avgjørende, og Mattilsynet er ikke noe unntak.  

Tilsynelatende er Mattilsynet og andre norske institusjoner blitt svært opptatt av å kvalitetssikre 

det kunnskapsmessige grunnlaget for sine vedtak og råd. Dette gjøres ved å innhente råd fra 

forvaltningsstøttende institusjoner (som VI) eller ved å bestille spesifikke risikovurderinger fra 

VKM eller andre. Problemet her blir at de aktører som skal bruke denne kunnskapen fratas 

vurderingsansvar. Særlig innen smittevern, sitter lokalt personell i Mattilsynet på avgjørende 

kunnskaper og erfaring. De råd som kan gis av sentrale institusjoner eller VKM vil ofte være 

løsrevet fra denne situasjonen. I et slikt spill vil fokus på håndtering bli på nasjonale kriser som 

utbrudd av svinepest, munn- og klauvsjuke eller et stort nasjonalt matbårent utbrudd, mens de 

viktigere beslutningene som tas til daglig blir nedfokusert. Den kompetanse som trengs til 

                                                 
129Ett eksempel her er da Fjordlaks fikk utbrudd av VHS i et anlegg med regnbueaure. Bedriften nektet da å 
etterkomme Mattilsynets pålegg om nedslakting, og Mattilsynet måtte gå til retten for å kunne starte nedslakting, 
og verdifull tid gikk tapt. Det tok 4 måneder å få ordnet opp i dette. 
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daglig kan kun utvikles ved at de som har ansvaret for beslutninger også har ansvar for å 

kvalitetssikre sine vurderinger på sin måte. En overgang til en passiv informasjonsinnhenting 

ved å be om råd fører indirekte inn i et kunnskapssyn der den enkelte egentlig kan velge fritt 

hvilke versjoner en skal stole på, og her sniker det relativistiske kunnskapssyn seg inn. 

 

BIOLOGISKE KONSEKVENSER AV EØS-AVTALEN 

Kinas gamle utenriksminister Zhou Enlai ble visstnok en gang spurt av Henry Kissinger hva 

han syntes om den franske revolusjonen. Zhou uttrykte da overraskelse over at Kissinger skulle 

be om en slik vurdering etter bare 200 år. 

Det er ikke lett å vurdere årsaksforhold bak endring av biologiske systemer, og jeg kan ikke 

komme med en utdypende analyse i denne teksten. Jeg skal imidlertid behandle dette litt 

grundigere enn Gudbrand Bakken (10), som refererer til at han bladde gjennom en rapport fra 

VI fra 2008 og at det visstnok ikke har skjedd stort. Atle Ørbech Sørheim sier også at det gikk 

ikke så galt som enkelte trodde (68). Dette er også en underliggende tone i Veggelands 

tilnærming, uten at de gir rammene for det som har skjedd. Ett av problemene hos Veggeland 

(og Bakken/ Sørheim) er en tilsynelatende forbausende manglende forståelse av relasjonene 

mellom EØS-avtalen og WTO.  

Hellesnes/ Skjerve (28) «Som et sentralt element i debatten omkring både den norske tilslutningen til 

og utvidelsen av EØS-avtalen var det synet at EØS-avtalens effekter i stor grad vil avhenge av utvikling 

av WTO-baserte tollbarrierer ved handel. Dersom WTO fører til mer handel over landegrensene vil det 

uvegerlig føre til mer smitte og biologisk forurensing mellom alle verdens økosystemer. Dette er ikke 

berørt særlig i rapporten, og burde kommet sterkere fram. I punkt 2.2.2 sidestiller rapporten WTO med 

EU og EØS når det gjelder tvisteløsninger. Det reelle er at WTO-beslutninger kan føre til ensidige 

straffetiltak (straffetoll e.l.), mens EU/EØS på en helt annen måte medfører juridisk bindende 

konsekvenser. Diskusjonen om internasjonalisering av matmarkedet er like aktuell i dag som for 15 år 

siden.» 

 

SMITTESITUASJONENE I NORGE 

Ett av hovedelementene i «veterinæravtalen» var etablering av en rekke kompensatoriske tiltak. 

Vi visste allerede da de ble foreslått at disse var defensive tiltak for å redusere og til en viss 

grad kontrollere import, særlig av levende dyr.  
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Hellesnes/ Skjerve (28) «Rapporten sier på side 16: ”Norge fikk gjennom EØS-avtalen enkelte 

tilleggsgarantier”. Dette er et kraftig understatement og er heller ikke særskilt for Norge. Prinsippet 

innen EU er at områder/regioner som har en særegen situasjon med hensyn til en eller annen sjukdom 

kan få slik tilleggsgaranti, noe som medfører krav om dokumentasjon på den varen som skal 

introduseres i dette området. Det er et meget omfattende arbeid som er lagt ned i enkelte land for å gi 

en slik dokumentasjon, og Norge har gående en rekke slike programmer. Dette er en del av våre 

kompensatoriske tiltak, og før 1994 ble det introdusert slike program for en rekke husdyr. Andre land 

har gjort likedan. Forvaltningen er altså ikke bundet til stater men til regioner. Et forhold som også bør 

vurderes, er at dokumentasjonsprogrammene er ressurskrevende og har dreid mye fagaktivitet over fra 

direkte sjukdomsbekjempelse eller intervensjon i norske matkjeder til dokumentasjon av fravær av 

sjukdommer eller smittestoff. Dette har dermed neppe gagnet verken folkehelse, dyrehelse eller 

dyrevelferd.» 

«Det er fremdeles ingen faglig uenighet om at en økt handel med biologiske varer medfører økt risiko 

for innslep av fremmede organismer, både smittestoff og arter som er uønsket i naturen. I notatet tas en 

veldig formalistisk tilnærming til dette og en får inntrykk av at dette på et vis ble avsluttet ved innføring 

av de såkalte kompensatoriske tiltakene ved utvidelse av EØS-avtalen. En rask lesing av referanselisten 

avslører umiddelbart at forfatteren i liten grad har forholdt seg til biologisk orientert litteratur. Mest 

alvorlig er det kanskje at en leser ikke vil skjønne noe av debatten omkring veterinæravtalen forut for 

Stortingsdebatten, da disse fagdebattene er manglende eller skjevt referert. Notatet nevner ikke den 

omfattende diskusjonen som gikk over hele landet omkring trygg mat og veterinær grensekontroll. Det 

som ble skrevet og sagt var at muligheten for smitteinnslep var direkte avhengig av mengde dyr og mat 

som ble importert, og siden det ikke har skjedd store endringer her kan man heller ikke forvente de store 

utslagene for smitteintroduksjon. Rapporten refererer indirekte til dette ved at den henviser til referater 

fra Stortingsdebatten. Referatet viser for øvrig at nesten hvert innlegg forholdt seg faglig til en rapport 

utgitt av Den norske veterinærforening og ikke departementets egne vurderinger. Det er merkelig at 

rapporten ikke har fått med seg dette. Rapporten drister seg imidlertid til å legge vekt på (s28) at blant 

annet “deler av veterinærmiljøet i forvaltningen” ikke hadde store motforestillinger mot å overta EUs 

veterinære regelverk – men uten å referere kilde. Her burde åpenbart fagdebatten vært referert til også 

når det gjelder kildebruk. 

Under punktet om Håndtering av munn- og klauvsjuke får en et klart inntrykk av at det var politiske 

grunner både for å trekke i nødbremsen og for å gjøre helomvending. Situasjonen var ikke slik, og det 

som skjedde var at norske veterinærmyndigheter fikk et klart inntrykk av at man innen EU ikke hadde 

full oversikt over hvor flere tusen potensielt smitteførende dyr i en transportprosess befant seg. Dette 

var alvorlig og kunne innebære spredning av smitten til nye land og regioner – også Norge. På det 

grunnlaget ble det oppretta kontakt mellom Dyrehelsetilsynet og landbruksministeren som så gjorde 



108 

 

ensidig vedtak om stopp av all import av animalske produkter fra EU-land. Tre uker seinere var dette 

endra og man kunne oppheve forbudet. Framstillinga i rapporten er en grov dreining av hva som 

skjedde.» 

Ved utvidelse av EØS-avtalen fra 1999 overtok i praksis KOORIMP130 ansvaret for import av 

produksjonsdyr til Norge, da staten abdiserte fra dette området. Dette har KOORIMP gjort på 

vegne av en samlet næring på en utmerket måte. Når det gjelder våre viktigste produksjonsdyr, 

storfe og svin, importeres nesten ikke levende dyr, og import skjer med sæd og embryo for å 

forbedre genmaterialet. Vi har dermed beholdt vår svært gode dyrehelse, blant annet med fravær 

av BVD hos storfe. Vi fikk inn svineinfluensa, men via smitte fra mennesker, ikke gris. Noe 

verre er dette for småfe, da en her har mange som ikke har sau eller geit som hovednæring, og 

KOORIMP er bekymret for dette. Norge gikk også klar av det store europeiske utbruddet med 

blåtungevirus etter 2006. Siste resultater fra sau, viser at fotråte sannsynligvis er en nylig 

introduksjon av patogene varianter av bakterien via import av levende sau, uten at selve 

smittekilden er kjent. Hos gris har en funnet multiresistente varianter av Staphylococcus aureus 

(MRSA), sannsynligvis fra mennesker. For fjørfebransjen, har såkalte ESBL, “ekstendert 

spektrum betalaktamase” produserende E. coli131 dukket opp som en ny trussel. Våre fjørfe er 

ekstra sårbare da vi ikke har en norsk avlspopulasjon. Vi er nok dessverre i en labil fase, særlig 

hvis de økonomiske rammene for norsk husdyrbruk endres vesentlig, uten å si at dette er en 

direkte konsekvens av EØS-avtalen.  

De alvorligste konsekvenser av EØS-avtalen ser vi i dag på kjæledyrsida. Etter endring av EUs 

regelverk på dette området ble det etter 2004 mye lettere å transportere kjæledyr omkring i EU. 

Mattilsynet må ha sovet ganske lenge i timen da det ikke ble gjort noe for å unngå en 

tilstrømning av hunder til Norge. Norge vedtok derfor en liberal forskrift om ikke-kommersiell 

transport av kjæledyr (hund katt og ilder) på nasjonalt grunnlag 01.07.2004. Da var det kaotisk 

i Mattilsynet og det var bare en håndfull folk som visste om det. Høringen var en fadese og det 

var få som fikk høringsdokumentene. Dette var også reelt en utvidelse av EØS-avtalen siden 

det var ikke-kommersiell transport og derfor ikke angikk handel. Saken var ille nok da vi 

begynte å få inn gatehunder fra Spania, men det ble betraktelig verre da østblokkland kom inn 

                                                 
130http://www.animalia.no/Dyrevelferd-og-dyrehelse/KOORIMP/  
131http://www.vetinst.no/Nyheter/Funn-av-ESBL-produserende-E.-coli-i-fjoerfekjoett. I 2012 ble det påvist 
ESBL- produserende E. coli i 32,2 % av de undersøkte kyllingfiletene via overvåkingsprogrammet i NORM-
VET 

http://www.animalia.no/Dyrevelferd-og-dyrehelse/KOORIMP/
http://www.vetinst.no/Nyheter/Funn-av-ESBL-produserende-E.-coli-i-fjoerfekjoett
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i EU fra 2004, med Romania og Bulgaria i 2007132. Vi visste da at det var en viss risiko for 

import av rabies fra Sverige via Polen og Baltikum, men konsekvensene av regelendringen i 

2004 slo inn for fullt da dyrevelferdsaktivister etter hvert begynte å importere hunder fra 

Romania, Ungarn og Spania for å «redde dem» fra en uverdig tilværelse.  

Ved transport av hund har det i tillegg til rabies vært hovedfokus på revens dvergbendelorm, 

Echinococcus multilocularis, med krav om behandling før import til Norge. Med de mange 

hunder som kommer inn illegalt eller i gråsonen vil det være merkelig om vil greier å holde 

denne unna på sikt, med alvorlige konsekvenser for nordmenns naturbruk ved at vi må være 

forsiktige med bærplukking. I tillegg til dokumenterte importer av fremmede parasitter, har vi 

nå også fått inn valpesjuke igjen133. 

Mattilsynet og VI ble tatt på senga her, og det eneste en kunne gjøre var å «fraråde» slik import. 

Nå ordnes dette kanskje via en del juridiske krumspring i Norge og EU, men dette er helt 

åpenbart et biologisk hasardspill. Ikke bare er det risiko for en betydelig infeksjonsspredning 

til norske hunder, men også sekundært til norske husdyr og via zoonotiske infeksjoner til 

mennesker. Folk oppfatter det i dag som en rettighet å reise fritt med hund og katt (og hest). 

Det finnes ingen organisasjoner a la KOORIMP som kan ta ansvaret for hund, hest og katt, og 

dessverre kommer nå også en liberalisering av regelverket for reptiler. Det er mange 

Veterinærdirektører som nå bør snu deg i graven.  

Når det gjelder zoonotiske agens er bildet utydelig. Antallet Campylobacter-infeksjoner øker 

jevnt og trutt, og det er uten tvil blitt flere salmonellainfeksjoner med smitte i Norge enn før 

EØS-avtalen. Det dreier seg om en flerdobling i de 20 åra vi snakker om, og årsakene kan være 

diffuse. At EØS-avtalen ikke har betydning her er kanskje noe Bakken kan tenke seg å 

begrunne, men Norge har blitt del av et mere globalt marked den siste generasjonen.  

Matbårne utbrudd rapporteres i større omfang enn tidligere, men dette kan muligens tilskrives 

bedre rapporteringsrutiner134. Det er nok å velge i om en skal se på utbrudd forårsaka eller 

sannsynligvis forårsaka av import eller reising. Jeg er for mye epidemiolog for å konkludere 

her, men det er en klar trend at det internasjonaliserte markedet forårsaker flere utbrudd. Om 

                                                 
132 VI-rapporten «Parasittologisk og serologisk undersøkelse av prøver fra gatehunder importert til Norge fra 
land i Øst-Europa» gir en bred vurdering av dette sakskomplekset. 
133http://www.vetinst.no/Nyheter/Valpesjuke-for-foerste-gang-paa-40-aar omtalte dette 16.1.2013 
134http://www.fhi.no/tema/utbrudd er en glimrende kilde for oversikt over slike utbrudd. 

http://www.vetinst.no/Nyheter/Valpesjuke-for-foerste-gang-paa-40-aar
http://www.fhi.no/tema/utbrudd
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dette er forårsaket av utvidelse av EØS-avtalen er ikke lett å avgjøre, men sjukdomsmønsteret 

endres åpenbart av en økt import av matvarer. Det har vært påpekt mange ganger at 

smittespekteret endres noe vekk fra kjøtt og dyr til grønnsaker, bær og sjømat. Den siste nyheten 

er en rekke tilfeller av smitte i Norge med hepatitt A, sannsynligvis via importerte bær135. 

Kanskje vi skal og bør tenke oss om litt. 

Det er sannsynlig at vi er inne i en betydelig økt risiko for matbåren smitte på grunn av økt 

import, og forskjellige fasetter av EØS-avtalen er en vesentlig årsak til dette. En bør se mere på 

med forskningsbaserte metoder for å bli stand til å håndtere dette bedre under de skiftende 

forholdene vi må regne med kommer. Det er klart en oppgave for VI/ FHI/ NVH, men det er 

vel relativt lett å spå at det vil være begrensete ressurser til et slikt arbeid.  

Gjennom utvidelse av EØS-avtalen er det igangsatt en langsiktig prosess der vi leker med en 

husdyrhelse og folkehelse etablert etter mange tiårs hardt arbeid for å sikre husdyr- og 

folkehelse. Når det etter hvert har blitt en rettighet å reise med og importere kjæledyr, står 

produksjonsdyr også i fare. Det er bare en sterk norsk husdyrnæring som kan hindre at dette 

spiller for mye over på våre husdyrbestander. 

Heldigvis har EU etter 2000 satt i gang betydelige prosesser for å håndtere husdyrsjukdommer 

og zoonotiske sjukdommer. Slik vil nok risiko ved import av kjøtt og andre animalske produkter 

være lavere i dag enn sist på 90-tallet. Kanskje har den norske/ nordiske tilnærmingen vært en 

slags modell for EU?  

Når det gjelder dyrevelferd, er bildet svært sammensatt, og en del endringer i positiv retning 

har skjedd på grunn av endringer i EUs dyrevelferdsregelverk. Men - det er jo likevel slik at vi 

også kunne forbedret vårt regelverk uten å være med i EUs systemet.  

 

  

                                                 
135Mattilsynet anbefaler å koke importerte, frosne bær før bruk; 
http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/virus_i_mat_og_drikke/mattilsynet_anbefale
r_at_importerte_fryste_baer_blir_varmebehandlet_for_bruk.9080  

http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/virus_i_mat_og_drikke/mattilsynet_anbefaler_at_importerte_fryste_baer_blir_varmebehandlet_for_bruk.9080
http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/virus_i_mat_og_drikke/mattilsynet_anbefaler_at_importerte_fryste_baer_blir_varmebehandlet_for_bruk.9080
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VETERINÆRE LEDERE OG INSTITUSJONER 

I Rune Slagstads bok; De nasjonale strateger (66), beskriver han viktige nasjonale strateger. 

Her er ikke Veterinærdirektøren nevnt, men helsedirektør Karl 

Evang er en av dem. Det nærmeste vi kommer en veterinær er 

vel hovedmannen bak norsk skolepolitikk fra andre verdenskrig 

og fram til 1970, Helge Sivertsen136. Norges etterkrigshistorie 

viste betydningen av at profesjoner hadde visjonære ledere, og 

at slike profesjoner hadde en avgjørende innflytelse på 

utforming av etterkrigssamfunnet. Betydningen av 

enkeltpersoner kan alltid diskuteres, men i visse situasjoner er 

det viktig å ha personer som har vilje til å ta grep.  

I vår veterinære historie er det lett å peke på visjonære ledere 

som Ole Olsen Malm 137 , og de tidligere nevnte faglige 

strategene Steinar Hauge og Olav Sandvik.  

Jeg i denne boka referert mye til Sandvik, og det er en god grunn 

for det, ettersom så mye av moderne veterinærmedisin som den artet 

seg i Norge hadde han som faglig referanse. Som en av hans 

etterfølgere, Kåre Fossum sier, var han en stor økolog, og det var 

dette økologiske perspektivet som gjorda han unik og i stand til å se 

lange linjer.   

En annen og samtidig med Sandvik som virkelig gjorde 

veterinærene kjent, var professor Weiert Velle138. Velle var svært 

omstridt, men det er åpenbart viktig at en profesjon har slike aktører. Det er et stort sprang fra 

                                                 
136Hans sønn Tore Sivertsen er veterinær ved Veterinærhøgskolen NMBU.  
137Malm var den som på mange måter etablerte det moderne veterinærvesen i Norge, som overlege for det sivile 
veterinærvesen fra 1890 og etablering av veterinærinstituttet i 1891.  
138Velle (død 2007) var professor i fysiologi og rektor ved NVH (1975-82). Han var en suveren intellektuell og 
polemiker og utmerket seg blant annet som en svært kontroversiell aktør i kjønnsrolledebatten med boka Arv, 

miljø, adferd -- et bidrag til likestillingsdebatten. Han var også leder av Embetsmennenes Landsforbund. Se: 
http://www.dnva.no/c41070/artikkel/vis.html?tid=41092. 

Ole M Malm, skaperen av det moderne 

veterinærvesen. 

Vår viktigste faglige strateg før 

«moderniseringa», Olav Sandvik. 

http://www.dnva.no/c41070/artikkel/vis.html?tid=41092
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disse samfunnsaktørene, og over til det som en del mener er Norges mest kjente veterinær i dag, 

Trude Mostue139.  

Profesjoner trenger talsmenn på mange nivå. Med den posisjon som veterinærene hadde fram 

mot år 2000, var distriktsveterinærene i en kontinuerlig dialog med husdyrbrukere i alle landets 

kommuner og utgjorde en avgjørende myndighet når det gjaldt dyrevernspørsmål. Mange 

distriktsveterinærer så det som viktig å holde foredrag og andre former for 

informasjonsvirksomhet om dyrehelse og dyrevelferd140. Fylkesveterinærene hadde på sin side 

stor myndighet over sine veterinærer og hadde en avgjørende rolle i utbygging av 

veterinærvesenet i hele Norge141.  

Hver kommune hadde fram til 2004 en egen eller interkommunal offentlig næringsmiddeltilsyn, 

nesten alle ledet av en veterinær med tittel byveterinær eller kommuneveterinær. Disse 89 

(2003) tilsyn medførte at veterinærer var med på saksforberedelse og planlegging av 

kommunenes arbeid innen forebyggende helsearbeid, vannhygiene og miljøhygiene. Kanskje 

var dette veterinærenes viktigste arena når det gjaldt samfunnsmessig arbeid. Veterinærene var 

dermed en integrert del av det forebyggende helsevesen i Norge, med særlig ansvar for mat- og 

vannbårne sjukdommer. 

Distriktsveterinærene og KNT var et lavterskeltilbud for befolkningen. Det var 

distriktsveterinæren en snakket med når vedkommende besøkte gården, med samtaler omkring 

dyrehelse og dyrevelferd. Andre dyreeiere gikk også ofte via distriktsveterinæren, og mange av 

dem var aktive som foredragsholdere i lokale fora. Spørsmål som angikk mattrygghet gikk til 

det lokale KNT. Dette var en utpreget samfunnsservice som også sikret veterinærene en dyp 

samfunnskontakt og innsikt i mange samfunnsprosesser.  

 

 

 

                                                 

139Se artikkelen om veterinær på Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Veterin%C3%A6r .  
140Et ikke utypisk eksempel refereres av tidligere distriktsveterinær i Selbu, Ivar Sveinung Hanem, som hadde en 
egen «spalte» i lokalradioen han brukte som informasjonskanal.  
141Det er helt sikkert urettferdig å nevne navn her, men jeg trekker i moderne tid fram særlig den mangeårige 
fylkesveterinær i Nord-Norge og statsråd Johan Kleppe (http://no.wikipedia.org/wiki/Johan_Kleppe), 
fylkesveterinær i Trøndelag Arne Kyrkjebø.  

http://no.wikipedia.org/wiki/Veterin%C3%A6r
http://no.wikipedia.org/wiki/Johan_Kleppe
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DE MODERNE VETERINÆRE STRATEGENE 

Jeg har tidligere omtalt – en del vil kanskje si med litt hård hånd – rollen til nøkkelpersoner 

blant veterinærene innen offentlig forvaltning og tilsyn. Det dreier seg primært om Gudbrand 

Bakken (født 1941) og Atle Ørbech Sørheim (født 1933). I tillegg kom Eivind Liven (født 

1942), Bjørn Næss (født 1943) og Roar Gudding (født 1944). Også Kåre Fossum (født 1936) 

kan nevnes, men er mere en direkte etterfølge rav Sandvik og hadde ikke maktposisjoner etter 

at han gikk av som rektor. Disse kom inn etter avslutningen av Olav Sandviks (født 1925) 

regime, da Bakken tok over som Veterinærdirektør og leder av Veterinæravdelingen i LD i 

1990. Det er disse som definerer den sentrale ledergruppen i perioden som boka omtaler.  

Det er mikrobiologene som har styrt det norske veterinærvesenet, helt fra etablering av 

Veterinærinstituttet i 1890 med mikrobiologen Ole Malm. Olav Sandvik var mangeårig 

professor i mikrobiologi før han ble rektor ved NVH og før han så gikk over til direktørstilling 

ved VI i 1975. Liven, Næss og Fossum var læregutter av Sandvik, mens Bakken og Gudding 

arbeidet seg opp via Institutt for næringsmiddelhygiene og så over i mastittavdelingen ved VI 

under Sandvik, inntil Sandvik overtok som Veterinærdirektør i 1983. Denne gruppen var 

respekterte fagfolk med solide doktorgrader og ble satt inn i viktige posisjoner. Næss overtok 

etter Sandvik som direktør ved VI 1983-2003, etterfulgt av Gudding (2003-2009). Liven ble 

Veterinærdirektør og leder av SDT i1996142. Fossum var rektor ved NVH (1989-92). Bakken 

var sentral ved VI under Næss som avdelings- og overveterinær, før han så ble nestleder inntil 

han ble Veterinærdirektør i 1990. 

Sandviks forgjengere, Reidar Vollan (1962-1983) og Mads Gaustad (1957-61) hadde mindre 

forskningsbakgrunn, men i Sandviks måtte du være forsker med doktorgrad for å rykke opp til 

sentrale verv, et grep som nok var med og sikret anseelsen for disse stillingene. 

Mens Næss, Bakken, Gudding Fossum og Liven var rekruttert fra en felles base, hadde Sørheim 

en annen profil, via en kort tjeneste ved NVH, FN-tjeneste i Kongo og for NORAD i Kenya før 

han kom inn i LDs Veterinæravdeling, så Helsedirektoratet og etter hvert som leder av SNT til 

han gikk av i 1997.  

På 90-tallet var det åpenbart Bakken og Sørheim som var de veterinære strategene, og gjennom 

det meste av 90-tallet var det disse to som i praksis var de som styrte dyrene (Bakken) og maten 

                                                 
142Enkelte mener Liven fikk en noe trist sorti, som leder for Mattilsynets «postkontor» ved regionkontoret på 
Rudshøgda. Dette får Liven kommentere sjøl.  
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(Sørheim)143. Felles for disse var også at de var uttalte EU-tilhengere. Sørheim var en åpen 

agitator, men Bakken var nok også en dedikert EU-tilhenger. Det som kjennetegner disse to 

som strateger, er som jeg opplever dem, lydigheten og en sterk følsomhet for å følge politiske 

trender. De lyktes derfor i stort monn i oppbygning av «sine» institusjoner, og ressursene til 

dyre- og mattilsyn økte betydelig i deres periode. De framsto som «moderne» ledere, men med 

røtter i en gammel tid.  

Sammen med sine nevnte kolleger hadde Bakken og Sørheim klare røtter i etterkrigssamfunnets 

landbruksmiljø. Jeg velger å kalle dem bønder i litt for store sko144, ved at de ikke hadde en 

tilstrekkelig samfunnsforståelse til å makte omstillingen til den moderne norske staten etter 

1990. Nå er flere av aktørene hedret for sin innsats145  

Gruppens manglende samfunnsforståelse ble ikke til hinder for suksess internt i statsbyråkratiet, 

men for Bakkens del betyr det at han kan sies å ha bidratt betydelig til sin egen profesjons fall 

fram mot 2004. Sørheim gikk av tidligere, men var også en hovedarkitekt bak Mattilsynet. Han 

deler også med Bakken at han ikke evnet å arbeide sammen med kolleger for å etablere en felles 

virkelighetsforståelse bak de kvaliteter som det «gamle» systemet representerte. En av årsakene 

var nok også en del autoritære trekk hos Bakken, som gjorde at han ikke håndterte å få kritikk 

fra sine i forbindelse med EU- og EØS-debattene. Bakkens lojalitet bidro til at en i ettertid kan 

se på ham som en moderniseringsaktør som ble brukt som en brikke av andre krefter med ett 

mål om å opprettholde LD og deres styring over det viktige matområdet.  

Jeg tror også Bakkens interne posisjon var sterkt svekket etter at veterinæravtalen var vedtatt 

av Stortinget. Da var veterinærene «satt på plass» og de fagdebatter som hadde blitt dratt opp 

under EU debatten forsvant fra samfunnets fokus.  

Om andre hadde greid å fylle disse posisjonene bedre er uvisst, men det virker i dag som at 

disse flinke, ambisiøse fagpersonene var de som mest bidro til den deprofesjonaliseringen av 

veterinæryrket som kom med Mattilsynet. Deres generasjon og gruppe hadde stor makt, og det 

gikk lang tid før andre fikk slippe til. Denne generasjonen levde egentlig mentalt i Olav 

                                                 
143Kanskje litt useriøst kalte vi etter Botswana-turen Bakken for «dyrenes konge» og Sørheim «matens konge». 
144Jeg mener ikke dette nedsettende, men som en forståelsesramme. Jeg er nok sjøl, som mange andre 
veterinærer en av disse bøndene. 
145Kongen utnevnte 19. september 2007 Bakken til ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden 
for «innsats for offentlig forvaltning». Kåre Fossum fikk Kongens Fortjenestemedalje i 2005, Bjørn Næss 2013. 
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Sandviks tid og ønsket nok at fagprofesjonen skulle være viktig, men står fram som 

gammelmodige ved at de ikke evnet å analysere sin egen profesjon i sin egen tid.  

Bakken og Sørheim fikk dessverre et anstrengt forhold til sin egen profesjon, og forsto nok ikke 

de holdninger til autoriteter som preget de kolleger som hadde vokst opp i 70- og 80-tallets 

utdanningsinstitusjoner. Det er mulig at de ikke hadde andre valg, men det som står igjen er at 

da denne generasjonen forlot sine posisjoner i perioden 1997-2009 hadde veterinærprofesjonen 

gjennomgått en klar deprofesjonalisering, tydeliggjort særlig gjennom Mattilsynet. De og deres 

generasjon manglet evner til å problematisere sin egen profesjons rolle i sin tid og ble lett bytte 

for erfarne politikere kobla til landbrukets strateger som Per Harald Grue, og var ute av stand 

til å se konsekvensene av den nyliberale norske staten for sin egen profesjon. 

  

 
    

Gudbrand Bakken  Atle Ørbeck 

Sørheim  

Bjørn Næss Roar Gudding  

 

 

 

  

Eivind Liven Åpen Per Harald Grue Oddbjørn Nordset 

De veterinære strategene fra slutten av 80-tallet og fram mot etablering av Mattilsynet i 2004, sammen med to 

kanskje større strateger fra landbrukssida. Jeg har latt en plass være åpen. Det er flere som kanskje burde vært 

med.  
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DE VETERINÆRE INSTITUSJONENE 

Mens Bakken og Sørheim var de store strategene, fikk tilsynene forskjellig retning. SDT besto 

som veterinær bastion fram til 2004 under Livens ledelse som et profilert veterinært tilsyn. 

Kritikken av Liven går på at han kjørte habilitetsdiskusjonen for langt, og slik beredte grunnen 

for å marginalisere dyrehelsetilsynets kunnskaper om næringa – som vi har sett er problematisk 

i mange dyrevernsaker. I SNT/ KNT rykket veterinærene ned i hierarkiet tidligere ved 

etablering av SNTs vitenskapelige komite midt på 90-tallet, da den store kompetansen ute i 

KNT forsvant inn i regelfokusert virksomhet. Her ser vi Rune Slagstads beskrivelse av 

juriststatens tilbakekomst, og veterinærene hadde nok mistet sin premissrolle da Sørheim gikk 

av. Gunnar Langelands død bidro også til dette, ved at det ikke var noen klar arvtaker fra 

veterinær side etter Sørheim. 

Veterinærinstituttet ble fra 1983 til 2003 ledet av Bjørn Næss, i et tett samarbeid først med 

Bakken og senere Bakkens elev Roar Gudding. Næss var også Sandviks nestleder under den 

redningsoperasjonen av VI som beskrives i Sandviks memoarer. På 90-tallet spilte Næss og 

Gudding rollene sine i tett samarbeid med Bakken, og VI fikk sterkt økte bevilgninger i denne 

tiden, delvis på grunn av de fagdebattene som raste. Fossum var eldre og nok en mere 

tradisjonell «Sandvikianer» enn de andre, men fikk ikke noen dominerende posisjon etter han 

gikk av som rektor ved NVH.  

Veterinærinstituttet hadde under EU- og EØS-debattene problemer med relasjonen til norsk 

landbruk, men har etterhvert greid å gjenerobre noe av den tilliten som opprinnelig fantes og 

var viktig for begge parter. Institusjonen vil imidlertid de nærmeste åra få store problemer med 

manglende satsing på tradisjonell husdyrhelse i samfunnet og konkurranseutsetting av oppdrag 

som i dag er viktige for VIs økonomi146. Det som står igjen er uansett at VIs direktør er den 

eneste med en tittel som i en dag forbinder med ordet veterinær i seg. 

 

  

                                                 
146VIs direktør Gudmund Holstad får en stor utfordring med å håndtere dette.  
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GENERASJONSSKIFTET 

Bakkens regime varte altså fram til han (2006) og Gudding (2009) gikk av. Mens denne 

generasjonen ble utdannet ved NVH på 50-og 60-tallet fikk vi etter dette en ny generasjon ledere 

i Mattilsynet og VI. Disse var født på 50-tallet, barn av 70-tallet og representerer en helt annen 

bakgrunn og kultur. Harald Gjein kom inn fra husdyrnæringa (Animalia, Helsetjenesten for 

svin, Norsvin). Han kom først inn som nestleder for Gudding og gikk inn som leder ved VI fra 

2009 da Gudding gikk av. Han hadde en annen bakgrunn og ble en helt annen leder i systemet, 

med sterke bånd til norske husdyrorganisasjoner. Da Joakim Lystad gikk fra Mattilsynet til 

NAV i 2010, ble imidlertid Gjein hentet inn som leder i Mattilsynet. Endelig var det igjen en 

veterinær med potensiale som ledet 

Mattilsynet. Inn for Gjein ved VI 

kom en ny mikrobiolog da 

Gudmund Holstad ble ansatt som 

leder i desember 2011.  

 

Viktige veterinære strateger i dag: VIs direktør 

Gudmund Holstad og Mattilsynets direktør 

Harald Gjein. 

 

NVHs rektorer har ikke hatt den store rolle som representant for veterinærens 

samfunnsposisjon. Dette er forståelig ved at deres agenda skal være rettet mot de akademiske 

sfærer. For en rektor er det viktigere å matche kolleger innen akademia. Her står nok Weiert 

Velle i en særstilling (1975-82), som en høyt profilert akademiker. De fleste rektorer etter ham 

har vært respekterte fagpersoner uten en sterk samfunnsprofil, som Reidar Birkeland (1983-

88), Kåre Fossum (1989-92), Knut Karlberg (1993-95), Hallstein Grønstøl (1995-2002), Lars 

Moe (2002-2010) og så Yngvild Wasteson (2010-2014) som ble både den første kvinnelige 

rektor og samtidig den aller siste rektor ved NVH.  

Et tidsskille for rektorenes funksjon var da NVH (og NLH) i 1995 ble overført fra LDs 

budsjettportefølje, noe som også reduserte budsjettet for NVH. Dette var under Knut Karlbergs 

rektorperiode, og han hadde visse problemer med samarbeidet med LD og Bakken147. Også 

                                                 
147Dette kan Karlberg si mye mere om.  
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Grønstøl strevde noe med dette, kanskje delvis på grunn av at han også var med på arbeidet 

med DNV-rapporten i 2006.  

Lars Moe fikk uriasposten med å være rektor under de mange åra med «flyttesaken», en sak 

som dominerte hele hans rektorperiode. Dette ble arvet av Yngvild Wasteson, som fra første til 

siste dag som rektor hadde denne saken hengende over seg. Moe (født 1951) og Wasteson (født 

1959) representerte en ny generasjon i forhold til sine forgjengere, og tilhører politisk samme 

generasjon som Holstad og Gjein. Flytting av NVH (og VI) til Ås var en sak preget av mange 

nederlag for NVHs syn, men endte opp med et formidabelt byggeprosjekt. Sannsynligvis hadde 

Moe og Wasteson en betydelig påvirkning av gjennomføring av selve byggesaken. Jeg tror at 

dette også vil betale seg når flyttinga etter hvert er realisert ved at både Veterinærhøgskolen 

NMBU og VI får moderne og flotte lokaler. Både Moe og Wasteson arbeidet i sin tid mot 

flytting til Ås, men måtte være pragmatiske når prinsippvedtaket først var fattet i 2008. Den 

virkelig kritiske fasen var perioden fra 2008 til budsjettvedtaket i Revidert Nasjonalbudsjett i 

2013. Det var mange skjær i sjøen, og hvis ikke dette vedtaket hadde kommet, kunne det betydd 

en lang periode utren bevilgninger og med materiell nedbygging av NVH på Adamstua. Det er 

neppe trolig at Solberg-regjeringa hadde satset så mye på et landbruksområde som det 

veterinære oppfattes som, og dette gjelder i enda sterkere grad FrP. Utfordringen for det 

veterinære innen NMBU er å greie å profilere det veterinære og veterinærprofesjonen internt, 

slik at det for NMBU også blir naturlig å profilere det veterinære. 

Det var viktig at vi hadde Veterinærdirektøren, men det at vi hadde en veterinær på alle møter 

som angikk universitets og høyskolesektoren var også viktig. Slik representerer Wastesons 

avgang også et element i veterinærens deprofesjonalisering, om enn av mindre betydning enn 

andre posisjoner vi hadde. Wastesons prorektor Halvor Hektoen er nå prorektor ved NMBU, 

og det er kanskje han som nå har sjansen til å bli en veterinær strateg innenfor NMBU. Hektoen 

var også i sin tid president i DNV. 

Vår moderne akademiske verden er preget av et slags mantra som sier at alle fag egentlig er 

globale. Dette er på ett vis riktig når det gjelder veterinærmedisinen, men også samtidig et stort 

falsum. Universitetenes rolle er sterkt koblet til vår nasjonale historie148, og en akademisk 

                                                 
148Tidligere rektor ved UiT, Tove Bull har noen interessante betraktninger om dette, fra sitt ståsted innen 
nordiske fag. Nordiske fag er en sentral del av vår identitet og det er en tragedie hvis de forsvinner som nasjonalt 
orientert fag (http://www.sprakrad.no/upload/bull.pdf). En kan si det samme om veterinærmedisinen. I et rent 
globalt perspektiv er det vanskelig å se hvorfor vi trenger en nasjonal utdanning.  

http://www.sprakrad.no/upload/bull.pdf
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gruppe som frikobler seg fra sitt nasjonale ansvar blir etter hvert irrelevante. Det er dette 

dilemmaet som Veterinærhøgskolen NMBU står overfor, med et massivt press om internasjonal 

publisering og samtidig krav om å være nasjonalt relevante.  

Oppfatningen av forskning og utdanning som en del av et globalt marked er egentlig den største 

trusselen mot veterinæren og andre profesjoner, ved at profesjoner frikobles fra sitt nasjonale 

samfunnsansvar. Dette går rett inn i debatten om Norges posisjon i verden, vår rolle som 

nasjonalstat og hvordan EØS-avtalen og andre internasjonale avtaler påvirker dette. 

Jeg nevner heller ikke DNV og deres ledere innen de veterinære strateger. Dette er kanskje 

urettferdig, og trenden er at DNV etter turbulensene på 90-tallet har markert seg i en rekke 

saker, ikke minst på dyrevelferdsspørsmål (rovdyr, pelsdyrhold) og import av kjæledyr 

(Romaniahunder). Jeg håper at dette fortsetter og at en ny utgave av denne boka kanskje vil 

inneholde en bredere omtale av DNVs ledere som viktige strateger.  

 

     
Kandidater for liste over 2000-tallets veterinære strateger. Rektorene Lars Moe og Yngvild Wasteson kjempet for veterinærfaget i en 

turbulent tid med flytting av NVH på sakskartet. Prorektor ved NMBU, Halvor Hektoen har en svært viktig posisjon når 

veterinærfaget skal inn i NMBU. Knut Rønningen var president i DNV i en turbulent tid på slutten av 90-tallet, mens nåværende 

president Marie Modal representerer generasjonen født på 60-tallet og begynte på NVH på 80-tallet.  
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DEL V. RE-PROFESJONALISERING 

OG VETERINÆR 

SAMFUNNSMEDISIN  
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MULIGHETER FOR RE-PROFESJONALISERING 

Så langt i boka har jeg argumentert for det syn at veterinæryrket har blitt deprofesjonalisert i 

vesentlig grad siden 1990. En del av denne utviklingen deler vi med mange andre 

profesjonsgrupper, men det er neppe noen gruppe dette har preget i større grad enn 

veterinærene.  

De samfunnsendringer som lå bak denne utviklingen ga dårlige odds for den endring av 

veterinærapparatet som resulterte i etablering av Mattilsynet i 2004. Deprofesjonaliseringen 

ble, som jeg har vært inne på, nok påskyndet av lederne innen de veterinære systemene gjennom 

deres manglende forståelse av samfunnsendringene i tidsperioden. 

Samtidig kan dette for mange virke litt merkelig. Dyrlegen er fremdeles en svært populær 

skikkelse. Veterinærstudiet er fremdeles et av de mest populære i Norge, og de aller fleste 

veterinærer finner jobber de trives i. TV-serier i Norge og andre land lager en slags heltestatus 

om dyrlegeyrket, kjendisveterinærer som Trude Mostue bygger opp om dette image med 

dyrlegen som doktor dyregod.  

Problemet er at en samtidig har opplevd at de fleste posisjoner veterinærene hadde i offentlig 

sektor enten er forsvunnet som i kommunal sektor eller blitt mere anonyme ved at veterinære 

titler har forsvunnet. I tillegg kommer at det er et begrenset antall veterinærer som har gått inn 

i sentrale posisjoner innen forvaltning og tilsyn utenom de tradisjonelle veterinære systemene. 

Veterinærens politiske og fagpolitiske profil er dermed blitt mindre markert. Nå er det også 

veterinærer med posisjoner i næringslivet, men disse markerer seg bare helt unntaksvis som 

veterinærer, og dessverre vil det i hovedsak være våre posisjoner innen offentlig sektor som gir 

muligheter for å markere det veterinære – ut over den tradisjonelle dyrlegen. 

Mens tidligere omtalte landbruksakademikere skjønte at det var viktig å ha en strategi for 

samfunnspåvirkning, trengte egentlig ikke veterinærene dette på grunn av de posisjoner de 

hadde, med mange posisjoner med reelt monopol. Her lå også en del av misunnelsen fra andre 

yrkesgrupper som lå bak ønske om nedgradering av veterinærene, slik det skjedde i Mattilsynet. 

Veterinærene hadde ikke erfaring i den slags spill og kom dårlig ut av hele profesjonskampen.  

Noen vil mene at det er bra for samfunnet og demokratiet at fagprofesjoner får mindre 

innflytelse. Jeg er uenig i dette og mener at det er viktig for vår velferdsstat at vi har sterke og 

synlige fagprofesjoner som tør stå fram med sine faglige syn.  
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Er det så mulig å reetablere den rollen vi hadde? Jeg tror ikke det, og vi må heller tenke på 

hvilken rolle vi mener at vi bør ta i det samfunnet som møter oss de neste tiår. Det betyr at vi 

må bli flinkere til å forstå det samfunn vi lever i og hvordan vi som profesjon i større grad kan 

innta en ny og konstruktiv rolle. Greier vi det, kan vi også i større grad etablere en strategi for 

at veterinærer igjen skal bli mere markerte samfunnsaktør, som en sterk og tydelig fagprofesjon 

som kan sitt fag og utøver det til beste for samfunnet. 

Med den deprofesjonalisering vi har opplevd, vil vi måtte re-orientere oss innen vår 

profesjonelle rolle, i den betydning at vi må markere oss mere faglig, og ikke primært satse på 

et regelbasert forsvar av våre samfunnsposisjoner, som vi kunne gjøre helt fram til 2004.  

En re-profesjonalisering kan ikke ta utgangspunkt i den noe sorgmessige reaksjonen mange har 

i forhold til de posisjoner vi hadde i nær fortid. Det var også mye som ikke fungerte i de gode 

gamle dager.  

 

DNVS ROLLE 

Det er vanskelig å se noen annen aktør enn DNV som kan ta hovedføringen i dette arbeidet. Jeg 

foreslår at DNV etablerer et profesjonsutvalg med mandat å arbeide for en re-profesjonalisering 

av veterinæren. I et slikt utvalg bør vi også benytte kompetanse fra andre profesjoner som 

rådgivere.  

Mens rollen som tradisjonell fagforening i stor grad går på direkte økonomiske forhold hos 

medlemmer, er det enda viktigere at DNV er enda sterkere i sitt faglige og fagpolitiske arbeid 

og markerer veterinærer som en høykompetansegruppe.  

DNV må fortsette å jobbe for en anerkjennelse av veterinærmedisinens betydning for dyre- og 

folkehelse, og en synliggjøring av dette. I tillegg må DNV arbeide systematisk for å få flere 

med klare veterinære titler i samfunnet. Vi skal igjen ha en i Mattilsynet med tittel 

Veterinærdirektør – som alle andre land i verden. I det nye NMBU skal Veterinærhøgskolen 

beholdes som undervisningsenhet og det bør bli en synlig person med en veterinær tittel som 

leder for denne – for eksempel i form av en tittel som prorektor for veterinærutdanningen. 

NMBU har nå gjort grep som viser at de har erkjent noe av dette. Veterinærhøgskolen er etablert 

som begrep ved NMBU, og en faglig leder for utdanningene (Yngvild Wasteson) er utnevnt, 

med klart mandat. Dette er også gjort fordi det er et absolutt krav fra den europeiske 
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organisasjonen for akkreditering av veterinærutdanningene i Europa, The European 

Association of Establishments for Veterinary Education, EAEVE149. 

DNVs viktigste rolle vil imidlertid bli i nært samarbeid med Veterinærhøgskolen NMBU å sørge 

for at veterinærer i Norge har en best mulig kompetanse. I større grad enn tidligere må vi 

erkjenne at vi må stille større kompetansekrav til oss selv ved at vi sikrer at flest mulig 

veterinærer utvikler og holder sin kompetanse vedlike. Innen offentlig virksomhet bør vi gå i 

retning av at alle veterinærer med ansvar for veterinære kjerneområder som sjukdomskontroll 

og dyrevelferd skal ha en eller annen spesialutdanning i form av en norsk eller internasjonal 

spesialisttittel eller den nå snart etablerte erfaringsbaserte mastergraden fra NVH. Ironisk nok 

for meg, kan det bli EU-systemet som berger veterinærenes posisjon ved at EU nå stiller 

kompetansekrav til den såkalte offentlige veterinær. Så langt gjelder det kjøttkontroll, men vi 

bør sammen med veterinærer i andre land arbeide for at det samme skal skje på 

sjukdomskontroll og dyrevelferd. Tilsvarende bør vi etablere et system med en DNV-

sertifisering av veterinærer i Norge som gjør at veterinærer må dokumentere at de holder seg 

faglig vedlike ved å delta på et minimum av etterutdanning over en periode på 3-5 år for å 

fortsette som medlem og beholde et slikt sertifikat. Vi skal fremdeles ha veterinærlisensen fra 

staten, men bør sørge for at det er vanskelig å praktisere som dyrlege hvis du ikke er medlem i 

en slik organisasjon, og at det skal være naturlig at både dyreklinikker og praktiserende dyrleger 

ellers benytter dette sertifikatet aktivt som et kvalitetsstempel.  

En egen utfordring for DNV vil bli å håndtere den store konkurransen som nå kommer mellom 

veterinærer ved etablering av store klinikker en redusert mulighet for å etablere seg innen 

produksjonsdyrområdet. Nå kjøres også NPM ved at vaktordningen i kommunene nå settes ut 

på.  

Veterinærer i Norge har i lang tid hatt et ganske godt internt samarbeid, men dette ble på mange 

måter skapt av opptrappinga av landbruket fra 1975. Det var ikke bare bøndene som fikk bedre 

økonomi da, og det bel bygd mange store «bøndenes hus» av dyrlegene i Norge etter dette. 

Også her er det viktig med litt historie. Det var en tøff virkelighet for nyutdanna veterinærer før 

denne tida, da de ofte måtte arbeide som lavtlønna assistenter for eldre kolleger i flere år før de 

                                                 
149http://www.eaeve.org/about-eaeve/history-and-aims.html  

http://www.eaeve.org/about-eaeve/history-and-aims.html
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kunne etablere egen praksis. Jeg er spent på hvordan de kollegiale relasjonene blir etter hvert 

med den konkurransen som kommer. 

 

ET PROGRAM FOR VETERINÆR SAMFUNNSMEDISIN 

Jeg velger denne overskriften på omtalen av den kompetanse og det samfunnsansvar som jeg 

mener det er naturlig at veterinærene deltar i. På en del av disse områdene bør vi være 

premissleverandører, andre bør vi satse på som tilleggskompetanse til andre grupper.  

Veterinær samfunnsmedisin er egentlig et litt merkelig begrep, og skiller seg litt ut fra vår 

veterinære historie. Begrepet kommer fra det engelske Veterinary Public Health. Vår 

veterinære historie er germansk/ nordisk orientert, der andre begrep var i bruk lenge, men nå 

har de anglifiserte begrepene i hovedsak overtatt. Derfor heter det ikke næringsmiddelhygiene 

(Tysk: Lebensmittelhygiene) men mattrygghet (Engelsk: Food Safety).  

En vanlig definisjon av Veterinary Public Health er den som brukes av WHO150: "the sum of 

all contributions to the physical, mental and social well-being of humans through an 

understanding and application of veterinary science". Definisjonen som Verdens 

Helseorganisasjon (WHO) bruker er jo en særdeles ambisiøs og vid definisjon, som gjør at vi 

mister litt av syne det helt grunnleggende i vårt samfunnsansvar ved at omtrent hele 

veterinærmedisinen inndefineres. Det vil være meningsløst å kalle alle fag som berører vår 

samfunnsrolle som veterinær samfunnsmedisin. Et forvirrende element er også at en av våre 

europeiske spesialistorganisasjoner (av p.t. 23 forskjellige European Colleges) kalles European 

College of Veterinary Public Health, som inkorporerer både veterinær epidemiologi og 

tradisjonell mattrygghet (næringsmiddelhygiene). DNV har for øvrig også en egen særforening 

for veterinær samfunnsmedisin, utgått fra Veterinærhygienisk Forening, på linje med flere 

andre særforeninger. 

Veterinærutdanningen har ikke greid å tilnærme seg VSM på en helhetlig måte. Det er viktig at 

den nye studieplanen (fra 2016) greier det på en bedre måte. Det er mange undervisere som 

snakker om VSM, men for studentene trengs en mere helhetlig, noe ideologisk tilnærming som 

et grunnlag for vår forståelse av moderne veterinærmedisin. Studentene trenger en forståelse av 

                                                 
150http://www.who.int/zoonoses/vph/en/: Her finnes mye stoff om tema, som bør leses for den som er interessert 
i dette temaet.  

http://www.who.int/zoonoses/vph/en/


126 

 

den veterinærmedisinske historie, grunnlaget for den første veterinærskolen i Lyon i 1761 var 

matmangel og kvegpest, og behovet for bekjempelse av bovin tuberkulose og brucellose og 

trygg mat var viktige argumenter for opprettelse av VI og NVH. Gir vi dette et distinkt norsk 

innhold, betinger dette at etterutdanning og spesialisering sørger for at veterinærer utdanna i 

andre land også deler dette tankegodset.  

Med en forståelse av vår historie, inklusive den som er fortalt i denne boka, kan vi lettere bygge 

elementene i en ny tilnærming til faget VSM. Her må vi bringe inn vår forståelse av det 

samfunnet vi lever i dag. Jeg håper at den boka du nå har lest gir et visst bidrag til dette. Mye 

jobb gjenstår, og jeg håper å kunne bidra til dette.  

 

VETERINÆRENS BREDE SAMFUNNSANSVAR 

Veterinærens historiske rolle er koblet til rolle som dyrlege, men i større grad vår deltakelse i 

husdyrproduksjonen, som leder direkte videre til vårt ansvar for kontroll med smittsomme 

husdyrsjukdommer, zoonoser og et grunnleggende ansvar for dyrevelferd. I ansvar for 

husdyrproduksjonen ligger også et grunnansvar for mattrygghet. Sekundært kommer et ansvar 

inn mot det miljø våre dyr lever i sammen med mennesket, noe som inkluderer vann- og 

miljøhygiene, bærekraftig bioproduksjon på land og i sjø, ansvar for populasjoner og helse hos 

vill fauna. Dette er omfattende tema som favner langt ut over den rent medisinske del av 

veterinærfaget.  

Et sentralt begrep innen moderen veterinærmedisin er En helse (One Health)151. Begrepet viser 

til en integrert tilnærming der forskjellige fag spiller sammen inn mot en helse i betydningen 

menneskets helse, dyrs helse og miljøhelse. Her er veterinæren en viktig aktør, sammen med 

andre helseprofesjoner, biologer og andre. Det som ofte trekkes fram er ofte betydningen av 

zoonotiske sjukdommer og dyrs rolle når det gjelder nye infeksjoner, men også veterinærenes 

ansvar i «helsa» i moderne husdyrproduksjon. En Helse kobles i dag også ofte til begrepet 

Global Helse. En grei beskrivelse av standardtilnærmingen til En Helse finnes blant annet hos 

Flåøyen og Iversen (18). For de av oss som er litt eldre, er dette ikke nytt, og norske veterinærer 

har på lik linje med de fleste tysk-orienterte utdanninger arbeidet innenfor dette paradigmet. 

                                                 
151Det er en hel rekke web-sider som omtaler One Health: http://www.onehealthinitiative.com/, 
http://www.oie.int/for-the-media/editorials/detail/article/one-world-one-health/  

http://www.onehealthinitiative.com/
http://www.oie.int/for-the-media/editorials/detail/article/one-world-one-health/
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Det er imidlertid ganske nytt for mange fra engelskspråklige land der veterinærene ikke hadde 

noen særlig rolle mot folkehelse og miljø.  

Det er flott at det nå er fokus på dette, og vi bør og skal posisjonere oss innen dette når også 

andre institusjoner og profesjoner tar opp temaet. Vi må imidlertid i større grad se på dette som 

en del av vår profesjonsutøvelse, og her er vår historie viktig å kjenne. En helse skal også være 

en del av tankegangen i Norge og ikke forbeholdt festtaler og arbeid i tropiske områder.  

  

INFEKSJONSKONTROLL 

Den umiddelbare årsak til etablering av moderne veterinærutdanning 152  var forekomst av 

epidemiske sjukdommer hos husdyr, særlig hest og storfe. Det var særlig kvegpesten som herjet 

Europa på den tiden. Ved 250-årsjubileet kunne en for øvrig også feire at kvegpesten var 

offisielt utryddet i verden. I Norge sørget norske veterinærer i tett samarbeid med norske 

myndigheter for at svært mange infeksjonssjukdommer hos husdyr ble utrydda. Særlig viktig 

var det at zoonoser som storfetuberkulose og brucellose ble utrydda (47). I tillegg var Norge, 

Sverige (og delvis Finland) de første land som med suksess bekjempa Salmonella i 

husdyrproduksjonen. I nyere tid har vi utryddet bovin virusdiare hos storfe, ringorm, 

mycoplasmapneumoni hos gris og er nå i ferd med å fjerne byllesjuke, paratuberkulose og CAE 

hos geit. Dette har skjedd på grunnlag av stor innsats fra veterinærer på mange nivå i et godt 

samarbeid med husdyrnæringa, men også vært betinget av den enhetlige struktur vi har hatt 

innen husdyrholdet, og en sterk grensekontroll. At vi kanskje (?) er det landet i verden med best 

situasjon når det gjelder zoonotiske smittestoffer hos våre husdyr er både noe å være stolte av 

og ikke minst verdt å kjempe for videre. Vi trenger kloke veterinærer her. Infeksjonskontroll 

og helsestyring vil forbli et veterinært kjerneområde. Nye utviklinger krever imidlertid at vi blir 

flinkere til å arbeide med helsestyring innen fiskeoppdrett, og vi må i større grad bruke 

økonomiske modeller for å optimalisere dyrehelse. 

 

 

 

                                                 
152 Lyon var det første, etablert i 1762. Det gikk lenge før Norge kom etter i 1935. 



128 

 

DYREVELFERD 

Dyrevelferd153 er et hovedansvar for alle veterinærer, og noe vi aldri kan løpe fra. Området ble 

tidligere kalt dyrevern, og hva som er forskjellen er litt omstridt. Dette kan sees som en ren 

semantisk endring, men representerer en endring der dyr har fått en helt annen egenverdi i vårt 

samfunn enn tidligere. Tidligere var dyr verdifulle i form av sin plass i produksjonen, men de 

fleste i Norge og de fleste andre vestlige land har nå en annen tilnærming på dette. Dette er en 

dramatisk endring som har påvirket vår profesjon på mange måter. Vi kan og bør helt sikkert 

gjøre en bedre jobb her. 

 

MATSIKKERHET OG BIOPRODUKSJON 

Det er viktig å erkjenne at vi har en rolle når det gjelder å sikre en fornuftig og bærekraftig 

bioproduksjon, som en del av ansvaret for lokal og global matsikkerhet 154 . Hvis vi ikke 

erkjenner dette, gjør vi grunnleggende feil, og derfor er jeg skeptisk til de veterinærer som 

markerer en prinsipiell motstand til bruk av husdyr som en del av vår matforsyning. Vår 

hovedrolle her er å bidra til å sikre at produksjonen foregår på en måte som i størst mulig grad 

ivaretar hensyn til dyrevelferd og ikke bidrar til spredning av infeksjoner eller ødelegger 

miljøet. Dette er et komplekst område, som også medfører at veterinærer bør ha grunnleggende 

kunnskaper om matforsyning, bioproduksjon, internasjonal handel og en bred forståelse av det 

miljø som husdyrproduksjon foregår i. Dette innebærer også en forståelse av rammene for den 

kjøttproduksjon som høstes fra ville hjortedyr og tamrein og i noe mindre grad av sjøpattedyr155. 

I dag representerer akvakulturnæringa en produksjon når det gjelder laks som er over 4 ganger 

total kjøttproduksjon av terrestriske dyr i Norge. Det er mange veterinærer som arbeider innen 

dette feltet, men vi henger etter når det gjelder veterinærer som arbeider i den egentlige 

                                                 
153Lov om dyrevern fra 1974 ble i 2009 erstattet av Lov om dyrevelferd  
154Matsikkerhet er også et relativt nytt begrep hos oss, og henspeiler på det engelske food security, altså 
matforsyning i form av tilstrekkelig mengde og ernæring. Det engelske food safety er vårt begrep mattrygghet, 
som går direkte på helsemessige effekter av mat, ut over mengde og ernæring.  
155http://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri?de=Jakt&innholdstype=statistikk: I 2012 ble det felt litt over 
34000 elg, 35000 hjort, 26000 rådyr og 7000 villrein. Selv om dette er en nedgang for elg og hjort, er det en ikke 
ubetydelig del av vår kjøttforsyning. Totalt anslås dette til ca. 7500 tonn, sammenlignet med ca. 1800 tonn 
tamrein. Småvilt som rype, hare har et marginalt volum. Dette er i underkant av 10.000 tonn, sammenlignet med 
et antatt totalforbruk på litt over 240.000 tonn. Til sammenligning er lakseproduksjonen på over det firedobbelte.  

http://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri?de=Jakt&innholdstype=statistikk
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bioproduksjonen. Vi trenger en sterk fokus på dette området både i utdanninga og som en viktig 

arena for veterinær yrkesutøvelse. 

En effektiv og moderne husdyrproduksjon fører ofte til avveiinger i forhold til 

dyrevelferdsmessige spørsmål. Dette er reelle dilemma det ikke finnes noen enkel vei ut av, og 

mitt grunnsyn er at vi skal ha tilstrekkelig kunnskap om husdyrproduksjon til at vi kan bli 

konstruktive aktører når det gjelder å sikre dyrevelferden best mulig. 

 

MATTRYGGHET 

Mattrygghet har vært en viktig del av den veterinære identitet i Norge, og veterinærer har 

fremdeles særkompetanse innen mikrobiologisk og toksikologisk mattrygghet. Mens det 

fremdeles er stor fokus på dette i veterinærutdanninga, har veterinærenes arbeid med dette 

endret seg dramatisk etter Mattilsynet ble etablert. Mens alle norske kommuner tidligere hadde 

veterinærer som en del av sitt team i forebyggende helsearbeid, er dette nå borte. Bare i 

begrenset grad har legene tatt opp dette ansvaret, som veterinærene hadde hatt i lang tid. Med 

Mattilsynet forsvant også de kommunale mikrobiologiske laboratoriene ved etablering av 

Mattilsynet, igjen en desintegrering av biologisk kompetanse som det norske samfunnet hadde 

stor nytte av. Vi har en stor oppgave foran oss i å redefinere vår posisjon innen 

mattrygghetsarbeid både innen Mattilsynet og ellers i samfunnet. Utdanninga må sannsynligvis 

reformuleres i betydelig grad. 

 

MILJØ 

KNT var en viktig etat for kommunalt arbeid med drikkevann og miljøhygiene, og mange 

veterinærer arbeidet integrert med mattrygghet og miljøspørsmål innen det kommunale 

systemet. Ved etablering av Mattilsynet forsvant mye av den biologiske kompetansen fra 

kommunene, og ble i stor grad erstatta av ingeniørkompetanse. Innen Mattilsynet arbeider en 

del veterinærer med vann- og miljøhygiene, men det er blitt et lite fagmiljø etter nedlegging av 

KNT. Det er å håpe at veterinærutdanninga ved NMBU benytter den kompetanse som finnes 

ellers ved NMBU for å etablere gode utdannings- og etterutdanningstilbud på området.  
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HVA SÅ MED DYRLEGEN?  

Jeg har i liten grad fokusert på den tradisjonelle dyrlegerollen i denne boka. Andre og mere 

kompetente bør skrive om det. Vårt omdømme som profesjon er sjølsagt i stor grad betinget av 

at vi har et godt omdømme for vår profesjonalitet, og her er den tradisjonelle dyrlegerollen 

viktig. Som nevnt tror jeg det er viktig at DNV tar grep for å bidra til å sikre denne kompetansen 

ved en slags sertifisering og krav om etterutdanning. Med framveksten av store kjeder særlig 

innen smådyrmarkedet er det enda viktigere at profesjonen tar hånd om dette for å unngå at mye 

av etterutdanning skjer innen disse kjedene.  

Sports- og familiedyrmarkedet er allerede under dramatisk endring ved at store kjeder etter 

hvert kjøper opp mindre klinikker, og ikke minst ved at hund, katt og hest etter hvert stort sett 

vil være forsikret. Dette gjør det mulig å heve honorarene vesentlig, og dette skaper et helt annet 

marked enn tidligere. I et slikt marked kan det være vanskelige grenseoppganger i forhold til 

dyrevelferd hvis eiers ønske innebærer store inntekter for behandling der en kanskje heller 

burde avlivet dyret. Igjen er dette svært vanskelige grenseoppganger som krever en aktiv 

profesjon og en aktiv debatt om profesjonsmoral og profesjonsetikk.  

En retning innen humanmedisin som også nå er etablert innen veterinærmedisin er det såkalte 

Evidence-Based Medicine156. Denne tilnærmingen søker å bidra til å sammenfatte forskning 

innen kliniske fag for å bedre dokumentasjon av effekt av behandling og anbefale terapier for 

spesifikke sjukdommer hos dyr. Dette vil være en hovedutfordring for dyrleger i klinisk praksis 

framover, og det er mange ressurser tilgjengelige. Utfordringen ligger i å etablere en norsk 

avlegger av dette, noe som vel må skje i et samarbeid mellom veterinærhøgskolen ved NMBU 

og DNV i tett samarbeid med store veterinære klinikker. 

 

  

                                                 
156 http://ebvma.org/ er en egen forening for EBVM, mens University of Nottingham har etablert et eget senter 
for dette feltet http://www.nottingham.ac.uk/cevm/index.aspx.  

http://ebvma.org/
http://www.nottingham.ac.uk/cevm/index.aspx
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OPPSUMMERING 

Jeg har i denne boka tegnet et kanskje noe pessimistisk bilde av den samfunnsrolle vår 

veterinære profesjon har fått etter den store endringen som kulminerte med etablering av 

Mattilsynet i 2004. Nesten alle posisjoner som fram til da var forbeholdt veterinærer forsvant 

da, inklusive Veterinærdirektøren, fylkesveterinæren, distriktsveterinæren, by/ 

kommuneveterinæren og en hel serie med veterinære titler innen dyrehelse og 

næringsmiddeltilsyn. Disse titlene er kanskje ikke avgjørende, men signaliserer sterkt at 

samfunnet i dag har tatt en posisjon der spesifikk fagkunnskap representert ved profesjoner har 

lavere status enn tidligere, og en ser på samfunnet som en organisme som skal ledes og 

kommuniseres av grupper med en generell utdanning. Dette representerer det jeg kaller for et 

relativistisk kunnskapssyn, et vesentlig trekk ved de fleste moderne samfunn i dag. 

Jeg har argumentert for at hovedårsaken til det jeg beskriver som profesjonens fall eller 

deprofesjonalisering ligger i overordnede trekk ved den moderne norske staten, representert 

ved mål- og resultatstyring innen det som ofte kalles New Public Management. Jeg mener også 

at de jeg kaller våre veterinære strategers manglende forståelse av dette bidro i vesentlig grad 

til at profesjonen tapte såpass mange samfunnsposisjoner. I hvor stor grad disse strategene 

hadde kunnet bidra til å bremse eller forhindre profesjonens fall er for meg noe uklart.  

I en situasjon der våre regelbaserte definerte roller er omtrent forsvunnet, vil det i større grad 

være profesjonens profesjonalitet i form av den faglige kompetanse vi har som må dominere. 

Jeg foreslår å bygge opp dette gjennom en bred forståelse av Veterinær Samfunnsmedisin, men 

her er det også nødvendig at alle veterinære grupper tenker gjennom sin samfunnsrolle og bedre 

beskriver hva vi oppfatter som en slags samfunnskontrakt. Etter 2004 er kortene fordelt på en 

helt annen måte, og vi må som profesjon forstå samfunnet på en bedre måte for å kunne fylle 

rollen som konstruktive aktører i det samfunn vi tilhører.  

 

PROFESJONENES ROLLE 

Et grunnleggende premiss i min argumentasjon er at en moderne velferdsstat trenger sterke 

profesjoner med vilje til å ta samfunnsansvar. Mange vil være uenige i dette, og se på leger, 

veterinærer og andre som fremhever sin profesjon som en ytring av fagproteksjonisme. De 

samme vil ofte se delvis privilegerte profesjoner som en udemokratisk størrelse i samfunnet. 

Spørsmålet er om den nye alliansen som har erstattet eller tatt over for profesjonene, en allianse 
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av jurister, handels/ bedriftsøkonomer og kommunikasjonsrådgivere representerer noe mere 

demokrati.  

Jeg har tidligere referert til Rune Slagstad og hans omtale av det moderne norske samfunnet, en 

beskrivelse jeg i all hovedsak støtter. En god oppsummering av hans nåværende ståsted finnes 

i an artikkel i Klassekampen fra 2013157. Her trekker han også opp en bred beskrivelse av den 

rolle kommunikasjonsarbeiderne og konsulentbransjen har fått. Han beskriver her disse som 

skjulte strateger, i tett samspill med sentrale reformbyråkrater som spiller opp til denne skjulte 

rollen. Slagstad mener at dette er dypt udemokratisk, og ser her på en åpen fagdebatt der 

profesjonene er viktige premissleverandører som et viktig demokratisk instrument. Hans 

eksempler er særlig henta fra helsesektoren og de konsulentstyrte sammenslåingene av sykehus 

under helseforetakene, der legene prøver å etablere en motmakt.  

Jeg deler Slagstads perspektiv, og mener at en veterinær profesjon som tar samfunnsansvar og 

får lov til å ta dette ansvaret er en del av det nasjonale demokratiske prosjekt som den norske 

velferdsstaten representerer. Skal dette lykkes, må en se at tidligere fronter mellom 

fagprofesjoner må forlates og erstattes av en nødvendig alliansebygging med andre 

fagprofesjoner mot den nye styringseliten. For legene betyr det at leger og sjukepleiere har store 

felles interesser, og oversatt til det veterinære må en i større grad se på allianser og felles 

interesser med andre grupper i Mattilsynet og andre steder veterinærer opererer som gruppe.  

 

MULIGHETER VIDERE 

Jeg er grunnleggende optimist når det gjelder den rolle vi som profesjon kan spille. Dyrevelferd, 

dyrehelse, sjukdomskontroll, matproduksjon vil ikke bli mindre viktige, og vi kommer helt 

sikkert til å ha en avgjørende rolle innen disse feltene.  

Skal vi greie dette på en god måte, betinger det at vi forstår samfunnet vi lever i på en bedre 

måte. Dette betyr ikke at vi skal legge inn samfunnsfag i veterinærstudiet, men vi må sørge for 

at det etableres en fagkompetanse på studier av veterinærprofesjonen. Profesjonsstudier er et 

etablert og stort fagfelt i Norge, og jeg mener at et slikt senter for veterinære profesjonsstudier 

bør etableres i aksen mellom DNV og Veterinærhøgskolen NMBU. En bedre 

                                                 
157Klassekampen 16.4.2013: Den nye samfunnsstriden. Finnes på nett: 
http://www.klassekampen.no/61407/article/item/null/den-nye-samfunnsstriden  

http://www.klassekampen.no/61407/article/item/null/den-nye-samfunnsstriden
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samfunnsforståelse vil kunne bidra til å utvikle faget Veterinær samfunnsmedisin og gjøre oss 

bedre skikket til å etablere flere og bedre allianser med andre profesjoner i Norge. 

Min avslutning på en noe pessimistisk beskrivelse er derfor optimistisk. Vi har som profesjon 

store muligheter og alle forutsetninger for å forbli en viktig samfunnsaktør. Utfordringene er 

ikke uoverkommelige, det er bare å starte! 
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