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Angående trussel om nedleggelse av Veterinærinstituttet i Tromsø
Nordnorsk Landbruksråd består av følgende medlemsorganisasjoner:
Medlemsorganisasjonene i Norsk Landbrukssamvirke som stiller seg bak avtalen om regionalt
samarbeid med faglagene, Nordland Bondelag, Troms Bondelag, Finnmark Bondelag,
Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Troms Bonde- og Småbrukarlag, Finnmark Bonde- og
Småbrukarlag.
Veterinærinstituttet vil kutte obduksjonsenheter i Tromsø og Trondheim. De vil heller ikke
lenger ha laboratorievirksomhet knyttet til obduksjon i Sandnes, Tromsø og Trondheim. I
Sandnes vil de videreføre obduksjonsenheten, men prøver som blir tatt vil bli sendt til
diagnostikk i Ås.
Veterinærinstituttet har begrunnet kuttene med dårlig økonomi og har vist til at de skal flytte
inn i nye lokaler i Ås like utenfor Oslo, hvor de i større grad vil sentralisere virksomheten.
Vi registrerer at landbruks- og matminister Bollestad bemerker at det ikke har kommet noen
varsler i forkant om dårlig økonomi i instituttet eller problemer med å holde den
desentraliserte strukturen oppe, og ønsker å beholde de tre lokalitetene til Veterinærinstituttet
i Tromsø, Trondheim og Sandnes. Nordnorsk Landbruksråd håper ministeren fortsetter å
kjempe for de desentraliserte enhetene, som er viktige fagmiljø som sikrer landbrukssektorens
kompetanse på dyrehelse i egen landsdel.
Nordnorsk Landbruksråd mener det er helt uforståelig at denne trusselen angående
nedleggelse av veterinærinstituttet i Tromsø, som har ansvar for grønn sektor (landdyr), skal
dukke opptil stadighet. Forrige runde med trusler om nedleggelse var i 2015, da
veterinærinstituttets laboratorium i Tromsø ble vedtatt nedlagt, grunnet mangel på
tilstrekkelige ressurser til å drifte videre. Denne avgjørelsen ble reversert den gang, men
stadige påminnelser om usikre arbeidsplasser gjør at kompetansemiljøene svekkes, og
distriktene kommer faglig sett i en B-sone.
Fokuset på forbrukernes krav til matvaretrygghet i en tid hvor globalisering og klima har ført
til en økning i smittepress, gjør at det skal være behov for en økning av beredskap, og ikke en
reduksjon, og Nordnorsk Landbruksråd håper derfor at landbruks- og matminister Bollestad
kan sikre regionale avdelinger av Veterinærinstituttet også i denne runden.
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Vi registrerer at saken har vært tatt opp i Stortingets spørretime, og at det ble gitt positive
signaler for å reversere saken, og vi ber om at LMD nå sikrer grønne primærnæringer et
fagmiljø som trygger matsikkerheten.

Med vennlig hilsen
Anders Johansen
Leder i Nordnorsk Landbruksråd
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