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Myndighetenes handtering av koronapandemien 

VeterincErinstituttet har som kunnskapsinstitusjon innen mat- og milj0forvaltningen en kritisk 
samfunnsrolle i nasjonal beredskap for a bidra til god helse for dyr, fisk og mennesker. Under 
koronapandemien har VeterincErinstituttet, som en sentral akt0r for a sikre trygg 
matproduksjon og matforsyning og friske dyr, hatt en aktiv beredskap hvor det har vcErt 
prioritert a kunne opprettholde viktige nasjonale funksjoner selv i en situasjon hvor en stor 
andel av staben kunne bli syke. I tillegg har Veterin<Erinstituttet gitt rad til dyreeiere og 
husdyrn<Eringen om koronasmitte hos dyr, og gjennomf0rt overvakning av SARS-CoV-2 hos 
norsk mink i minkfarmer. Gitt instituttets rolle og erfaringer under pandemien, vil vi takke for 
denne anledningen til a bli h0rt om koronakommisjonens rapport. 

VeterincErinstituttet mener at vurderingene i NOU 2021 :6 er grundige og at funnene og 
konklusjonene kan vcEre relevante ogsa utenfor pandemien og for andre omrader enn de som 
er direkte vurdert. Vi 0nsker spesielt a fremheve punkt 3 hvor det papekes at 
beredskapsarbeidet ikke har tatt hensyn til hvordan risiko i en sektor avhenger av risikoen i 
andre sektorer. 

En pandemi har potensiale for a svekke matproduksjon, matsikkerhet og dyrehelse 
Det er en betydelig risikoen ved nye, framtidige pandemier at det ogsa samtidig kan inntreffe 
andre alvorlige beredskapssituasjoner som eksempelvis at innenlandsk matproduksjon svekkes 
av alvorlig sykdom samtidig med at import av mat blir svekket grunnet pandemien. I november 
2020 ble det for f0rste gang pavist h0ypatogen f ugleinfluensa i Norge pa villfugl. En eventuell 
smitte over i kommersielle f j0rfehold ville fatt alvorlige konsekvenser for denne ncEringen og 
dens leveranser. 

Veterin.erinstituttet 

Postboks 750 Sentrum 

0106 OSLO 

TLF 

EPOST 

WEB 

23 21 60 00 

postmottak@vetinst.no 

vetinst.no 

ORG. NR 

SANKKONTO 

970 955 623 MVA 

7694 05 12030 



Konsekvenser for laboratorieaktiviteten og beredskap innen dyrehelse og mattrygghet 
Veterimerinstituttet erfarte at det vilren 2020 etter nedstengningen av Norge ble-stor 
ettersp121rsel etter smittevernutstyr, diagnostiske kit og reagenser fra helsevesenet og andre 
akt0rer irlnen det humane laboratoriesystemet. Veterimerinstituttet bidro sa godt vi kunne 

med a avgi utstyr ved alle vii.re lokasjoner over hele landet, selv om dette skapte praktiske 
problemer for instituttets kjerneoppgaver inklusive beredskapsarbeidet innen dyrehelse, 
fiskehelse og mattrygghet. I mii.nedene etter at SARS-CoV-2 ble pilvist i Norge, f0rte den 
reduserte tilgangen til utstyr og reagenser at Veterin.:erinstituttet hadde en sterkt nedsatt 
beredskapskapasitet for a handtere utbrudd av smittsomme sykdommer hos husdyr, ville dyr, 
hos fisk og i mat. Veterinaerinstituttet er derior forri0yd med at det nasjonale behovet for 
smittevernutstyr na er kartlagt, og at det etableres sentrale lager av smittevernutstyr med 
klare ansvarsforhold for driften. 

Uorganisert etterspersel etter bistand 

Veterin.:erinstituttet ble koblet inn i et inftiativ for a kartlegge muligheten for a involvere 
andre laboratorier enn de rent humane laborat6riene i PCR-testing for SARS-CoV-2. Etter at vi 
hadde gitt innspill pcl dette initiativet virket det som det hele d0de hen. I denne fasen var 
henvendelsene og initiativene uorganisert og lite koordinert, og Veterina:!rinstituttet mottok 
mange uformelle henvendelser og relativt ffl fort'nelle henvendelser. Selv om dette var en 
forstaelig prosess ble det krevende a stadig planlegge for a bista pa ulike omrflder uten at det 
ble noe av. I fremtiden vil Veterimerinstituttet strekke seg langt for a bista 
helsemyndighetene, men hi3.per at planer og foresp0rsler kan koordineres og f0lges opp bedre. 

Smitte til dyr er en reell trussel 
Rapporten nevner ikke faren for at dyr - kjceledyr, husdyr eller vilt - skal bli del av 
smitteb0lgen og et mulig smittereservoir for koronaviruset. Dette har vcert et vesentlig 
moment i Veterin.:erinstituttets arbeid med pandemien hvor vi har radgitt norske myndigheter 
og forvaltningsorgan i samarbeid med Mattilsynet, Folkehelseinstituttet, og fulgt den l0pende 
kunnskapsutviklingen om dette internasjonalt. Som kjent, har scerlig mink i vare naboland 
vcert en bekymring. Danske myndigheter beordret avliving av alle mink i landet og Nederland 
fremskyndet den allerede planlagte avviklingen av minkfarmer. Vclren 2020 visste en ikke 
sikkert hvorvidt SARS-CoV-2-viruset hadde et potensiale for a smitte noen av vare 
matproduserende husdyr, sports og familiedyr, pelsdyr eller ville dyr i norsk natur. Det var 
derfor ukjent i hvilken grad viruset ville kunne gi problemer for dyrehelse og dyrevelferd. Et 
virus med evne til a smitte til og gi sykdom hos matproduserende dyr ville ogsa kunne hatt 
sv.ert alvorlige konsekvenser for matproduksjonen og matsikkerheten i Norge og i verden. Det 
var heller ikke kjent hvorvidt noen dyrearter hadde potensiale til a bli et virusreservoar for 
SARS-CoV-2, noe som i sa fall ville kunne ha konsekvenser for smittebekjempelse og kontroll. 
Tidlig i mars 2020 ga derfor Veterimerinstituttet et faglig rfld til Mattilsynet om at 

dyrepassere, b0nder og mktere inntil videre burde unngil a stelle produksjonsdyr dersom de 
kunne vrere smittet med covid-19. lkke lenge etter ga Landbruks- og matdepartementet 

b0nder fritak fra isolasjon for a stelle egne dyr. Na i ettertid vet vi at denne beslutningen 
kunne medf0rt alvorlige konsekvenser for minkmeringen da det senere ble kjent at mink 
kunne smittes av viruset. Ved framtidige pandemier b0r man ta h0yde for at lignende 
situasjoner kan oppstfl med andre dyrearter. 

Veterincerinstituttet Side 2/5 





tilfeller b0r gj0res i tverrfaglig fellesskap (en helse) pit tvers av institusjoner, ikke av 
enkeltinstitusjoner alene med avgrenset faglig mandat. 

Matforvaltningen 
Siden opprettelsen av Mattilsynet har Norge hatt en sterk matforvaltning med politisk, 
aperativt og vitenskapelig nivil. lmidlertid b0r alle Vcf:!re oppmerksomme pa at fremtidige 
pandemiske virus kan komme til a pilvirke BADE mennesker og dyrs helse. Derfor er det viktig 
at rolleforstilelsen og samhandlingen mellom de ulike nivaene og organisasjonene blir klarlagt, 
slik at en kan fa utnyttet all kompetanse og kapasitet i et En-helse-perspektiv med a forutsi, 
forebygge, overvS.ke og bekjempe sykdommer som kan ramme b8.de dyr og menneskers helse. 
Veterimerinstituttet har i styringsm0te med Landbruks- og matdepartementet og Ncerings• og 

fiskeridepartementet i mai 2021 tatt opp at det vil vc:ere formiilstjenlig etter var vurdering a 
gjennomgS. og eventuelt klargj0re roller og ansvar i matforvaltningen i lys av 
koronakommisjonen. Konklusjonene fra Koronakommisjonens grundige rapport har en klar 
relevans for matforvaltningen. 

Kommunikasjon og tiltit i folket 
Veterimerinstituttet har bistiltt under pandemien bidratt med kommunikasjonstiltak om covid· 
19- og dyrehelse og t_rygg mat pa lag med vAre samarbeidspartnere og har samarbeidet med
Folkehelseinstituttet og Mattilsynet. Utfra vAre erfaringer st0tter vi det som star i NOU 2021 :6 

om viktigheten av kommunikasjon og st0tte til arbeidet som er gjort for a skape tillit til
hiindteringen og oppslutning om smittereduserende tiltak i befolkningen. Da det ikke er
selvsagt at offentlige kommunikasjonsstrategier har gode mi3lformuleringer mener vi det er pa, 

sin plass a bemmme dette slik deter gjengitt i rapporten.

Uklare roller og ansvarsomrii.der mellom ulike etater er ikke kun et faglig dilemma, det vil 
alltid ogs.i vise seg igjen i kommunikasjonen. Det p.ihviler alle offentlige akt0rer a bidra til 
helhetlig og samordnet kommunikasjon. Det betyr ikke at det skal Va:!re kun en stemme eller 
bare et syn, men at det b0r brukes tid og ressurser pa apen og samordnet kommunikasjon med 
tydelige markering av hvem som er avsender av hva for a skape forstaelse og troverdighet i 
kommunikasjon med befolkningen. Det kan virke forvirrende sa:!rlig om rad til publikum er 
ulike, mens deter tillitsvekkende om en ser at deter vurderingsforskjeller og ulik vekting av 
ulike typer kunnskap i anbefalingene som gir grunnlag for myndighetenes beslutninger. 

I sine dr0ftinger av kommunikasjon under pandemien argumenterer kommisjonen godt for at 
det er en demokratisk styrke og bygger tillit at det er 8.penhet om ulike vurderinger og 
vektlegginger. Veterina:!rinstituttet anser det som positivt at en nii. har etablert klare 
spilleregler mellom akt0rene om at alle kunnskapsrad skal vcere offentlige fra et gitt tidspunkt 
med tydelig markering av avsender pa, et samordnet vis. En annen positiv utvikling er bruken av 
ukentlige publikumsunders0kelser og sp0rsmAl til koronatelefon eller -chat fra publikum til a 
justere ordlyd i radene og veiledningene til publikum. Ogs8. positivt er det a informere de 
som vil f8. et ekstra informasjonstrykk fra publikum (som kommuneoverleger i rapporten) nae i 
forkant, slik at disse kan forberede seg nae. Veterimerinstituttet nevner dette fordi disse 
erfaringene som vi forstar at mer sentrale akt0rer i denne pandemien har gjort seg, stemmer 
overens med instituttets kommunikasjonserfaringer fra andre beredskaps-og krisesituasjoner. 
Det er erfaringer som b0r inngA i framtidige planer for risiko-og beredskapskommunikasjon. 
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