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MÅ IKKE 
kun blive ved overvejelserne 

Jens Laurits Larsen, Rådyrvej 2, Nødebo, 

3480 Fredensborg, skriver: 

Kære Arne Skjoldager! Tak for dit svar i 
DVT 06 2012. Jeg er glad for, at I i Den 
Danske Dyrlægeforening (DDD) vil 
overveje en høring. I det følgende vil jeg 
plædere for, at den nok er bydende 
nødvendig set ud fra de oplevelser og 
informationer, jeg har, og at I derfor ikke 
nøjes med overvejelser! 

Da jeg arbejdede i »alsidig landpraksis« 
var inseminering af køer, drægtighedsog 
frugtbarhedskontrol en del af hverdagen. 

Mange dyrlæger fortsatte i mange år 
hermed, da en del bønder gerne så 
dyrlægen i stalden, så små problemer og 
spørgsmål blev afklaret ved besøgene. Nu 
er hele området overgået til teknikere. Da 
jeg var i DDDs Hovedbestyrelse, blev 
grunden lagt til mellemteknikerne på 
slagterierne, da man ikke kunne formå 
kolleger til at tage faste stillinger inden for 
kødkontrollen. Hvor mange teknikerjob er 
der mon skabt med baggrund i dyrlægers 
indsats? 

I slutningen af 1900-tallet gav den 
offentlige opmærksomhed om 
zoonoserne anledning til, at der indledtes 
en aktion mod Miljø- og 
Levnedsmiddelkontrolenhederne, og i 
1999 blev Veterinærdirektoratet opslugt 
og endte senere i Fødevarestyrelsen. År 
2000 blev samtlige stadsdyrlæge- og 
kredsdyrlægestillinger nedlagt og 33 
Miljø- og Levnedsmiddelkontrolenheder 
blev til tre regionallaboratorier. Mange 
veterinære slutstillinger gik tabt og 
megen mikrobiologisk ekspertise 
forsvandt dermed. Uansvarligt placeredes 
Badevandskontrollen hos kemikerne, som 
ingen baggrund og forståelse havde, da 
det er en mikrobiologisk vurdering, der 
ligger til grund for kortene over 
badevandskvalitet. 

Så når vi frem til i dag, hvor jeg i adskillige 
artikler har skrevet om skæbnen for Den 
kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 

(KVL) og Statens veterinære 
Serumlaboratorium (SVS) og Lindholm. 
Min pointe er, at alle de nævnte 
hændelser er sket, uden at KVI-, SVS og 
DDD har haft nævneværdig indflydelse 
herpå. 

Beslutningerne er sket i ministerierne og 
må efterfølgende være sanktionerede af 
ministre. Derfor mener jeg, at en høring 
er på sin plads, hvor politikere og 
landbruget inddrages og journalister 
inviteres. 

Det er fint, at DDD har møder med 
dekaner, prodekaner m. fl., menjeg tror 
deres lydhørhed er begrænset ved 
beslutninger i de respektive bestyrelser. 
Derfor skal der mere offentlig fokus samt 
pres på for at ændre tingenes tilstand. Jeg 
har været i kontakt med mange kolleger 
uden for den kreds, du nævner. Da mange 
her oplevèden distance, der er blevet til 
»systemets er ytringsfriheden blevet 
knægtet i en grad, så man ikke tør oplade 
sin røst. Det er jo ikke ligefrem et 
»tillidsmandsystem«, man har opbygget, 
så fyringer har ikke affødt de store 
problemer. 

Min kritik af studieplanerne omhandler 
de præ- og parakliniske fag. Den 
verdensklasse, som dristige politikere 
gerne ser vore uddannelser i, er ikke 
forenelig med en budgetstyring med 
signifikante tids- og pensumreduktioner. 
Da paratviden er essentiel for dyrlæger, er 
mundtlige præsentationer vigtige, og det 
har jo vist sig, at skriftlige besvarelser kan 
være et problem, da stave- og 
skrivefærdigheder ikke er højt prioriteret 
i nutidens gymnasier og folkeskoler. Jeg er 
selvfølgelig i besiddelse af materiale og 
oplysninger, der understøtter mine 
udsagn. 

Et andet væsentligt forhold er 
ph.d.uddannelserne, hvor netop en 
undervisning til et højt videnskabeligt 
niveau er forudsætningen for en vakt 
interesse for de præ- og parakliniske fag. 
Med den spændetrøje, studiet nu er 

pålagt, kan det være tvivlsomt, om 
kolleger som koncernforskningsdirektør 
Mads Krogsgaard Thomsen, Novo Nordisk 
(farmakologi) og forskningschef for 
vaccineforskning og -udvikling Peter 
Lawaets Andersen, Statens Seruminstitut 
(mikrobiologi og immunologi) ville udgå 
fra den nuværende veterinæruddannelse. 
Er det mon kun klinikere, man vil lave? I så 
fald bør optag af studerende reduceres 
væsentligt. 

 
Jeg vil ikke undskylde min kritik af 

status præsens, men vil sige som Steen 
M. Willadsen, at jeg har fået datidens 
bedste og sværeste biologiske 
uddannelse. En interessant praksistid 
med pasning af mange praksis, 
efterfulgt af et licentiatstudium i 
veterinær mikrobiologi med bifag i 
patologisk anatomi samt virologi og 
immunologi. Laboratorium for 
Svinesygdomme, hvorfra 
fagdyrlægeuddannelsen begyndte i 
lokaler ved intern medicin. Det flyttede 
senere til Tåstrup. Testning af 
enterotoksin fra E. coli skete i 
operationslokaler ved husdyrenes 
reproduktion, og endelig forløb 
akvatisk patologiprojektet i tæt 
samarbejde med N.O. Christensen ved 
ambulatorisk klinik, så jeg har haft 
kontakt til adskillige fagområder ved 
KVL. Institutbestyrelse, fagråd, 
kollegium og talrige udvalg gav 
kontakter og indsigt i KVLS ledelse og 
aktiviteter. Ved akvatisk 
patologiprojektet kom vi i talrige Miljø- 
og Levnedsmiddelkontrolenheder og 
undersøgte prøver fra miljøet, men 
også badevand. De sidste mange år af 
min ansættelse var jeg med de 
veterinærstuderende på ekskursioner, 
der bl.a. gik til kvæg-, svine- og 
fjerkræslagterier. Endelig har jeg 
deltaget som underviser ved mange 
DDD-  



kurser, men også ved kurser for 
dyrlæger ansat i 
medicinalindustrien. 

Med en veldokumenteret 
indsigt i det veterinære område 
er jeg dybt forarget over, hvor let 
det tilsyneladende har været at 
»ødelægge« de veterinære 
institutioner og den faglighed, vi 
ældre med en vis stolthed er i 
besiddelse af. Derfor forventer 
jeg og mange andre, at DDD gør 
sit yderste for at leve op til 
paragraf 1 i love for DDD. Som 

Kastholm skrev i Berlingske 
Tidende 4/5 (bemærk datoen) 
2012. Det gælder om »at få 
arbejdet gjort, men også at sikre, 
at nationen fortsat bygger på 
værdier i stedet for 
drømmerier«. Det er åbenbart 
ikke gået op for de nuværende 
moderinstitutioner, at der 
kræves et vist minimum af 
personale for at leve op til 
international standard, og at man 
ikke bare kan selektere det, der 
er flest penge og mest prestige i. 

Veterinærområdet er så specifikt med 

egen lovgivning, regler og afgivelse af 
dyrlægeløfte, at det burde samles i ét 
fakultet med eget budget tilpasset 
Danmarks ambitioner på området. En 
placering ved to universiteter og under 
fælles budgetter vil altid medføre en 
majorisering i beslutningsprocesserne, 
således som det også eklatant har vist sig 
i den forløbne periode. 

Med venlig hilsen 

Jens Laurits Larsen 

 



 

 


