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DEBAT - KOmmENTAR

Jens Laurits Larsen, Rådyrvej 2, Nødebo, 
3480 Fredensborg.

En god kollega, Christian Brekling, skrev 
engang en artikel i dette tidsskrift: »Er det 
accepterede acceptabelt?« om fjerkræpro-
duktionen. I dag er det relevant at stille 
samme spørgsmål om den behandling vore 
hæderkronede institutioner Den kongelige 
Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) og 
Statens veterinære Serumlaboratorium 
(SVS) har været udsat for.

Verdens første veterinærskole åbnede i 
1762 i Lyon, Frankrig, og den dengang 
fremsynede danske regering sendte umid-
delbart efter tre medicinske kandidater 
derned. Allerede i 1773 åbnede Nordens 
første Veterinærskole på Christianshavn 
med lægen og veterinæren P.C. Abildgaard 
ved roret. Det var ham, der introducerede 
»stamping out« metoden i bekæmpelsen af 
Kvægpesten. Senere introducerede Bern-
hard Bang tuberkulinprøven (Bangs 
metode) til udryddelse af Tuberkulose, 
hans indsats mod Smitsom Kastning ikke at 
forglemme. C. O. Jensen iværksatte både 
»den klassiske kødkontrol« samt mælke-
kontrollen og Eduard Sørensen pionerar-
bejdet for kunstig inseminering (1). Det 
veterinære Sundhedsråd oprettedes i 1851, 
Veterinærdirektoratet (VD) i 1931. SVS 
etableredes i 1908, Statens veterinære 
Institut for Virusforskning(SVIV) i 1925.(2) 
og Den Danske Dyrlægeforening (DDD) i 
1849. Ved et frugtbart samarbejde mellem 
direktorat (VD) universitet (KVL), forsk-
ningsinstitutioner (SVS og SVIV) med rela-
tion til DDD samt fremsynede repræsen-
tanter for det danske landbrug i forrige 
århundrede fik Danmark styr på en lang 
række alvorlige smitsomme sygdomme og 
ved kostbare handlingsplaner også nogle af 
de zoonotiske smitstoffer. Derfor blev vort 
»høje veterinære stade« brugt som et væg-
tigt argument ved salg af animalske pro-
dukter fra det danske landbrug. Dette 
stade er opnået ved indsigt og viden 
erhvervet ved en omfattende forsknings-

Fra ansvarlighed til vilkårlighed
Konsekvenser for dyrlægeuddannelsen og det veterinære beredskab

indsats og formidlet videre gennem velud-
dannede danske dyrlæger, hvilket har med-
ført, at vigtige referencefunktioner fra 
WHO, OIE og EU blev placeret i Danmark 
(2). Dansk veterinærvidenskab har på basis 
af dette tiltrukket mange forskere fra hele 
verden og på FAO fakultetet ved KVL 
uddannet mange dyrlæger fra udviklings-
lande. 

Derfor er svaret på »Er det accepterede 
acceptabelt« et højt og rungende NEJ! Det 
er både forstemmende, nedværdigende og 
tåbeligt, at få - formentlig fire personer - 
med ringe viden og indsigt i de praktiske 
forhold i løbet af ca. to år kunne 
ødelægge ca. 240 års opbygget veterinær 
indsats og samtidigt både arbejdsglæde 
og forsknings- og undervisningsmiljøer. 

Hvordan kan det accepteres, at et mini-
sterium har gennemført en så uigennem-
tænkt universitetslov, der specifikt har 
store konsekvenser for et andet ministe-
rium (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 
og Fiskeri)? Og hvor var DDD, det danske 
samfund, det danske landbrug og dets 
fremsynede ledere? Det har trods alt haft 
stor nytte af den veterinære indsats!

Hvornår skete det?
I Veterinær Retsmedicin er tilbagedatering 
meget væsentligt. For overgangen fra 
ansvarlighed til vilkårlighed i den veteri-
nære struktur er en tilbagedatering sim-
pel. KVL vedtog 2. marts 1992 en ny sta-
tut med indførelse af nye magtstrukturer 
samt nedlæggelse af fagrådet – den sidste 
rest fra Abildgaards »Veterinærskolen«: 
Dyrlæger skal autoriseres og underskrive 
et dyrlægeløfte. Kollegiet for Husdyr-
brugs- og Veterinærvidenskab fik alene 
opgaver omkring ansættelser og tildeling 
af ph.d. og doktorgrader. I 2003 kom Uni-
versitetsloven, som resulterede i, at Den 
Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 
havnede under Københavns Universitet 
og fik det noget ynkelige navn »Det biovi-
denskabelige Fakultet« eller »KU LIFE«. 
Bio og life står for »liv«, men bredden i vor 

uddannelse omfatter også »død« i forbin-
delse med kødkontrol og obduktioner. 
»En dyrlæge er en biolog med speciale i 
patologi« (Aage Jepsen). Det er derfor 
befriende at se stud. med. vet. Svend Erik 
Garbus plædere for navnene »Royal 
Danish Veterinary School« på dansk »Den 
Kgl. Danske Veterinærskole« (3). Kollegiet 
blev nedlagt 2003 og Akademisk Råd 
oprettet, hvorefter den endelige deroute 
for Veterinærskolen fra 1773 var en reali-
tet

For SVS blev Det Rådgivende Veteri-
nære Forskningsudvalg i 2004 erstattet af 
en generaliststyret bestyrelse, der i 2005 
fik til opgave at ansætte en ny direktør. 
Jeg fik underretning om, at man havde 
fundet den helt rigtige person med den 
rigtige lederprofil. Nu har jeg måske ikke 
meget forstand på ledelse, men den per-
son, der blev direktør, fik efterfølgende 
en stilling som dekan ved DTU, blev 
senere Veterinærdirektør (2007), og til-
trådte i 2011 stillingen som direktør ved 
Landbrugets Videncenter i Skejby. Det får 
mig dog til at spørge: Er det prototypen 
på ansvarlig ledelse, og er det forsvarligt 
at træffe beslutninger med så vidtræk-
kende konsekvenser efter så kort tids 
ansættelse? Konsekvenserne af KVLs og 
SVSs omplaceringer er blevet besparelser, 
fyringer og administrativ spredning samt 
nedprioritering af Det Veterinære Bered-
skab. Et nærliggende spørgsmål må være: 
Har henholdsvis rektor og direktøren ikke 
diskuteret de åbenlyse synergier mellem 
de to institutioner og de styrkepositioner, 
der måske kunne opnås ved at optræde 
sammen? Eller har personlige ambitioner 
og interesser været dominerende?

Bestyrelsen for begge institutioner 
havde ingen eller begrænset faglig veteri-
nær indsigt, og det var budget frem for 
faglighed, der var styringsredskab, og så 
måtte man på institutionerne udføre de 
hertil hørende tilpasninger, resulterende i 
tilsvarende faglige forringelser! Der burde 
have været administrative besparelser til at 


