
Weekendavisen 35 | 1.sektion | 31. August - 6. September 2012 

I rejser en skamstøtte 
Af Jens Laurits Larsen  
 

Beredskabet. Du mener, at det er en trøst, at I vil bygge nyt for 1,2 milliarder 
kroner i Lyngby. Tværtimod. Det er spild af 1,2 milliarder kroner oven i alt det 
andet spild.  

Prorektor på DTU, Henrik Caspar Wegener forsøger i sit indlæg »Polemik og postulater« i 
WA for to uger siden at bortmane min kritik af DTUs håndtering af Det Veterinære 
Beredskab, anført i kronikken »Eksperterne fosser ud af Beredskabet«, bragt den 3. 
august. Jeg er ikke imponeret. 

Der var ganske rigtigt enstemmighed i direktionen om at flytte Det Veterinære Beredskab 
til DTU, men du glemmer, at det forholdt sig omvendt i bestyrelsen. Den ønskede, at 
Beredskabet fulgte resten af Landbohøjskolen og blev tilknyttet Københavns Universitet og 
dermed også fastholdt tilhørsforholdet til den øvrige del af veterinær- og 
sundhedsvidenskaben. 

Her er der et fagligt udbud, som matcher veterinære kerneområder som mikrobiologi, 
virologi og parasitologi, immunologi, patologi, farmakologi, intern medicin og epidemiologi. 
Det kan du simpelthen ikke fremmane på DTU, heller ikke selvom du forsøger dig med 
noget synergi på nogle fagligt uspecifikke metoder og teknikker, hvoraf flere allerede 
beherskes i Det Veterinære Beredskab eller kan hentes andetsteds. 

Vi havde indtil 2005 -  måske 2007 - netop sådan et »topmoderne og fremtidssikret 
veterinært beredskab«, som du påstår, DTU er i gang med at opbygge. Det er våde 
drømme ved et skrivebord i Universitetsreformens navn, der nu raserer hele området. Vi 
havde et beredskab i verdensklasse med fuldt opdaterede metoder og tillagt de adskillige 
prestigegivende referencefunktioner. Samtlige veterinære laboratorier var indtil 2007 fuldt 
udbyggede. På Lindholm er der de seneste år investeret ca. 200 millioner kroner i 
renoveringer og nye stalde, og man behersker de mest avancerede teknikker. 

I andre lande placeres tilsvarende institutioner, der arbejder med farlige smitstoffer, langt 
fra alfarvej. Det var netop tilfældet, da Statens Seruminstitut blev bygget i 1901 langt ude 
på Amager. Det er ikke Lindholm, der er fejlplaceret. 

Nu ser du og de andre skrivebordsgeneraler på DTU stort på alle disse millioner, der er 
investeret. I ser stort på behovet for arbejdspladser uden for hovedstadsområdet og på, 
hvor ødelæggende det bliver for Vordingborg Kommune. Og fremfor alt ser I stort på, at al 
erfaring viser, at medarbejderes dygtighed og ydeevne er snævert forbundet med den 
organisation, de arbejder i. Flytter man en stjernearbejder over i en ny virksomhed, vil 
stjernen som oftest falme, netop i mangel af alt det, der ikke flyttede med. 



Det er derfor, man skal værne om velfungerende forsknings- og ekspertmiljøer som de 
sjældne, sårbare og kostelige planter, de er. Og når der så er tale om et beredskab, der 
skal sikre den danske fødevareeksport såvel som den danske folkesundhed, jamen så 
skal man da være ti gange så påpasselig. 

Men nu hævder du uden blusel, at du ikke forstår, hvorfor jeg ikke er begejstret for, at I 
nedlægger laboratorier i verdensklasse, splitter og sammenlægger ud fra streger slået 
med lineal og vil outsource viden og ekspertise til Tyskland og England for en periode. 
Fatter I da slet ikke, hvor meget der går tabt undervejs? 

Du mener, at det er en trøst, at I vil bygge nyt for 1,2 milliarder kroner i Lyngby. 
Tværtimod. Det er spild af 1,2 milliarder kroner oven i alt det andet spild, og det bliver en 
skamstøtte for en både faglig og økonomisk uansvarlig beslutning. 

 


