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sammenhængende veterinærområde er blevet sprængt i bureaukraters ulyksalige favntage. Vi kan løse 

problemerne, men der skal handles nu

"DANSKE SVIN ER SUNDE, de strutter af 

penicillin", skrev Mikael Witte i maj 1978 på en 

plakat, og det vakte selvfølgelig furore i landbruget. 

Dengang var der bekymringer i pressen, fordi nogle 

få dyrlæger ulovligt udskrev antibiotika til landmænd. 

Der faldt en dom i sagen i 1983, hvor kredsdyrlæger 

deltog i opklaringsarbejdet. Fik det mon konsekven-

ser? Adgang til antibiotika fik landbruget efter-

følgende gennem embedsmænd i Landbrugs-

ministeriet, der efter overtagelse af 

Levnedsmiddelkontrollen i 1996 blev til 

"Fødevareministeriet". I 1997 oprettedes Fødevare-

styreisen, og den er baseret på tre veterinære 

hovedområder med en direktør for det veterinære, en 

for kød og en for levnedsmidler. Derfor startede man 

straks med at undergrave de veterinære domæner, 

hvilket betød at 33 stadsdyrlæge- og 14 

kredsdyrlægeembeder blev nedlagt i år 2000. Fra 2002- 

2004 gik man så i gang med de veterinære laboratorier, 

Statens Veterinære Serumlaboratorium og Statens 

Veterinære Institut for Virusforskning på øen 

Lindholm, og det endte med en rodet konstruktion 

kaldet Danmarks Fødevareforskning, der i 2007 

havnede under DTU. DTU havde aldeles intet tilfælles 

med Danmarks Fødevareforsknings områder: Human 

ernæring, fødevaresikkerhed og husdyrsygdomme. Det 

havde Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole til 
gengæld.  

 

På denne elegante måde fik man 

effektivt aflivet salgsargumentet 

"Danmarks høje veterinære stade" og 

samtidigt "den danske model": Et tæt 

samarbejde mellem 

Veterinærmyndighederne,  

det diagnostiske beredskab ved de 

veterinære laboratorier og landbruget. 

Det havde fungeret effektivt i et helt 

århundrede og var internationalt højt 

respekteret. Så skete der det i dette 

forår, at den danske 

dyrlægeuddannelse ved KU SUND 

ikke kunne akkrediteres af Arnerican 

Veterinary Medical Association. 

 Jeg tror, den danske befolkning ved, 

at hvis ens hund eller kat er syg, går 

man til en dyrlæge, ikke til en læge, 

ingeniør eller djøf'er. Denne almene 

sunde tankegang til trods, styres de 

veterinære discipliner netop nu af 

sådanne ledere, der er fagligt 

inkompetente på det veterinære felt.  

 

Siden har vi fået MRSA problematikken i Danmark. 

DR 1-dokumentaren den 18. september "Den dag 

penicillin ikke virker" viste ganske tydeligt, at "den 
danske model" effektivt var skrinlagt. Landbrugets 

magt i Fødevarestyrelsen og dennes magt over 

Veterinærdirektøren ytrede sig i totalt afvisende 

holdninger over for eksperterne fra DTU Fødevare- 

instituttet. I udsendelsen blev Norges indsats kraftigt 

fremhævet, men der er nu besætninger her, der er 

geninficeret med MRSA via mennesker. Så det er 

måske mere kompliceret end som så at få bugt med 

MRSA.  

Den farlige gris er især skabt af "molekylære 

mikrobiologer" med SDU-professor Hans Jørn Kolmos 

i spidsen og desuden visse politikere, der udbasunerer, 

at Danmark smitter hele verden med MRSA, og at vi 

nærmer os Ragnarok. MRSA CC398 stammer åbenbart 

fra mennesker og er således en svækket model af en 

"human" stafylokok.  

I DR Nyhederne den 28. januar forsøgte læger med 

Peter Qvortrup Geisling i spidsen at afdramatisere og 

berolige den danske befolkning. Der blev fortalt, at på 

10 år var fem meget svækkede patienter døde af MRSA 

CC398, og at der i samme periode var 140.000, som 

døde af rygning-associerede sygdomme. Statens 

Seruminstitut oplyser, at der i 2015 var "1973 patienter 

med blodforgiftning forårsaget af stafylokokker. Af 

disse var 33 MRSA, og heraf var seks af svinetypen. 

Der var 452, der døde af stafylokok-infektioner, af dem 

skyldtes syv "human" MRSA, og kun en var MRSA 

CC398.  

I rådgivning fra den "kliniske mikrobiolog" er der ingen 

principiel forskel på, hvilken MRSA, der er tale om, set 

fra et behandlingssynspunkt. Men lægerne har et 
generelt problem med stafylokokker, som de bør løse, 

og som Kolmos prøver at fedte af på landbruget. Når 

det er sagt, er det selvfølgelig et problem med grisene 

og deres MRSA, der også må løses. De mange danske 

ER grisen Danmarks farligste dyr? Hvad gør vi? 



publikationer om MRSA mangler et meget vigtigt 

aspekt: Kan disse infektioner behandles? Heldigvis er 

der også forskere, der løser problemer. Danske forskere 

har siden 1970'erne været i førertrøjen i udforskningen 

af non-antibiotika, som kan blokere de såkaldte 

efflukspumper, der gør bakterier resistente.  

  Cadila Pharmaceuticals i Indien og Helperby 

Therapeutics i England vil nu, med baggrund i denne 

viden, producere "resistance breakers" (non-

antibiotika), som gør "gamle" antibiotika virksomme 

igen. De anslår et globalt marked på 69 milliarder 

dollars. Har vi mon sovet i timen? I øvrigt vil nye 

antibiotika, kombinationer af antibiotika, bacteriociner, 

bakteriofager, receptorblokade, pre- og probiotika, 

vaccination og andre immunologiske metoder kunne 

anvendes mod smitstoffer og infektioner  

  Vi skal ikke negligere problematikken med 

resistensudvikling i husdyrproduktionen, men vi skal 

ikke lave disse hovsa- handlingsplaner baseret på 

enkeltpolitikeres og forskeres subjektive følerier. Disse 

planer er dyre, illusoriske og uden virkning, netop fordi 

alt svækkes og udvandes i Fødevarestyrelsen som følge 

af de tætte relationer til landbruget.  

Hvad kan man tænke sig at gøre? I Norge skete der fra 

1970'erne en eksplosiv udvikling i lakseproduktionen, 
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så den i dag er på over 1 million tons. I en fase var 

antibiotikaforbruget oppe på 50 tons årligt, hvilket 

gennemtvang en produktions- og vaccinationsstrategi, 

der reducerede forbruget af antibiotika med over 99 

procent.  

  Antibiotika har i lang tid været effektive, lette at 

administrere og meget billige. Vaccinationer kræver en 

større indsats og er dyrere. Men så længe indtjeningen 

er lav, og der ikke stilles krav, er der intet incitament til 

at ændre på procedurerne, som landbruget egenhændigt 

styrer. Og når der er tetracyclin "i rørene", kan man 

behandle både diarre og lungebetændelse uden at vide, 

hvilke smitstoffer, der er årsager, og det er nødvendigt 

for at kunne udvikle vacciner.  

 

Hvis vi vil gøre noget ved antibiotikaforbruget og 

MRSA i Danmark, skal det ske på et fagligt grundlag. 

Alle "kritiske kontrolpunkter" i produktionen skal 

analyseres. Det kræver eksperter (måske eksterne) 

inden for discipliner som mikrobiologi, farmakologi, 

immunologi, ernæring og dyrevelfærd. Internationale 

eksperter kan blive nødvendige, fordi det danske 

veterinære felt er udsultet og nedprioriteret af KU og 

DTU, og deres faglige svigt i new public managements 

hellige navn. Landbruget har ikke løftet en finger for at 
                                                           

redde det danske veterinærområdes status. Men det 

burde være indlysende for politikere, at den danske 

befolkning ønsker og kræver, at vi kan behandle alle 

vore syge - og raske - dyr ordentligt, og at 

fødevaresikkerhed og kontrol med animalske produkter 

skal være i top.  

Vi har nu, i modsætning til andre EUlande, intet   

sammenhængende og samarbejdende veterinærområde, 

fordi en naturlig kæde er blevet sprængt og brudt i 

bureaukraters ulyksalige favntag. Med de tilgængelige 

ressourcer kunne man opbygge en veterinærskole, der 

kan akkrediteres og blive sparringspartner for erhverv 

og politikerne, Man bør sammenlægge 

veterinæruddannelsen ved KU med DTU 

Veterinærinstituttet,  

så de basale fag får volumen, og så udbyde en 

veterinærskole i licitation. Da Aarhus Universitet har 

udtrykt ønsker om at lave en veterinæruddannelse og i 

forvejen arbejder med veterinære aspekter, er der her 

indlysende muligheder for en positiv holdning. KU og 

DTU har vist en manglende omsorg og respekt for vort 

fag og vore dyr og vil ikke ofre en krone på det for dem 

ukendte fagområde. i 
 


