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Eksperterne fosser ud af beredskabet 
Af Jens Laurits Larsen  
 

Kronik. Den herskende strukturitis, 
strategitis og administrative elefantitis 
betyder, at DTU kan se en fordel i at 
maltraktere Det Veterinære Beredskab. 
Man har fyret 140 forskere, vil 
nedlægge et laboratorium i 
verdensklasse og bruge et trecifret 
millionbeløb på at bygge nyt. Det truer 
befolkningens og den danske 
dyrebestands sundhed såvel som 
landbrugseksporten.  
 

Ministre, embedsmænd og bureaukrater har 
gennem flere år spillet hasard med den 
danske fødevaresikkerhed og dermed en af 
de helt afgørende forudsætninger for 
landbrugseksporten. De aktuelle problemer 
med campylobacter-bakterier er et af 
resultaterne, og vi kan roligt frygte, at langt 
mere alvorlige udbrud af virus eller bakterier 
snart kan komme. Det skyldes, at Det 
Veterinære Beredskab er blevet behandlet 
som et stedbarn. Det har nu ikke mere en 
faglig kompetent øverste ledelse, og samtidig 
er man godt i gang med at splitte eller flytte 



forskningsmiljøer i verdensklasse og vinke farvel til den ene erfarne forsker efter den anden, hver især med ikke bare 
fremragende og unik men også påkrævet ekspertise. 

Udover den danske befolknings sundhed er eksporten af animalske produkter og pels for i alt knap 130 milliarder kroner om 
året truet. Det er et 238 år langt stykke dansk historie, båret af fremsynede forskere, politikere og embedsmænd, der nu 
sættes over styr af kynisk kassetænkning og inkompetent politisk ledelse. 

Det Veterinære Beredskab har hidtil været en forsikring mod, at alvorlige, smitsomme sygdomme får fodfæste her i landet. 
Beredskabet er indrettet til at overvåge, diagnosticere, forebygge og bekæmpe sygdomme. Det gælder både de sygdomme, 
der kan ramme husdyr som køer, svin, fjerkræ, mink, heste, hunde og katte, som de sygdomme, der kan ramme vildt og fisk, 
herunder sygdomme, der kan overføres fra dyr til mennesker, de såkaldte zoonoser. HIV og ebola virus er nogle af de mest 
spektakulære eksempler på zoonoser. 

Zoonoser er et voksende problem på globalt plan, fordi mange flere mennesker kommer i berøring med hinanden via 
rejseaktivitet og verdenshandel. Om ikke andet så burde de danske myndigheder alene derfor opprioritere Det Veterinære 
Beredskab og ikke som nu, nedprioritere det. 60 procent af alle de infektionssygdomme, der rammer mennesker, er zoonoser, 
og det samme gælder 75 procent af de nye infektionssygdomme, der er blevet diagnosticeret på verdensplan. Hvert år bliver 
2,4 milliarder mennesker ramt af de 13 mest udbredte zoonoser (såsom hepatitis E, maltafeber og leptospirose), og de koster 
2,2 millioner dødsfald. 

Det siger sig selv, at diagnosticeringen er omdrejningspunktet for hele Det Veterinære Beredskab. Det er desværre netop 
denne kapacitet, det er gået hårdest ud over. Første led i Beredskabet har de praktiserende dyrlæger og slagteridyrlægerne 
ansvaret for, idet de har pligt til at anmelde enhver mistanke om smitsomme infektionssygdomme. Næste led er 
veterinærmyndighederne i Fødevarestyrelsen. De håndterer anmeldelsen og foranlediger, at det tredje led, de veterinære 
laboratorier, analyserer prøver og iværksætter en strategi for at bekæmpe de sygdomme, man måtte diagnosticere. 

De veterinære laboratorier og forskerne dér bliver dermed krumtappen i hele beredskabet. I løbet af de sidste 10-12 år har 
skiftende ministre brugt mange ressourcer på ad adskillige omgange at sammenlægge og omlægge de institutioner, der 
rummer disse laboratorier –  i reglen ikke specielt hensigtsmæssigt. 

Æren for den egentlige massakre må dog tilskrives Helge Sander. Den blev begået i 2007, da Danmarks Tekniske Universitet 
(DTU) ranede Danmarks Veterinærinstitut. Danmarks Veterinærinstitut rummede blandt andet Statens Veterinære 
Serumlaboratorium og Statens Veterinære Institut for Virusforskning. 



Så fint et internationalt renommé havde Knud Børge Pedersen gennem sin tid som direktør for Statens Veterinære 
Serumlaboratorium opbygget, at det var blevet det laboratorium, man internationalt refererede til blandt andet inden for 
områder som resistens, zoonotiske smitstoffer, mund- og klovsyge og fiskevirus. 

Straks efter overflytningen splittede man institutionen op i henholdsvis DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og 
Dianova, ligesom man har indledt en drabelig centraliseringsproces: Statens Veterinære Serumlaboratoriums afdeling i 
Aarhus, der har stået for fjerkræ-, fiske-, pelsdyr- og vildtsygdomme, skal fysisk flyttes til Lundtofte. Flere andre institutioner 
skal også, det vender vi tilbage til. 

Undervejs har man fyret 100 forskere ud af i alt 320 –  og her taler vi om nogle af verdens dygtigste og højest anerkendte 
forskere, der har en betragtelig andel i, at den danske fødevaresikkerhed har ligget i toppen. Yderligere 40 forskerstillinger 
skal nedlægges. 

Det oplyste DTUs rektor, Anders Bjarklev, for nylig på en høring om Det Veterinære Beredskab i Landstingssalen. Han mente 
ikke, at beredskabet blev forringet af den grund. Høringen var i det hele taget som et absurd teaterstykke, hvor Anders 
Bjarklev talte økonomi og ikke forholdt sig til den faglige side af sit ansvar for Det Veterinære Beredskab. De to ansvarlige 
ministre, uddannelsesminister Morten Østergaard og fødevareminister Mette Gjerskov, forlod salen umiddelbart efter at have 
afliret ligegyldige udsagn. Dermed gik de glip af fagfolkenes indlæg og af at få ny og åbenlyst påkrævet indsigt i, hvad Det 
Veterinære Beredskab går ud på. 

Mest absurd var det dog at høre Morten Østergaard forklare, at »DTU har selvstyre, og der er ikke lovgivning til stede, der 
giver mig mulighed for at gribe ind.« DTU kan altså bare fyre 140 forskere, når det passer i deres kram. 

Det er skandaløst. Udover forskellige økonomiske og administrative problematikker, der begrunder sig i universitets-reformen 
og som i sig selv også er skandaløse, så bunder hele miseren i, at det er en stor misforståelse at placere Det Veterinære 
Beredskab på DTU. Det savner enhver faglig begrundelse. 

For det første er der absolut ingen faglig tradition for at beskæftige sig med diagnostik på DTU. Men Det Veterinære 
Beredskab drejer sig netop om diagnostik, diagnostik og atter diagnostik! 

For det andet kræver Det Veterinære Beredskab forskere med ekspertise inden for virologi, immunologi, epidemologi, 
infektionspatologi, embryologi, patobiologi, mikrobiologi og genetik. Dyrlæge-uddannelsen er af samme grund den 
uddannelse, som er bredest funderet i biologien, og som kan føre til specialisering på alle disse felter. Men den varetages af 
Københavns Universitet. 



På DTU fokuserer man meget mere snævert på forskning i resistens og bakterielle zoonoser som salmonella og 
campylobacter. Men hvad med de langt farligere virale og parasitære zoonoser som rabies og bændelorm? Det betyder, at 
forskere ansat ved Det Veterinære Beredskab kun i ringe omfang kan undervise på DTU og generere de meget eftertragtede 
taxameter-penge. Mon ikke det er en af grundene til, at man ganske kynisk har fyret løs? En enkelt forsker i pelsdyrsygdomme 
syner ikke af meget for en rektor, der skal have budgettet for ingeniøruddannelserne til at gå op. 

At det kan true et helt erhverv ikke at have styr på tingene, kan let gå i glemmebogen i et stort maskineri, hvor der ikke mere er 
nogen instans, der har magt –  jævnfør Morten Østergaards forklaring –  til at sætte ind i tide. Først når det kan konstateres, at 
DTU ikke har levet op til sin kontrakt om at varetage beredskabet, kan man skride ind. Men da er det allerede for sent og kan 
have kostet milliarder af kroner i tabt eksport. For ikke at tale om sygedagpenge, arbejdstimer og menneskeliv, hvis det er en 
alvorlig zoonose, man ikke havde udvist rettidig omhu overfor og været beredt til at bekæmpe. 

På Københavns Universitet varetager man udover dyrlægeuddannelsen også lægestudiet og dermed hele det felt, som 
danner grundlag for forskning i føromtalte zoonoser. Det er et felt, der på globalt plan kommer mere og mere fokus på under 
betegnelsen One Health –  netop fordi man i disse år opdager stadig flere sammenfald mellem dyre- og menneskesygdomme, 
og det bliver vigtigere og vigtigere at håndtere og bekæmpe smitte fra dyr til mennesker. 

Der er ingen tvivl om, at det vil tjene alle parter –  landbruget, pelsdyravlerne, fiskeproducenterne, forskerne, de studerende, 
befolkningen som sådan og dyrene –  langt bedre, hvis Det Veterinære Beredskab bliver overflyttet til Københavns Universitet. 
Samtidig må det have en særstatus svarende til de hedengangne sektorforskningsinstitutioner, således at beredskabet får sin 
egen bevilling, og bliver helt uafhængigt af universitetspolitik men selvfølgelig er forpligtet til at varetage undervisning og 
uddannelse af ph.d.studerende med videre. Det er totalt fejlplaceret på Danmarks Tekniske Universitet. 

Derfor bør man også øjeblikkelig skrinlægge DTUs vanvittige planer om at nedlægge Statens Veterinære Institut for 
Virusforskning på øen Lindholm i Stege Bugt og for en periode udlicitere opgaverne til Tyskland, mens man realiserer et nyt 
storslået byggeri til et trecifret millionbeløb. Der er én helt afgørende grund til, at man i sin tid placerede dette laboratorium på 
en ø: smittefaren. Det er her, vira som svinepest, fugleinfluenza og M&K håndteres, og derfor gælder det om at minimere 
risikoen for udslip. Jo mindre institution, jo mindre personale, jo større afstand til tæt befolkede områder, jo mere sikkert. 
Murphys lov gælder også i Lundtofte. 

Og der er adskillige gode grunde til at opretholde laboratoriet på Lindholm. For det første har laboratoriet status af 
referencelaboratorium for Skandinavien og de tre baltiske lande og rummer forskere, der er førende på deres felt. De vil blive 
spredt for alle vinde, og uvurderlig ekspertise vil gå tabt, måske for altid. Kapaciteten til at oplære laboranter med flere 
forsvinder også. For det andet risikerer man, at kostbar tid vil gå tabt, hvis prøver skal sendes til Tyskland, ligesom man 



risikerer, at kapaciteten ikke rækker, hvis der er sygdomsudbrud i begge lande. Det er helt ubegribeligt, at landbruget ikke har 
sat alarmklokkerne i gang. 

Beslutningen begrundes blandt andet med en (sandsynligvis rigtig dyr) rapport fra COWI, som er blevet dygtigt kritiseret fra 
mange sider, ikke mindst af Vordingborg Kommune. I det store regnskab kan det helt klart ikke betale sig at nedlægge 
laboratoriet på Lindholm, tværtimod. Den herskende strukturitis, strategitis og administrative elefantitis betyder imidlertid, at 
DTU kan se en fordel i at fyre 140 forskere, nedlægge et laboratorium i verdensklasse og bruge et trecifret millionbeløb på at 
bygge nyt og sætte både Dyrehavens dyrebestand, Lundtoftes indbyggeres sundhed og landbrugseksporten på spil. 

Kunne de to ansvarlige ministre ikke sætte sig ned sammen med rektor for Københavns Universitet og blive enige om en 
fornuftig måde hurtigst muligt at få overflyttet Det Veterinære Beredskab og sikret en ansvarlig håndtering af ikke bare 
fødevaresikkerheden men også befolkningens og den danske dyrebestands sundhed mere generelt? 

Jens Laurits Larsen (f. 1935) er dr. med.vet. og tidligere professor ved Landbrughøjskole. Han har gennem sin karriere forsket 
først i svinesygdomme, siden i fiskesygdomme og blandt meget andet deltaget i udvikling og afprøvning af vacciner. 

 


