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I	  løbet	  af	  de	  sidste	  15	  år	  er	  der	  blevet	  nedlagt	  2-‐300	  offentlige	  stillinger	  inden	  for	  
det	  veterinære	  område.	  Det,	  der	  var	  grundlaget	  for,	  at	  vi	  kunne	  tale	  om	  »Danmarks	  
høje	  veterinære	  stade«,	  er	  blevet	  splintret.	  Alle	  de	  gamle	  hæderkronede	  
institutioner	  har	  mistet	  positioner	  og	  navne,	  alle	  lederjob	  er	  stort	  set	  forsvundet,	  og	  
det	  eneste	  tilbageblevne,	  Veterinærdirektøren,	  er	  underlagt	  Direktøren	  for	  
Fødevarestyrelsen.	  
Nedlæggelsen	  af	  mellem	  50	  og	  100	  lederpositioner	  på	  det	  veterinære	  område	  er	  
ødelæggende	  for	  karriereforløb,	  dynamikken	  og	  dermed	  en	  fornuftig	  rekruttering	  til	  
området.	  
Både	  på	  Københavns	  Universitet	  og	  DTU	  er	  alt	  havnet	  i	  budgetstyret	  undervisning	  og	  
forskning,	  og	  siden	  2007	  har	  der	  været	  løbende	  indskrænkninger	  og	  fyringer	  på	  
veterinærområderne.	  Mange	  dygtige	  forskere	  søger	  væk.	  I	  maj	  2015	  skulle	  der	  på	  
KU	  findes	  24	  millioner	  kroner	  og	  på	  DTU	  Veterinærinstituttet	  19,8	  millioner	  kroner	  i	  
besparelser,	  og	  så	  er	  det	  kun	  fyringer,	  der	  batter.	  Det	  er	  både	  en	  ukoordineret	  og	  en	  
invaliderende	  måde	  at	  håndtere	  et	  lille	  fagområde	  på,	  men	  også	  uheldigt	  for	  hele	  
arbejdsmiljøet	  og	  dermed	  produktiviteten.	  
Godt	  syv	  år	  efter	  fusionerne	  er	  perspektiverne,	  at	  KU	  er	  i	  gang	  med	  at	  gøre	  
veterinæruddannelsen	  til	  en	  discountuddannelse,	  mens	  DTU	  parallelt	  hermed	  
ændrer	  Det	  Veterinære	  Beredskab	  til	  en	  ny	  Gensplejsningsgruppe,	  som	  i	  realiteten	  
ikke	  har	  meget	  med	  et	  beredskab	  at	  gøre.	  I	  et	  beredskab	  er	  mikrobiel	  diagnostik,	  
hvad	  enten	  det	  drejer	  sig	  om	  virus,	  mycoplasmer,	  bakterier,	  svampe	  og	  parasitter,	  
nemlig	  i	  højsædet.	  
Det	  står	  lysende	  klart,	  at	  de	  store	  universiteter	  mangler	  rummelighed	  over	  for	  
discipliner,	  hvor	  ledelsen	  står	  uden	  faglig	  indsigt	  og	  ekspertise.	  Det	  er	  således	  ikke	  
tilfældigt,	  at	  Danmark	  ikke	  figurerer	  på	  en	  oversigt	  over	  verdens	  veterinærskoler	  og	  
–fakulteter.	  Vi	  mangler	  simpelthen	  Det	  veterinærvidenskabelige	  Fagråd.	  
Alle	  de	  ovennævnte	  problemer	  har	  	  skabt	  et	  vakuum	  i	  ekspertise,	  hvor	  respekten	  for	  
den	  veterinære	  faglighed	  og	  viden	  gradvis	  er	  demonteret.	  Tydeligt	  illustreret	  af	  den	  
tidligere	  Fødevareminister	  i	  MRSA-‐debatten,	  hvor	  han	  valgte	  ikke-‐veterinære	  
eksperter	  til	  et	  veterinært	  område	  –	  eksperter	  uden	  indsigt	  i	  husdyrproduktion.	  
Det er en unik enøjet håndtering af et område, der har stået for dyrenes 
sundhed og velfærd samt levnedsmiddelkontrollen af alle animalske 
produkter og smitstoffer herfra. Det er tankevækkende, at EU dette forår 
har oprettet projektet »EU-Projekt Strengthens Israeli Veterinary 
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Diagnostic Capacities«. I Danmark er vi godt i færd indskrænke vores 
kapacitet til at diagnosticere. Det turde være det rene galimatias, ikke 
mindst i lyset af landbrugseksportens betydning.	  


