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          På de veterinære 

institutioner 
 

Professor Jens Laurits Larsen, Nødebo, 3480 Fredensborg, skriver 

For ganske få år siden var hovedsæderne for Danmarks veterinære institutioner beliggende på 

Frederiksberg tæt ved Bülowsvej - Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), Statens Veterinære 

Serumlaboratorium (SVS) og Veterinærdirektoratet (VD). Jeg vil gerne hermed rejse en debat om 

baggrunden for, at VD blev opslugt af Fødevaredirektoratet, KVL af Københavns Universitet (KU), SVS af 

Danmarks Tekniske Universitet og for at komplettere miseren Forskningscenter Foulum (F) af Aarhus 

Universitet. Når man ser alle de overgreb, der efterfølgende er sket, bliver man henført til »Olsen-banden«: 

»Der tog de godt nok røven på jer«. Jeg vil pege på alle de forskellige faser, hvor overgrebene er sket på det 

veterinærvidenskabelige område og kan her referere til en kronik og tre artikler, jeg har publiceret i 

Politiken (1,2,3,4). 

 

FASE 1: I 1968 vendte jeg tilbage til KVLs Hygiejnisk Bakteriologisk Laboratorium efter 5 1/2 år i praksis og 

kunne derfor fra nærmeste hold betragte udviklingen. Under ledelse af professor Aage Jepsen varetog en 

lille stab af medarbejdere et formidabelt undervisningsarbejde, der ud over kandidatundervisningen 

omfattede et 12. semesterkursus for dyrlæger samt et 10 måneders FAO kursus i Veterinary Public Health 

(5). For at komplettere laboratoriets engagement skal nævnes, at BIOCENTRALEN var placeret på 2. sal i 

Bygningen. 12. semesterkursus var afgørende for ens mulige ansættelse som overdyrlæge ved slagterierne 

eller som stadsdyrlæge. Omkring miljø- og levnedsmiddelkontrollerne med ca. 100 hygiejnikere opstod der 

faglige klubber, der koordinerede deres viden og indsats ved forskellige mødeaktiviteter. DDD havde for 

dette fagområde et særligt uddannelsesudvalg. Med de tilkommende fagdyrlægeuddannelser må man 

konstatere, at veterinærerne havde udvist rettidig omhu mht. faglig opgradering. 

Jeg skal lige indskyde, at da jeg i begyndelsen af 80erne sad i hovedbestyrelsen, og rekrutteringen af 

slagteridyrlæger voldte stort besvær, skar departementschef Nils Bernstein igennem og fik indført 

mellemteknikere i kødkontrollen. 

Op gennem 90erne fik de zoonotiske smitstoffer øget aktualitet og visse forskere, politikere og journalister 

gik nærmest bersærk, idet yndlingspariaen, det danske landbrug, stod for skud. Efter min opfattelse blev 

veterinærens centrale placering i dette krydsfelt med den store pressemæssige fokusering genstand for 

megen misnøje og misundelse. Dette ville andre faggrupper også gerne have del i og vi var i den periode 

vidne til, at mediesyge ledere optrådte i TV med mærkværdige udtaler af kendte smitstoffer. Med min 

artikel: Zoonosen er den egentlige trussel (1), forsøgte jeg at forklare og afdramatisere problematikken ved 

brugen af sund fornuft, men hvornår har det virket? Som anført heri var angrebet fra DJØFerne i gang, og 

via bromatologerne (nu levnedsmiddelingeniørerne) havde vi tidligere åbnet en anden flanke. 
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FASE 2: Det Veterinære Sundhedsråd går tilbage til 1851, og i 1931 oprettedes Veterinærdirektoratet. 

Dettes centrale rolle i diverse handlingsplaner gjorde VD særdeles interessant for administratorerne. Det fik 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til i 1997 at oprette Veterinær- og Fødevaredirektoratet, 

selvfølgelig med en administrativ leder. Samme år blev betegnelsen veterinær fjernet og navnet blev 

Fødevaredirektoratet, hvor man logisk nok lave attester til hunde og katte  (l Kina spiser de hunde). Der var 

hermed sket en komplet omklamring af veterinærdirektøren, som samtidig blev frataget vigtige områder. 

Så den amputerede stilling kunne bedre betegnes som vicedirektør (2,3). 

 

FASE 3: Statens Veterinære Serumlaboratorium blev etableret i 1908, og 1949 blev Aarhusafdelingen 

oprettet. I 2001 blev Statens Veterinære Institut for Virusforskning sammenlagt med SVS, hvilket der var 

megen logik i, idet en række synergier kunne opnås. Det medførte selvfølgelig også et nyt navn - Danmarks 

Veterinærinstitut - hvilket er meget bekvemt for en ledelse, at man med et pennestrøg kan befri sig for 

historikken (kulturen). Men så fortsatte glideturen, idet man fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 

Fiskeri overførte dele af Fødevaredirektoratet til den nye institution, der så igen skulle døbes, og navnet 

blev Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning (DFVF). I den forbindelse blev det »Rådgivende Veterinære 

Forskningsudvalg« nedlagt (2004), og DFVF fik en bestyrelse. I november 2004, i forbindelse med en 

ministerrokade, blev DFVF overført til Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, og så var der dåb 

igen, betegnelsen veterinær udgik, og navnet blev Danmarks Fødevareforskning. Med overførslen af nye 

områder fulgte ingen ressourcer, og med en manko på 30 mio. kr. forestod en invaliderede besparelse til 

trods for, at dette måske var Danmarks mest veldrevne og i faglig henseende meget kompetente 

institution. Min tanke har været, at der i den centrale administration har været en skjult dagsorden gående 

ud på at reducere veterinærernes magtbastioner (4). Tror man nogen turde lave tilsvarende overgreb på 

Statens Seruminstitut, hvor navnet dækker aktiviteter på samme niveau som for SVS, men hvor en meget 

magtfuld lægeforening står bag? 

FASE 4: I 1999 var der ansat 12 kredsdyrlæger Danmark. Danmark. Det var dyrlæger med stor 

praksiserfaring med arbejdsfelt inden for smitsomme sygdomme og dyreværn. Der var 33 miljø- og 

levnedsmiddelkontroller (MLKE) - alle ledet af en stadsdyrlæge. Fra år 2000 blev disse job fjernet, og 

gennem reduktioner til 10 senere fem og nu tre regioner med hver sin regionschef. Slutresultatet er et tab 

på ca. 100 veterinære stillinger. Og paradoksalt nok skete der samtidig en næsten fordobling i optaget af 

veterinærstuderende. 

 

FASE 5: Da jeg i 1968 kom til KVL havde vi »professorvælde«, som var overvejende fagligt baseret. Så havde 

vi en demokratisk proces med VIP, TAP og studerende involveret i alt, for til sidst gradvist at ende med et 

administratorvælde med store konsekvenser for både faglighed og ytringsfrihed.  

Begyndelsen hertil var »den nye statut« fra 1992 sluttende med universitetsloven fra 2003. Fra veterinær 

side havde ønsket altid været et veterinært fakultet grundet i de meget specifikke områder, der er knyttet 

til vores brede arbejdsfelt og den hertil knyttede lovgivning. Med en ny institutstruktur af 1/1 1990 blev 

magt, synlig ledelse, styringsredskaber, strategi, indlejring, benchmarking, årsstruktur og al anden 

administrativ volapyk efterhånden en del af dagligdagen. Rektoratet, konsistorium og institutlederne blev 

styrket (er du klar over, hvilken magt vi har?), mens de faglige fora blev nedprioriteret også i forhold til 

studienævnene. Fagrådene blev til kollegier, som man knap nok gad lytte til og som gang på gang blev 

underkendt. Det blev et ekspeditionskontor for afhandlinger og ansættelser (jeg var næstformand i alle de 

år HV5-kollegiet eksisterede). I fagråd og kollegium var der tæt kontakt med de europæiske og oversøiske 
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veterinære societeter. Men så blev kollegierne nedlagt, og aktiviteterne blev overført til Akademisk Råd 

med meget beskeden veterinær repræsentation. 

I 80erne forsøgtes indført en ny veterinær studieplan i fagråds regi, men økonomien gjorde, at den blev 

skudt ned af nogle »regneark« i fagrådet. Men det var senere ikke et problem for de magtfulde rektorer, 

der øjensynligt ikke havde økonomiske problemer og selvfølgelig henlagde aktiviteterne til Studienævn V, 

hvis faglige tyngde og bredde på ingen måde matchede HV kollegiets. Jeg skal undlade at fremføre min 

mening herom, men resultatet blev, at holdbarheden af planerne var meget kortvarig, og de var tilmed 

undervisningsmæssigt belastende, ikke mindst i implementeringsfasen. Studieplanen fra 1973 havde i 

tilvalgsdelen indbygget 12. semesterkurset, hvilket havde den fordel, at kolleger, der af forskellige grunde 

forlod det kliniske område, kunne (mod betaling) kvalificere sig til det hygiejniske område. Dette er der ikke 

taget højde for i de nye planer, hvor samtidigt det særdeles vigtige kursus i veterinær mikrobiologi blev 

klemt, og de hygiejniske og miljømæssige aspekter gled i baggrunden.  

FASE 6: Katastrofefasen. Dette navn fordi der fra 2007 skete det komplet afsindige, at Den kongelige 

Veterinær- og Landbohøjskole blev til et fakultet under Københavns Universitet — Det Biovidenskabelige 

Fakultet, og det tidligere Statens Veterinære Serumlaboratorium under Danmarks Tekniske Universitet som 

Veterinærinstituttet. Spørgsmålet er, hvilke begivenheder der førte så vidt. 

I 2005 forlod Knud Børge Pedersen posten for det, der tidligere hed Statens Veterinære Serumlaboratorium 

efter ved en formidabel indsats at have bragt institutionen i verdensklasse medførende en række 

referencefunktioner for EU, WHO og OIE. Efterfølgeren kom fra erhvervslivet med ledererfaringer, som 

ansættelsesudvalget syntes var formidable. Det kan forekomme paradoksalt, at en ny bestyrelse (2004) og 

en nyansat leder på så kort tid kunne føre en specifik veterinær institution under Danmarks Tekniske 

Universitet, der uddanner ingeniører. Hvad har motiverne været, og hvorfor er der ikke regler som i 

erhvervslivet, for at væsentlige beslutninger for virksomheder er betinget af særlige krav? Direktøren var i 

ca. 8 mdr. dekan for »myndighedsbetjening« ved DTU, inden han i 2007 blev Veterinærdirektør. 

På KVL var Per Holten-Andersen (forstkandidat) rektor. Han fik indført engelsk som undervisningssprog for 

veterinærer (prorektor ved RUC har netop diskuteret problematikken ved brug af engelsk i 

kandidatundervisningen). Han var som leder med til at få KVL under KU. Med en ekstern bestyrelse og et 

manglende fagligt modspil ville det være interessant at kende baggrunden, men også at vide, hvilke 

forhandlinger der har været med SVS. Med det fagråd og det kollegium, jeg kender, ville der være plæderet 

for en synergi og samhørighed mellem SVS og KVL. Almindelig sund fornuft tilsiger, at de veterinære 

områder burde være under samme paraply. Veterinærstudiet har været et bærende element ved KVL pga. 

den store søgning og en næsten fordobling af optag. Har veterinærerne været involveret bredt i denne 

beslutning? 

Veterinærskolen fejrede i 1998 sit 225 års jubilæum. KVL med bygninger, koryfæer i bygninger og på 

campus, en fantastisk have, et Veterinærhistorisk Museum mv. har været en fantastisk ramme om vore 

studier og forskning. Derfor skurrer det slemt i vore ører, når Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 

kaldes Det Biovidenskabelige Fakultet (KU LIFE). Betyder fortiden/historien og ekspertisen virkelig så lidt for 

vore politikere? 

Når administratorer skal fremme sammenlægninger lægges der stor vægt på synergien. Hvad har man i 

øvrigt brugt »Børstingudvalgets« rapport til? KVL og SVS har i mange år haft et veludviklet samarbejde på 

mange fronter inden for forskning og undervisning, og i ansættelser er der permanent sket udvekslinger 

institutionerne imellem. En sammenlægning kunne have medført en betydelig udbygning af dette 

samarbejde. Hertil kommer, at man bedre kunne have opretholdt fagområdernes styrke i besparelsesfaser. 

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at man ved at flytte magten fra konsistorium (KVL) og indflydelsen fra »Det 

Rådgivende Veterinære Forskningsudvalg« (SVS) til bestyrelser i stedet for faglighed har fået tilført et 
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politisk snæversyn, som er endt i en faglig katastrofe. Spørgsmålet er, sidder ledere og bestyrelser og 

varetager egne politiske interesser og ikke institutionens og dermed samfundets? Det er der noget, der 

tyder på. 

DTUs interesse kan kun omfatte »fødevaredelen«. Jeg har set planerne for den nye struktur, og med de 

ødelæggende besparelser vil der blive problemer med det veterinære beredskab. Afdelingerne i Aarhus og 

på Lindholm bliver flyttet og reduceret. (Risikovurdering? Skal dyrene i Dyrehaven slås ned ved udbrud af 

Mund- og Klovesyge?). Politikere taler altid om »verdensklasse«. De omrokeringer og besparelser man er i 

gang med, vil ødelægge frontforskning i verdensklasse. Forudsætningen for forskning er ildsjælene, der 

sætter viden over snæversyn, og ikke bygninger, og hvordan tilgodeses dette? Man kan med et pennestrøg 

ned- lægge forskningsmiljøer, som kan tage mange år at opbygge, og dette sker lige nu. DTU er ikke et 

universitet, der burde have adkomst til en sådan adfærd. 

På KVL er veterinæruddannelsen blevet internationalt anerkendt, men samtidigt er det gået ud over de 

parakliniske områder, som netop er basis for veterinærens der, som netop er basis for veterinærens 

bredspektrede ansættelsesområde. Dette kunne være delvis kompenseret ved at sammenlægge SVS og 

KVL. Jeg tror ikke, KU og dekanen er vidende om dette for hold. I mange år har de veterinære institutioner 

været stressede af idelige struktur ændringer og besparelser med negativ indflydelse på velfærd og 

arbejdsglæde. 

Den barske konklusion er - at til trods for de nævnte institutioners ihærdige forsøg og  med omfattende 

initiativer, inden for forskning og undervisning, så har centrale myndigheder svigtet og gennemført en i 

fagligt henseende undergravende virksomhed. Lederne og bestyrelserne har tilsyneladende plejet 

særinteresser, og rektorerne på de nye moderinstitutioner har ikke sat sig ind i, hvad de har med at gøre. 

Helge Sanders indsats med bestyrelser har været en fiasko. »Danmarks høje veterinære stade« bliver til en 

floskel, hvis ikke dette vanvid stoppes. DDD-Nyhedsbrev af 22/2 2011 afslører i en meddelelse fra DTU 

Fødevareinstituttet, hvorledes Danmark ved en konference i Australien bliver berømmet som 

foregangsland og inspirationskilde for fødevaresikkerhed med omtale af Zoonosecentrets (SVS) betydning. 

Hele dette felt er udviklet i veterinært regi. Har DTU tyvstjålet Veterinary Public Health, og hvordan ville 

man bedømme en sådan adfærd i erhvervslivet? 
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