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Danmarks veterinærområde er i frit fald 
under KU og DTU

DEBAT - KOMMENTAR

Dr.med.vet. Jens Laurits Larsen, Fredens-
borg, skriver:

Dyrlægeuddannelsen var for få år siden 
Danmarks bredeste, bedste og sikkert 
sværeste biologiske uddannelse, fordi den 
viden, der skulle opnås, omfattede alle 
dyrearter i menneskets varetægt, herunder 
dyr i zoologiske haver, akvarier, forsøgs-
dyr og også den vilde fauna. Den danske 
dyrlægeuddannelse var internationalt 
anerkendt. Det veterinære beredskab over 
for smitsomme husdyrsygdomme og 
zoonoser var i verdensklasse og blev der-
for tildelt mange ærefulde referencefunk-
tioner. »Den danske model« med et tæt 
samarbejde mellem veterinærmyndighe-
der, de veterinære laboratorier og landbru-
get gav en »guldalder« i sygdomsbekæm-
pelsen, der blev beundret i andre lande. 

Fra årtusindskiftet er disse positioner 
blevet udsat for massive angreb med et 
stærkt svækket dansk veterinærvæsen som 
resultat. Kynisk styret af embedsmænd, 
politikere og landbrugets organisationer! 
Det er lykkedes på ca. 16 år at fjerne alle 
overordnede veterinære stillinger samt at 
sprede og indlejre alle veterinære instituti-
oner i underordnede positioner.

Indlemmelsen af de veterinære instituti-
oner under hhv. KU og DTU har været en 
faglig katastrofe, fordi alt styres af budget-
ter.

30. april 2015 blev der sendt en mail 
rundt fra de veterinære ledere på fakultetet 
KU SUND. I meget optimistiske vendin-
ger redegøres for AVMAs besøg, samt den 
ros, man fik ved det afsluttende interview, 
med AVMA-teamets slutbemærkning: 
»You can be proud of your vet school«, det 
lovede godt, selv om der også var kritik-
punkter.

Den 19. maj 2015 kommer så beskeden 
fra KUs ledelse: »Nyt om tilpasning på det 
veterinære område«, hvor øvelsen var at 
finde besparelser på 24 mio. kr. på grund 
af »økonomisk ubalance«. Dette kunne 
kun betyde, at KU ikke havde styr på 
finanserne.

Den 6. oktober 2015, KU-nyhed: 
»Finanslov gør fakultetets dyrehospitaler 

lukningstruede«. Det får Dyrlægeforenin-
gens (DDDs) formand til at meddele, at 
dette vil betyde en afvikling af dyrlægeud-
dannelsen i Danmark, og Veterinærmedi-
cinsk Forening skrev: »Besparelser på dyr-
lægeuddannelsen vil gå ud over kvalite-
ten«. Den 4. januar 2016 skrev Danske stu-
derendes Fællesråd i Berlingske: »Univer-
siteterne har skåret ind til benet«.

Federation of Veterinarians of Europe 
(FVE) har fået DDDs støtte (2016) til et 
politikpapir om akkrediteringen af veteri-
næruddannelsen, der kort sagt har føl-
gende krav: 

1. Veterinæruddannelsen skal være af 
mindst 5 års varighed. 2. Veterinæruddan-
nelsen skal være under veterinær kontrol. 
3. Veterinæruddannelsen skal være hen-
lagt til et veterinært fakultet med in-house 
faciliteter og forskning inden for alle 
uddannelsens kerneområder. Extra-mural 
træning kan ikke erstatte træning ved 
fakultetet. 4. Nyuddannede veterinærer 
skal have visse brede basale kompetencer. 
5. Specialisering under studiet skal 
begrænses og må ikke ske på bekostning 
af de basale brede kompetencer. Linjede-
ling, tilvalg og specialer må samlet højest 
optage et semester.

Den 22. marts 2016 står der i Berling-
ske: »Danske universiteter rykker op på 
International rangliste«. Det viser sig at 
være »QS World University Rankings«, 
der er baseret på 6 indikatorer hentet fra 
globale oversigter med megen fokus på 
særlige publikationer. Den tages i danske 
kredse »med et gran salt«, og der er ingen 
klare relationer til uddannelsernes kvalitet.

Den 25. april 2016 meddeler de veteri-
nære institutledere om AVMA-afgørelsen 
til studerende og de ansatte: »At AVMA’s 
COE ikke finder, at vi opfylder kriterierne 
for akkreditering«.

Det er bittert, fordi alle ansatte og stu-
denterne havde lagt sig i selerne, for at 
veterinæruddannelsen kunne få en positiv 
bedømmelse. Men hovedargumentet er:

»The chief executive officer must be a 
veterinarian, and the officer(s) responsi-
ble for the professional, ethical, and 
academic affairs of the veterinary tea-

ching hospital(s) must also be (a) 
veterinarian(s)«. Det er et meget klart 
budskab, der viser, at man ikke bare kan 
kalde noget en veterinærskole, hvis ikke 
den har det rette indhold.

Men blev AVMA informeret om de ind-
greb, KU foretog efter besøget i foråret 
2015? Og hvilket mandat havde de veteri-
nære forhandlere egentlig, når deres for-
handlingsresultat løbende blev undermine-
ret? 

I de 8 år, KU har styret veterinæruddan-
nelsen, er der sket uhyrlige reduktioner og 
beskæringer i personale både ved fyringer 
og fratrædelser (pga. utilfredshed), men 
også en række andre ulyksalige faglige 
indgreb. 

Der var i det budget, KU modtog ved 
indlejringen af Den Kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole (KVL), indregnet, at vete-
rinæruddannelsen var meget kostbar pga. 
de to hospitaler og mange praktiske kurser. 

Hvilken faglig berettiget adkomst har 
DTU til husdyrsygdomme, det veterinære 
beredskab og one health? Ingen! KVL 
startede disse felter med professor C. O. 
Jensen som drivkraft. Han stod bag opret-
telsen af Den kongelige Veterinær- og 
Landbohøjskoles Serumlaboratorium i 
1908, der senere (1932) blev til Statens 
Veterinære Serumlaboratorium (SVS) og 
Statens Veterinære Institut for Virusforsk-
ning (SVIV) i 1928. SVS startede med det, 
vi i dag kalder one health, med bekæmpel-
sen af kvægets tuberkulose og smitsom 
kalvekastningsfeber – to alvorlige zoono-
ser, mens SVIV i første fase tog sig af 
mund- og klovesyge og senere bl.a. af svi-
nepest.

Dette er specifikke veterinære felter, 
hvad enten det drejer sig om undervisning, 
beredskab eller one health, der har basis i 
de veterinære institutioner – KVL, SVS, 
og SVIV. Intet i DTUs curriculum viser 
ekspertise inden for disse felter.

Veterinærmyndighederne blev i 1997 
indlejret i det, der senere blev til Fødevare-
styrelsen (FS), og dermed blev veteri-
nærdirektør et underordnet embede. Året 
efter nedlagde FS 33 stadsdyrlæge- og 14 
kredsdyrlægestillinger. Fra 2002- 2004 
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forplumrede FS det veterinære beredskab i 
en komplet vanvittig proces med tilførsel 
af Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæ-
ring. Dermed fik man oprettet Danmarks 
Fødevareforskning (DF), og alle veteri-
nære associationer fjernet. Ud af dette kry-
stalliseredes 3 indsatsområder: Human 
ernæring, fødevaresikkerhed og husdyr-
sygdomme. Hele processen omkring ned-
læggelser og sammenlægninger er nøjag-
tigt beskrevet af institutionens daværende 
direktør K.B. Pedersen i Dansk Veterinær-
tidsskrift, 2005, 88 (7), 20-25. Hvis man 
ikke var totalt blind eller havde en anden 
politisk agenda burde FS kunne se, at 
under 1 km fra DFs hovedsæde lå KVL 
med nøjagtigt de samme discipliner. Der-
for burde man i vort lille land kunne indse, 
at en velorganiseret fusion med KVL var 
det fagligt korrekte og ansvarlige.

Så fik vi til lejligheden i 2004 (-2007): 
Ministeriet for Familie- og Forbrugeran-
liggender overtog DF og overførte det til 
DTU. Her burde embedsmændene i FS 
have retledet kollegerne i »Familieministe-
riet«, medmindre overførslen var den poli-
tiske hensigt. 

Når FS og politikerne har fjernet det 
danske veterinære lederskab, hvem har så 
ansvaret over for de internationale veteri-
nære organer og ikke mindst dyrene? Og 
kan vi stadig bruge »Danmarks høje vete-
rinære stade« som salgsargument?

 DTUs interesse for fødevareområdet 
har været stigende, og DTU fik sammen 
med KVL lavet det, der blev til levneds-
middelingeniøruddannelsen. Ved overta-
gelsen af Danmarks Fødevareforskning 
oprettede DTU: DTU Fødevareinstituttet, 
DTU Veterinærinstituttet og handelsfir-
maet DIANOVA A/S. Vi skal alene se på 
DTU Veterinærinstituttet med det veteri-
nære beredskab. Det startede med en vete-
rinær direktør, som nu er erstattet med en 
ingeniør. I de 8 år, DTU har haft dette 
område, er der sket så mange ændringer, 
fyringer og opsigelser, at vi er på vej mod 
en ny gensplejsningsgruppe baseret på 
ingeniørviden. 

Sygdomme er ikke bare nogle matemati-
ske »modeller« eller noget virtuelt på en 
skærm. Sygdomme er den barske, ofte 
dødelige virkelighed, der ikke alene kan 
klares med en computer og nogle moleky-
lære teknikker. Det kræver sygdomsforstå-
else, klinisk indsigt og viden om forebyg-

gelse og behandling. AVMA siger meget 
klart: »Veterinary medicine is a unique, 
multidisciplinary health profession. Deci-
sions affecting the education of veterinari-
ans are best understood and administered 
by veterinarians«. Det samme gælder selv-
følgelig et veterinært beredskab.

I 2013 nedlagde DTU en SVS-afdeling i 
Aarhus. Denne afdeling varetog fjerkræ-, 
fiske-, vildt- og pelsdyrsygdomme. Denne 
afdeling havde et tæt samarbejde med 
erhvervene. Deres fiskeforskningslabora-
torium havde referencefunktion for EU og 
havde en velfungerende gruppe på op til 
20, finansieret fra mange kilder, og den 
løste i samarbejde med dambrugserhvervet 
og Veterinærdirektoratet de kostbare pro-
blemer med virussygdomme. Pelsdyrav-
lere kørte til laboratoriet i Aarhus med 
deres kostbare dyr, når der opstod akutte 
problemer, og der var et tæt samarbejde 
med Vildtstation Kalø.

Efter lukningen i 2013 har Fjerkrærådet 
indgået en aftale med Landbrugets Veteri-
nære Konsulenttjeneste, hvis fuldmagt til 
at styre et beredskab må betvivles. Samti-
digt raser en alvorlig sygdom, plasmacy-
tose, hos minkene. Med andre ord har man 
nu mistet følingen og grebet om de smit-
somme sygdomme med de indlejringer og 
reduktioner, der er sket under DTUs leder-
skaber.

Hvad skal et veterinært beredskab på 
Lundtoftesletten, når de syge dyr er andre 
steder? SVIV på Lindholm, beliggende i 
Vordingborg kommune, ville for længst 
være havnet i hovedstadsområdet, hvis det 
ikke var for de farlige eksotiske vira. Lind-
holm var netop udbygget for 100 mio. kr. 
og siden renoveret/vedligeholdt for yderli-
gere 100 mio. kr, men det faktum fik man 
»bortmanet« ved en bestilt rapport, og på 
trods af, at Lindholm var et meget velfun-
gerende institut med så gode faciliteter, at 
de var attraktive for såvel danske som 
udenlandske forskere, blev det besluttet at 
flytte institutionen til Lundtoftesletten. 
Stik imod, hvad der først blev lovet af 
DTU’s rektor, og det i en katastrofalt redu-
ceret udgave.

Politisk set er det en fadæse, at man har 
ladet et teknisk universitet forvalte noget, 
det ikke har forstand på. Samtidig er det 
strikt mod de planer, man nu gennemfører 
med udflytning af statslige arbejdspladser. 
Vi mangler flere tusinde ingeniører, og 

derfor er DTU’s indblanding i det veteri-
nære helt uforståeligt.

Vi skal have en veterinærskole! AVMA 
og FVE stiller eksakte krav til en veteri-
nærskole. Det kan Danmark honorere ved 
at sammenlægge veterinæruddannelsen 
ved KU SUND med DTU Veterinærinsti-
tuttet. Der er fyret og afgået så mange højt-
kvalificerede forskere begge steder, så kun 
en sammenlægning kan give de vigtige 
basale fag et volumen og den kritiske 
masse, der er nødvendig for udvikling og 
rekruttering. Danmark fik i 1773 verdens 
5. veterinærskole oprettet af lægen og vete-
rinæren P. C. Abildgaard. Den indgik i 
1858 i KVL, som blev udraderet i 2007. 
Kun en veterinærskole vil være internatio-
nalt acceptabelt. 

Dyrlægernes magtpositioner er væk. 
Uden magt, indflydelse og respekt for vor 
helt specifikke viden om dyr, dyrenes syg-
domme og deres bekæmpelse, vor centrale 
indsigt i one health og i dyrevelfærd er vi, 
helt unikt for Danmark, sat skakmat. Der-
med er Danmarks »høje veterinære stade« 
en saga blot. Det kan ikke varetages af fag-
lige amatører. �


