
Windermere, 4. august, 2016 

 

 

Til Asger Lundorff Jensen, Birgit Nørrung og Hans Henrik Dietz, 

   

I jeres ”Kommentar til diverse indlæg om Veterinærskolen ved KU SUND” i DVT, juli 

2016, skriver I: 

  

”Gennem et stykke tid har der jævnligt været indlæg i DVT om Veterinærskolen ved KU 

SUND, senest af dr.med vet. Steen Willadsen. Flere indlæg har været meget kritiske og 

efterlader os med det indtryk, at der mangler viden om, hvad der reelt foregår på 

Veterinærskolen ved KU SUND”. 

 

Da kommentaren er koncentreret om at afvise oplysninger og vurderinger, eller som I ser 

det: løse påstande, fremsat  af mig i nævnte indlæg, er det på sin plads, at jeg tager til 

genmæle. 

 

Lad mig begynde med at give jer ret i, at der mangler viden om, hvad der reelt foregår på 

veterinærskolen ved SUND -  men lad mig straks tilføje, at når det er tilfældet, så skyldes 

det ikke mindst, at hverken I selv eller SUND holder offentligheden orienteret om, hvad 

der reelt foregår på det ledelsesmæssige plan. Tværtimod tager man skridt til at begrænse 

adgangen til information. Eksempel: få måneder efter Hans Henrik Dietzes tiltræden som 

institutleder på Institut for Produktionsdyr og Heste ophørte offentliggørelsen af referater 

fra institutrådets møder på IPH’s hjemmeside. Omtrent samtidig blev instituttets ansatte 

advaret mod at udtale sig til udenforstående om instituttets drift, trivsel og problemer. 

 

Uanset dette kan man  på internettet og andetsteds finde oplysninger, der, om ikke siger 

alt, så dog siger en hel del om, hvad der reelt foregår, som f.eks. referaterne af 

veterinærstudienævnets møder. Disse referater viser med al tydelighed, hvordan I og jeres 

varetager veterinæruddannelsens integritet og kvalitet. 

Så vidt hvad der reelt foregår på Veterinærskolen ved Sund! 

 

 

Aftagerpanel, som I i jeres kommentar henleder opmærksomheden på, er som de andre af 

slagsen lovbefalet, og skal holde mindst ét møde om året. Referater fra disse møder fandt 

jeg imidlertid ikke. Men jeg har til gengæld  et referat fra et møde, hvori et af 

aftagerpanelets medlemmer deltog. Repræsentanter for den såkaldte Abildgårdkreds havde 

nemlig for nogle måneder siden lejlighed til at snakke med et par af topfolkene hos 

Landbrug og Fødevarer, dyrlæge Jens Munk Ebbesen (JME), Områdedirektør for 

Fødevaresikkerhed & Veterinære Forhold, og cand. Agro Per Olsen (PO), Områdechef for 

Erhvervspolitik, Team Veterinær & Økologi. Sidstnævnte er Landbrug & Fødevarers 

repræsentant på Aftagerpanelet for veterinær- og dyrevidenskab. 

Jeg citerer fra Dr. med. vet. Jens Laurits Larsens referat af mødet: 

 

“---”Under gennemgangen af udviklingen på veterinærområdet nævnte vi 

(Abildgårdkredsens repræsentanter), at år 2000 forsvandt både kredsdyrlæge- og 



stadsdyrlægeembederne, men det mente JME havde gjort kontrol og styring mere 

strømlinjet. 

--- I øvrigt blev det nævnt, at hvis det var muligt, blev dyrlæger erstattet med billigere 

arbejdskraft. 

 

--- JME nævnte, at man da godt kunne nedlægge veterinæruddannelsen, så vi må 

konkludere, at det har været inde i overvejelserne i L&F. 

  

--- Under gennemgangen af de veterinære institutioner, reagerede JME kraftigt, da jeg 

kom ind på fusionen mellem Danmarks Fødevareforskning (med SVS  og SVIV på 

Lindholm) og DTU. JME sagde, at vi ikke skulle tale om historik, men om det aktuelle.  

 

--- PO mente iøvrigt, at DTU Veterinærinstituttet kørte ret dårligt uden projekter med 

direkte relationer til virkeligheden i dansk landbrug.  

 

--- PO sagde, at da Landbruget kunne lave de fleste behandlinger selv, burde man kunne 

reducere antallet af besøg i produktionsbesætninger.“ 

 

 

Min bedømmelse er, at de synspunkter og ytringer, der tillægges JME og PO i ovenstående, 

stort set er i overensstemmelse med den indstilling, de rent faktisk har, og at den, igen stort 

set, deles af L&F og af mange andre, der direkte eller indirekte er involveret i husdyrbrug 

og fødevareproduktion. Den er forståelig, endda ræsonabel i flere henseender. Men uoplyst 

og kortsigtet, og ganske utilstrækkelig for Danmark. Alligevel har den ikke blot vundet 

indpas, men truer med at blive dominerende. Man behøver blot at kaste et blik på 

veterinærinstitutternes fysiske indretning, resurser og placering: et hospital for hyggedyr 

og et for hobbydyr, placeret i en del af landet, hvor man har større chance for at løbe ind i 

en systemkritisk institutleder eller veterinærdirektør end en ko eller et svin.   

Så meget om aftagerpaneler og marketing for nærværende! 

 

Min påstand om, at veterinærerne i de sidste årtier er blevet degraderet og marginaliseret 

af politikerne og landbrugets ledere, bygger bl.a. på følgende: 

 

Veterinærdirektoratet, der tidligere (lige som for øvrigt Den Kongelige Veterinær og 

Landbohøjskole) sorterede direkte under Landbrugsministeriet i skiftende skikkelse, er nu  

organisatorisk og administrativt underlagt  Fødevarestyrelsen. Og  Fødevarestyrelsens 

direktør, der ikke er veterinær (han er cand. polit), er Veterinærdirektørens overordnede, 

idet loven dog stipulerer, at dette ikke gælder det veterinærfaglige.  Men hvor går grænsen 

mellem det politisk-administratoriske og det veterinærfaglige? Ja, hvad det angår, var 

Folketingets Fødevareudvalgs høring vedrørende beslutningen om lukning Statens 

Veterinære Institut for Virusforskning på Lindholm illustrerende: Politikerne og DTU-

lederne førte ordet. Veterinærdirektør Per Henriksen sagde ikke et kvæk af veterinærfaglig 

vægt, uanset at en sådan tilkendegivelse fra hans side i allerhøjeste grad var påkrævet. 

Også i de regionale veterinære enheder er de – tilbageblevne – veterinærer underlagt ikke-

veterinære ledere. 



Hertil kommer, at det Veterinære Sundhedsråd, som principielt var den øverste autoritet i 

veterinærfaglige spørgsmål, har fået både sit virkefelt og sin ytringsfrihed så kraftigt 

beskåret, at det i og for sig lige så godt kunne nedlægges. 

 

Kald det modernisering, rationalisering eller stream-lining; tendensen i alt dette er klar: 

Overalt i det offentlige veterinærvæsen, hvor veterinærer på nogen måde helt eller delvist 

kan erstattes af folk uden veterinær uddannelse, er veterinærerne blevet trængt ud eller 

marginaliseret. Og hvor veterinærer stadig er beskæftigede, er deres autoritet og beføjelser 

blevet reduceret. Noget tilsvarende gælder de private organisationer og arbejdsområder, 

der har med husdyrbrug og fødevareproduktion at gøre. Min påstand om, at ”veterinærerne 

på centrale, livsvigtige områder, først og fremmest inden for husdyrbruget og 

fødevareproduktionen, har mistet både terræn og autoritet” er derfor korrekt, uanset jeres  

protester. Da det er utænkeligt, at denne degradering og marginalisering af veterinærer 

kunne være sket uden politikernes og landbrugets ledelses bifald og/eller aktive medvirken, 

er det kun min påstand om, at de to sidstnævnte grupper dermed har gjort sig skyldige i en 

fatal misforståelse, der levner plads for modsigelse og debat. Mit synspunkt er uændret, at 

centrale områder af vort veterinærvæsen er blevet svækket, til skade for dyr og mennesker 

og samfund. 

 

Endelig synes det helt at være undgået jeres opmærksomhed, at I selv er levende eksempler 

på den degradering og marginalisering af veterinærer, som har fundet sted. Under KVL og 

Life var der i det mindste  en veterinær prodekan. Og hvordan man end vender og drejer 

det, er veterinærskolen ikke længere en selvstændig uddannelsesinstitution. 

Veterinærskolen ved SUND eksisterer kun som en virtuel konstruktion, lidt i stil med det 

nyligt annoncerede minkforskningscenter. I den virkelige verden er der blot tre veterinære 

institutter, der er underlagt et humanmedicinsk fakultet, og hvis ledelse forestås af tre 

institutledere, hvoraf een fagligt formelt er på professorniveau mens to er på PhD niveau, 

samt en studieleder, ligeledes på PhD niveau.  

Hvilket altsammen i stigende grad afspejles i undervisning og forskning ved de tre 

institutter. I bryster jer over den forøgede produktion af kandidater og praler af de øgede 

afsætningsmuligheder inden for life science og medicinalindustri. Samtidig bagatelliserer 

I svækkelsen af mere traditionelle, for ikke at sige jordbundne ”markeder”. Men I undlader 

at fortælle os om, hvordan I og SUND forvalter det primære mandat. Dårligt, må man 

nødvendigvis konkludere på grundlag af det foreliggende.  

 

Til slut et par ord om ”den manglende opnåelse af AVMA-akkreditering”. Måske var mit 

forsøg på at aktivere læserens smilebånd med akkrediteringsfadæsen lidt forhastet. For som 

I forklarer, er det ikke SUND, men AVMA, der bærer skylden. For de havde ikke gjort jer 

ordentligt opmærksomme på, hvad reglerne var. Det stod ganske vist klart og tydeligt i 

bogen; men I havde jo allerede sagt, at I ikke opfyldte dem, så det kunne gå lige op, ikke 

osse? Og I kunne jo ikke vide, at amerikanerne ville have, at reglerne skulle overholdes. 

De skulle tage og skamme sig, amerikanerne altså! --- 

Minder disse protester og bortforklaringer ikke om dem, der kommer fra studerende, der 

er sure og føler sig snydt over at være dumpet til en blokeksamen, selvom de hverken kan 

pensum eller har forstået opgaverne? 

 



Nogle vil mene, at den danske veterinærskole dumpede på formaliteter. Måske, men 

amerikanerne havde instinkterne i orden: 

Veterinærskolen  ved SUND fortjente at dumpe! 

. 

Betimeligheden af AVMA-kravet om, at  topposten på en veterinærskole skal beklædes af 

en veterinær, kom I – klogeligt - ikke nærmere ind på i jeres indlæg i DVT. Jeg var og er i 

og for sig fløjtende ligeglad med AVMA. Men der er forskel på ikke at søge akkreditering 

og at blive bedømt ukvalificeret. Hvis I havde haft rygrad, ville I have sat jeres stillinger 

ind på, at afslaget fra AVMA øjeblikkelig blev appelleret og de nødvendige – helt 

fornuftige og rimelige – akkrediteringsbetingelser opfyldt. Ved samme lejlighed kunne I 

passende have bragt den lemfældige omgang med studiemål og studieplaner til ophør. I 

stedet stak I ydmygt logrende halen mellem benene  og ofrede den danske 

veterinæruddannelses gode internationale navn og rygte.      

 

 

Steen Willadsen 

 

 

 

(kopi til dekan Ulla Wewer)  


