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Ny uddannelse giver
ingen mening

»Man har på cirka 
25 år konsekvent 

smadret en 
veterinær faglighed i 
verdensklasse

professor, dr.med.vet., Rådyrvej 2, 
Nødebo, 3480 Fredensborg 
ellen@jeanty.dk

Af Jens Laurits Larsen

helt anden legitimitet. Alt
dette blev kort sagt grun-
den til, American Veterina-
ry Medical Association i
2016 ikke kunne akkredite-
re den danske veterinærud-
dannelse.

"Danmarks høje veterinæ-
re stade" hed det engang,
hvor vi havde 33 stadsdyr-
læge- og 14 kredsdyrlæge-
stillinger, et fagråd med 12
veterinære mellemmer og
formandskab. Hertil kom
flere direktørstillinger. Alle
veterinære institutioner er
nu væk og alle specifikkee
lederstillinger ligeså.

I dag er det Djøf'er, læger
og ingeniører, der leder det
veterinære i Danmark. Det
kom ganske tydeligt frem,
da det spidsede til med
Covid-19 og minkene.
Hvem skulle man dog spør-
ge, og hvorfor er der ingen
veterinære positioner med
autoritet - med ret og pligt
til at blande sig, når der
sker faglige svigt?

Det bliver der aldrig så
længe de veterinære ansæt-
telser styres og vurderes af
personer uden veterinær-
faglige kompetencer. Det
fandt sted i 2019, og det
netop på det virologiske
felt, umiddelbart før
coronapandemien startede.
Hertil kom, at man tidligere
på Veterinærskolen ved KU
havde "taget afsked" med
både lektoren og professo-
ren i faget Virologi. Så kom
Covid-19 hos mink, og
senere ramtes danske fjern-
ræbesætninger af Fuglein-
fluenza-virus.

Ved Regnbueørred i dans-
ke Dambrug har IHN-virus
givet alvorlige problemer.
Samtidigt florerer Afri-
kansk Svinepestvirus i man-
ge lande syd for os.

Med andre ord har der
manglet en rettidig faglig
omhu for den veterinære
Virologi. Den gik tabt i øde-
læggelsen og spredningen
af det veterinære netværk,
der var knyttet til det veteri-
nære beredskab, da det var
intkt. Veterinære ledeska-

ber og institutioner er vigti-
ge forudsætninger, som vir-
keligheden med al tydelig-
hed har illustreret.

Derfor har alle lande, vi
sammenligner os med, et
funktionelt Veterinærvæsen
med tryk på veterinær.

Abildgaardkredsen-
Tænketank og Debatforum
for Veterinærvidenskab
oprettede vi i 2014. Her har
et bredt spektrum af faglig-
hed debatteret, lavet arran-
gementer, publiceret, hvor
vi mente den veterinære
stemme mangler.

I 2018 sendte vi et ”Åbent
brev” til rektor og bestyrel-
sesformand ved KU gennem
Uni-avisen og Dansk Veteri-
nær Tidsskrift med en vel-
underbygget opfordring til
at oprette et Veterinærfa-
kultet ved KU. Det blev
afvist af rektor uden en
plausibel forklaring. Derfor
har vi efterfølgende i flere
avis- og fagbladsartikler
foreslået.

1. Oprettelse af et Veteri-
nærfakultet, hvor dekanen
er dyrlæge.

2. Fødevarestyrelsen skal
ændre navn samt ledelses-
og ansættelsesstrategi, hvor
det veterinære oppriorite-
res.

3. Det veterinære bereds-
kab i Dansk Veterinær Kon-
sortium skal styrkes både
internt og eksternt med
betydelige frihedsgrader til
forskning og uddannelse.

4. Der bør oprette et Vete-
rinær Akademi med repræ-
sentanter herfra, fra Veteri-
nærskolen ved KU og aktivi-
teterne ved DTU og Aarhus
Universitet.

Med 25 års kontinuerlig
nedtur for Danmarks Vete-
rinærvæsen kan der forud-
ses betydelige rekrutte-
ringsvanskeligheder til en
ny Veterinæruddannelse -
med mindre Regeringen og
Folketinget signalerer et
veritabel holdningsskift til
Veterinærvæsenets betyd-
ning og dermed ogå
behandlingen af vores dyr,
der nødigt skal blive kaste-
bolde i det politiske spil. De
fire punkter er nærmest en
forudsætning for at komme
videre.

VETERINÆR: Veterinærvi-
denskabens 250-års jubilæ-
um – kan det fejres?

Det giver ingen mening at
oprette en ny veterinærud-
dannelse i Foulum, før
regeringen og Folketinget
har gjort sig klart, at man
på cirka 25 år konsekvent
har smadret en veterinær
faglighed i verdensklasse
med en integritet, der blev
opbygget gennem cirka 225
år.

Historik: P. C. Abildgaard
- Danmarks første dyrlæge -
oprettede Verdens 5. Veteri-
nærskole på Christianshavn
i 1773. Den indgik i 1858 i
Den Kgl. Veterinær-og
Landbohøjskole. (KVL).
Professor C. O. Jensen KVL
stod bag oprettelsen af Sta-
tens Veterinære Serumlabo-
ratoriumn (SVS) på Bülow-
svej i 1908 for at få styr på
kvægets Tuberkulose og
Brucellose, to one health
problemer.

Den fik i 1949 en filial
SVS i Aarhus, der senere
tog sig af pelsdyr-, fjerkræ-,
fiske- og vildtsygdomme.
Mund-og Klovesyge epizoo-
tier hos kvæget medførte
oprettelsen af Statens Vete-
rinære Institut for Virus-
forskning på Lindholm,
som senere blev referencel-
aboratorium på dette felt
for skandinaviske og de bal-
tiske lande Veterinærdirek-
toratet kom til i 1931 og
sluttede den veterinære
kreds omkring sygdoms-
håndtering og -kontrol, der
også omfattede levneds-
midler af animalsk oprin-
delse herunder kød- og
mælkekontrol samt tilsyn
med Zoologiske haver og
Akvariefaciliteter:

Et initiativ fra Landbrugs-
ministeriet for at kunne
overtage og styre de veteri-
nære domæner. Veterinær-
direktoratet blev det første
offer. Veterinærdirektøren
blev straks degraderet til en
marionet, og ordet ”veteri-
nær” blev konsekvent slet-
tet – dog ikke i det engelske
navn ”The Danish Veterina-
ry and Food Administra-
tion”.

Udlandet skulle trods alt
vide, vi har veterinærmyn-
digheder. Man gjorde alle
vores skønne dyr til fødeva-
rer og fravalgte den dyna-
mik, der ligger i ordet vete-

rinær. Det gik fint indtil
Corona-pandemien ramte
os fra 2019 og afslørede, at
man gennem årene havde
forskertset fagligheden. En
problematik af dimensio-
ner, fordi Fødevarestyrelsen
styrer (rekvirerer) den vete-
rinære diagnostik ved
Dansk Veterinær Konsorti-
um.

Fra 2002 til 2004
gennemførtes absurde
omrokeringer i det veteri-
nære beredskab og med en
navneforbistring, der selv-
følgelig undgik ”veterinær”,
så blev de ovennævnte
laboratorier indrulleret i
nyskabelsen Danmarks
Fødevareforskning, som fik
en bestyrelse.

Den blev kraftigt udford-
ret i 2007, da fusionerne,
som en konsekvens af Uni-
versitetsloven (2003) skulle
realiseres. Uagtet der var en
høj grad af faglig kompati-
bilitet til Veterinæruddan-
nelsen, og at der var et fler-
tal i bestyrelsen for at følge
KVL til Københavns Univer-
sitet (KU), blev Danmarks
Fødevareforskning placeret
ved Danmarks Tekniske
Universitet (DTU). Dan-
marks Fødevareforskning
opløstes nærmest in statu
nascendi ved DTU, der sat-
sede på DTU Fødevareinsti-
tuttet og DTU Aqua, mens
det veterinære beredskab
blev forsømt.

Derfor greb Fødevaresty-
relsen ind og fratog DTU
beredskabet, udbød det i
licitation, hvor det blev pla-
ceret ved Statens Serum
Institut og KU. Med andre
ord tillod Fødevarestyrel-
sen i 2007 at se bort fra, at
Danmarks Fødevareforsk-
ning fagligt set matchede
Veterinæruddannelsen,
som også var udgangspunk-
tet for det veterinære
beredskab.

DTU blev således beriget
med Dansk Zoonosecenter
og DANMAP – et overvåg-
ningsprogram for antibio-
tikaresistens. Desuden ind-
går det europæiske Refe-
rencelaboratorium for
Fiskevirus samt reminiscen-
serne fra et KVL fiske-
sygdoms projekt i DTU
Aqua.

På mystisk vis var der ikke
penge til den dyre Veteri-
næruddannelse. Derfor
startede en række ”tilpas-
ninger!”. Samtidigt var de
veterinære ledere ansatte,
mens de tidligere var valgte
af kolleger, hvilket gav en

Ja til synlighed
og samarbejde
Rafns Allé 5, 9530 Støvring thorkild@baekkelund.eu
Af Thorkild Bækkelund

ÆLDRERÅD: Nyt fra ældrerådet: Det nye ældreråd i Rebild
Kommune har anvendt de første måneder af året til at få
etableret sit samarbejde og beslutte hvilke mærkesager, de
skal arbejdes med i den kommende periode.

Der har været afholdt en temadag på Haverslev Ældre-
center, hvor mange ideer var på dagsordenen. Her blev der
besluttet hovedlinjer i arbejdet, som er at følge udviklin-
gen på plejeområdet og udviklingen af hjemmeplejen, og
at følge moderniseringen af ældreplanen meget nøje.
Demensområdet vil ligeledes blive fulgt, og ensomhed
blandt kommunes ældre borgere vil ligeledes have ældre-
rådets opmærksomhed.

Ældrerådet vil have opmærksomhed på de forskellige
boligformer, der fremover bliver tilbudt ældre i de kom-
mende år.

Synlighed og samarbejde finder ældrerådet meget vig-
tigt. Derfor arbejdes der lige nu med ideer til netværks-
samarbejde, hvor de mange frivillige og foreninger kan
indgå. Der tænkes på de mange, som er i berøring med
problemstillinger, der kan have betydning for de indstillin-
ger rådet skal videregive til forvaltningen og politikerne.

Et ”senior-topmøde” for alle over 60 år indgår også i de
arbejdsopgaver, som rådet beskæftiger sig med.

Ældrerådet har et stort ønske om at blive en tidlig del af
et samarbejde med forvaltningen og politikerne om nye
tanker og ændringer inden for ældre- og plejeområdet,
således at der ikke først krydses klinger, når der skal afgi-
ves høringssvar.

Det bliver et spændende efterår, som vi kan se frem til.
Senest har ældrerådet udarbejdet budget for de kom-

mende år, som giver mulighed for at realisere de ideer der
arbejdes med, hvilket den nuværende tildeling ikke kan
rumme.

Ældrerådets formand Holger Pedersen har deltaget i
møder, hvor der er givet input til det arbejde, som pågår i
forbindelse med udarbejdelse af forslag til en ny ældrelov.

»Ældrerådet har et stort ønske om at blive 
en tidlig del af et samarbejde med 

forvaltningen og politikerne om nye tanker 
og ændringer inden for ældre- og 
plejeområdet.

Intet at spare
ved højere fart
Springbakken 41, Ferslev, 9230 
Svenstrup 
bhoumann@home1.gvdnet.dk

Af Bjarne Houmann

TRAFIK: Det aalborgensiske
Venstre-folketingsmedlem
Marie Bjerre (V), har vist
glemt det gamle bonde-
mundheld ”deeet mæ åh
spår huu spåres kan” (på
nudansk: "Det er med, at
spare. hvor spares kan”).
Venstre er ellers oprindeligt
et bondeparti, men hun er
nok lovligt undskyldt, idet
partiet er i delt i land-Venst-

re og by-Venstre og da, hun
jo er jura-uddannet er hun
jo nok medlem af by-Venst-
re? Sagen er nemlig, at man
ikke sparer ved at trykke på
speederen og dermed at
øge brændstofforbruget.
Tværtimod!

Et andet vigtigt gammelt
slogan fra det hedengangne
”Rådet for større færdsels-
sikkerhed” lød: Farten dræ-
ber!

Alle disse faktorer gør, at
hendes råd der skulle være
”gode” i virkeligheden er
knapt så gode.
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