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FLYT DYRLÆGESKOLEN, FØDEVARESTYRELSEN OG DET VETERINÆRE 
BEREDSKAB TIL FOULUM I MIDTJYLLAND! 

 

For et par uger siden kom regeringen med det opfindsomme forslag, at det 
økonomiske råds sekretariat skulle flyttes fra hovedstadsområdet til Horsens. Iflg. 
Danmarks Radio var kun 3 af de berørte 37 ansatte umiddelbart med på den; resten, 
hed det sig, ville ikke flytte med. Vismændene, som sekretariatet betjener, 
argumenterede kraftigt, og formentlig indsigtsfuldt, mod udflytningen. De fleste 
almindelige mennesker har sikkert også, som jeg, lidt svært ved at se fornuften i 
den foreslåede flytning: Udflytning af sølle 37 stillinger batter ikke rigtigt. Og hvorfor 
lige Horsens? 

Ialt er 27 masseudflytninger af statlige arbejdspladser fra hovedstadsregionen til 
provinsen annonceret for 2018-19. Det drejer sig i alt 1384 stillinger, der talmæssigt 
er fordelt som følger: 

10 eller færre stillinger: 4 institutioner 

11-25 stillinger: 11 institutioner 

26-50 stillinger: 5 institutioner 

51-100 stillinger: 4 insttutioner 

100-150 stillinger: 2 institutioner 

over 150 stillinger: 1 institution (440 stillinger i Miljøstyrelsen, som skal til Odense) 

For menigmand forekommer de fleste af disse udflytninger, om ikke grebet ud af 
luften, så dog grebet ud af posen. 

Overskriftens forslag om udflytning af Dyrlægeskolen (for øjeblikket underlagt KU’s 
medicinske fakultet), Fødevarestyrelsens hovedsæde i Glostrup og Det Veterinære 
Beredskabs centrale dele (i skrivende stund henlagt til Veterinærinstituttet DTU),  til 
Jylland er derimod ikke blot  velbegrundet: det burde for længst have været 
gennemført! 

Men lad mig for en sikkerheds skyld give nogle baggrundsoplysninger, som 
argumenterer overbevisende for forslaget: 

De veterinære opgaver i Danmark kan med rimelighed henføres til fire 
hovedkategorier: 

1. Hygge- og hobbydyr (basis i traditionel smådyrs- og (sports-)hestepraksis) 
2. Produktionsdyr (basis i traditionel landpraksis (“Heste, grise/ køer og får”) 



3. Fødevarekæde og miljø (basis i kødkontrol, mælkekontrol og generel 
levnedsmiddelkontrol) 

4. Overvågning og beredskab (basis i offentlig landsdækkende bekæmpelse og -
forebyggelse af smitsomme sygdomme) 

Mens den enkelte dansker nok navnlig interesserer sig for kategori 1., som mest 
direkte appellerer til følelserne (og i stigende grad belaster pengepungen), er 
kategorierne 2., 3. og 4.,  langt vigtigere for landet som helhed, både ud fra en 
sundhedsmæssig og ud fra en samfundsøkonomisk betragtning. Disse veterinære 
områder er simpelt hen, for nærværende, livsvigtige!  

Og for så vidt man går ind for arbejdsdeling baseret på faglig kompetence , som 
igen er baseret på uddannelse, som igen er baseret på forskning og praktiske 
erfaringer – for så vidt man går ind for dette, ja, så må man også medgive,  eller 
snarere kræve, at dyrlæger, dvs. folk med veterinær uddannelse og erfaring, står for 
de opgaver af veterinærfaglig art, der knytter sig til de ovennævnte kategorier 2.,3. 
og 4..  Dette  krav gælder også underområder, der angår  andre dyrearter end de 
traditionelle husdyr, så som sygdomsbekæmpelse og -forebyggelse hos pelsdyr og 
fisk, samt hos dyr, der lever mere eller mindre vildt i vores natur. 

Udviklingen igennem de seneste tyve-tredive år er imidlertid gået i stik modsat 
retning, og tendensen fortsætter. Dette er ikke stedet at komme ind på de nærmest 
machiavelliske detaljer. Lad mig i stedet konstatere, hvad den aktuelle situation er i 
hovedtræk: 

Veterinæruddannelsen er om-orienteret og i den forbindelse forsætligt beskåret og 
forringet på en række fagområder. Det drejer sig om fag af afgørende vigtighed for 
vore dyr og for de folk og erhverv, der er afhængige af disse dyrs velfærd, trivsel og 
sundhed - i realiteten hele det danske samfund. Hygge-og hobbydyr-områderne som 
sådanne er utvivlsomt blevet styrket, bl.a. gennem opførelsen af to store moderne, 
teknisk avancerede undervisningshospitaler – et for hunde, katte og andre smådyr 
(på Frederiksberg) og et for større dyr (i realiteten, heste), i Tåstrup. Men i 
forbindelse hermed er produktionsdyrområdet blevet grundigt forsømt. Dels fordi 
den hovedstadnære interesse både fagligt og financielt har samlet sig om hygge og 
hobbydyrene, dels fordi der for produktionsdyrenes vedkommende hverken er 
tilstrækkelig patientbasis eller “ejervillighed” på Sjælland. Efterhånden er den 
kliniske kunnen, som angår produktionsdyrene, da også ved at sive bort fra 
Stordyrshospitalet. Hvad, der er tilbage og arbejdes videre med, koncentrerer sig i 
stigende grad om heste og ponier. Forskningsmæssigt er der sket en tydelig 
ændring i retning af projekter med humanmedicinsk relevans. Dette skyldes uden 
tvivl, at veterinærskolen for tiden er underlagt det humanmedicinske fakultet ved 
KU, og i nær tilknytning hertil, at forskningskronerne hænger tættere, lavere og 
mere løst på det humane end på det veterinære område.     

I det offentlige og offentligt sponsorerede veterinærvæsen så vel som i 
husdyrbruget og de dertil knyttede erhverv, er dyrlægerne i vid udstrækning 
erstattet af lægfolk. Centralt og i de øvre luftlag drejer det sig om jurister, 



økonomer, landbrugskandidater m.fl., i felten om landmænd, specialarbejdere og 
ufaglærte  medhjælpere m.fl.. Fælles for alle disse er, at de er ikke har tilstrækkelig 
veterinær uddannelse eller indsigt og kunnen til at erstatte veterinærer på fagligt 
betryggende måde. En bivirkning, der let overses, er, at dyrlægerne  i langt mindre 
grad end tidligere er i direkte kontakt med dyrene ude på gårdene, slagterierne og 
markederne. Derfor mister de den konstante daglige træning, der befordrer og 
vedligeholder klinisk skarpsyn, årvågenhed og overblik. Alle de sidste er ikke blot 
forudsætninger for effektiv praksisudøvelse, når det gælder det enkelte dyr og den 
enkelte besætning. De er også essentielle, hvis epidemiske sygdomsudbrud skal 
tages i opløbet og bekæmpes effektivt. Danske dyrlæger/veterinærer er, uanset, 
hvad de i øvrigt beskæftiger sig med, og hvem, der betaler dem, til enhver tid 
tjenstgørende og forposter i landets veterinære beredskab.  

Danmarks veterinære beredskabs diagnostiske og bekæmpelsesmæssige 
kærneopgaver har i de senere år været kastebold mellem forskellige institutioner. 
Foreløbig ser de ud til at lande i et “joint venture” mellem  Seruminstituttet og 
Københavns Universitet. Ingen af parterne har, prima facie,  konkret, opgavenær 
erfaring på området. Allerede af den grund må arrangementet betragtes som en 
nødløsning. Hvordan man end vender og drejer det, er det ikke en holdbar løsning. 

Så vidt den nuværende situation. 

Både på kort og lang sigt vil der være store direkte og indirekte fordele ved at flytte 
de veterinære hovedinstitutioner og de dertil knyttede hovedopgaver væk fra 
hovedstadsområdet og til Jylland. Og at tage bindende politisk beslutning herom nu, 
mens bolden er i spil, så vi kan få vort veterinærvæsen på ret køl og fornuftig kurs.  

Ideen om udflytning af centrale dele af vort veterinærvæsen er ikke ny.  

Grundlæggende er dyrene, dvs. produktionsdyrene, igennem mindst de sidste 60-70 
år med stigende hast “udvandret”  fra Østdanmark vestpå. De fleste er “havnet” i 
Jylland. På nuværende tidspunkt er under 10 % af Danmarks kvæg på Sjælland, 
under 13% af svinene. Større mejerier, markeder og slagterier er af samme grund 
også godt på vej mod at forsvinde fra Sjælland. De 12-1400 danske minkfarme 
ligger langt overvejende i Jylland, og ingen af landets ca. 400 ørred-(ferskvands-
)dambrug ligger på Sjælland. Det syddanske (dvs. ikke-grønlandske)  
erhvervsfiskeris fangster landes langt overvejende i jyske havne. Vildtbestandene, 
herunder specielt de  vildtlevende pattedyr, der potentielt kan blive årsager til endog 
meget alvorlige veterinære problemer fremover, optræder også fortrinsvis i Jylland. 
Kun på fjerkræområdet kan Sjælland være med.  

For veterinærskolens vedkommende har udflytning været genstand for seriøs 
behandling mindst tre gange. Første gang lykkedes det at få den flyttet fra 
Christianshavn til Frederiksberg. Det var i 1858. Anden gang og senere 
velbegrundede tilløb, blev kørt i sænk. Den eneste “udflytning”, der er sket, drejer 
sig om veterinærskolens Institut for Produktionsdyr og Heste, som foreløbig ikke er 
nået længere end til Tåstrup. Godt gået! 



En udflytning af ikke blot veterinærskolen, men hele landets veterinære rygrad og 
nervecenter, til Foulum, er en langt større mundfuld end de nipperier, vi foreløbig er 
blevet præsenteret for i denne omgang. Det drejer sig iflg. tilgængelige aktuelle tal 
fra de relevante hovedstadbaserede institutioners hjemmesider om i alt ca 1600 
stillinger: 

Fødevarestyrelsen i Glostrup: ca 500 

Veterinærinstuttet DTU: 279 

Veterinærskolen ved KU: 833,  

hvortil man med rimelighed kan lægge et sted mellem 500 og 800 studerende.  

Dvs. i alt over 2000 “årsværk”. 

Med andre ord: det er noget, der forslår. En udflytning, der vil noget!  

Og en, der er fornuft i. Lad mig her nøjes med at sige, at argumenterne for er 
overvældende, mens argumenterne imod  blegner totalt i anæmisk kortsigtethed og 
snæversyn. Og tiden er nu, mens bolden endnu er i – bundnært - spil! Hvis nogle 
ikke vil flytte med? Så meget desto bedre, havde jeg nær sagt. Det vil uden tvivl øge 
mulighederne for en virkelig - og hårdt tiltrængt - fornyelse.  

For det, udflytningen dybest set sigter mod, er først og fremmest: 

1. innovativ rekalibrering af vor veterinære filosofi og formåen    

2. genetablering af den direkte besætningsnære kontakt mellem dyrlægerne og 
husdyrbrugerne   

og  

3. genoprettelse af faglig balance i opgavefordelingen for så vidt angår 
produktionsdyrene og de dertil knyttede veterinære opgaver.  

Alt  dette i dyrenes, landbrugets, fødevareforarbejdningserhvervenes og samfundets 
interesse. 

Og ja, fornuften og fremsynet i den grundlæggende politiske beslutning om denne 
udflytning vil styrke troen på, at regeringen og folketinget tager deres erklærede 
udflytningspolitik og deres overordnede ansvar for dyr og mennesker i Danmark 
alvorligt.  

 

    

    


