
DEBAT - KOMMENTAR 

Universitetslovens 

konsekvens 
- kommentar til veterinærområdets forfald! 

Professor, dr.med.vet. Jens Laurits Larsen, 

3480 Fredensborg og dyrlæge Tage 

Agerholm, 8740 Brædstrup, skriver: 

Er din hund syg? Opsøger du så en 
ingeniØr? Kommer der udbrud af svinepest 
eller mund- og klovesyge, er så det første 
man tænker: Danmarks Tekniske 
Universitet (DTU)? Nej, vel! I europæiske 
lande tænker man: Dyrlæger og 
veterinærmyndigheder. 

Den uigennemtænkte 
universitetsreform tillod et hasardspil om 
dyrlægernes samfundsmæssige rolle, hvor 
politik og magt gik frem for faglighed og 
ansvarlighed. Almindelig sund fornuft ville 
have ført til en sammenlægning af Den 
Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 
(KVL) med det tidligere Statens Veterinære 
Serumlaboratorium (SVS) for at opretholde 
den veterinære integritet, faglighed og 
styrke samt udnytte evidente synergier og 
fælles værdigrundlag. Dette ville tilmed 
gøre området mere robust i disse 
sparerundetider. I stedet skete der en 
hovedløs opsplitning, hvor KVL og SVS i 
2007 blev placeret under henholdsvis 
Københavns Universitet (KU) og DTU med 
efterfølgende helt ukoordinerede 
besparelser på veterinærområdet. Det er 
suspekt, at man kunne placere det højt 
besungne »veterinære beredskab« mod 
smitsomme husdyrsygdomme under et 
teknisk universitet! Hvor i al verden er den 
faglige begrundelse? 

Hele handlingsforløbet omkring DT Us 
overtagelse af SVS er præget af meget 
suspekte forviklinger mellem bestyrelse, 
ledelse og ministerium, som burde udredes 
nøjere. I det følgende skal kort skitseres 
konsekvenserne af fusionerne samt de 
synergier, der kunne være opnået, hvis man 
i stedet havde opført sig fagligt og 
økonomisk ansvarligt. 

Om SVS og DTU 

For forståelsen skal nævnes, at SVS efter 
diverse taktiske manøvrer blev døbt 
Danmarks Fødevareforskning (DF) - et navn, 
som kunne bane vejen for DTU til »One 

38 | DVT 72013 

Health« konceptet. Man kunne passende 
spørge: Hvad har DTU med 
sygdomsdiagnostik og sundhed at gøre? 
Problemet er, at under DF hørte det 
veterinære beredskab, et 
myndighedsberedskab, der hidtil havde 
stået for Danmarks internationale 
renomme på dyresundhedsområdet. Et 
særligt problem var, at DF også omfattede 
en afdeling i Århus, der arbejdede med 
pelsdyr-, fiske-, fjerkræ- og vildtsygdomme, 
og som var strategisk placeret her af hensyn 
til erhvervene. Et andet problem udgjorde 
Statens Veterinære Institut for 
Virusforskning (SVIV), der var strategisk 
placeret på Øen Lindholm af hensyn til 
smittefaren fra eksotiske vira og i Øvrigt af 
stor betydning som arbejdsplads i 
Vordingborg kommune. I bagklogskabens 
lys skulle SVIV isoleret set aldrig være lagt 
under DF. Man ville aldrig på SVIV have 
anbefalet en fusion med DTU. Den blev 
styret fra Bülowsvej, som også fik 
topstillingerne efter fusionen. Afdelingerne 
i Århus og på Lindholm er siden - under 
dække af flytning til DTU - blevet 
underkastet en dikteret 
tilpasningsreduktion, som ikke virker 
fremmende på kvalitet og arbejdsklima. 
Indtil nu har DF fyret mere end 150 
medarbejdere - hårdest ramt er netop disse 
afdelinger, der i 2010 blev højt rangeret af 
et internationalt veterinærfagligt panel. 

Ovenstående skal ses i det perspektiv, at 
DTU nu er i stand til, at gennemføre et 
nybyggeri til over 1 milliard kr. I 
byggeperioden skal der på Bülowsvej laves 
midlertidigt byggeri til at huse aktiviteter 
fra Aarhus, mens virusfaciliteter fra 
Lindholm er suspenderet. Det er voldsomt 
mange penge, der investeres i bygninger på 
bekostning af hidtil velfungerende 
veterinære aktiviteter og afskediget 
veterinær ekspertise. DT Us magtposition 
blev bekræftet ved den lethed, de slap 
gennem en høring i Folketinget om 
varetagelsen af det veterinære beredskab. 
Lokalpolitikere har interesseret sig for både 
stillinger og smittefare i Lundtofte og 
omegn, en sag som nok ikke er et DTU 

problem, men burde være det for 
landspolitikere. Disse politikere har heller 
ikke undret sig over, at et teknisk 
universitet uden noget kendskab til basale 
veterinære discipliner kunne overtage DF. 
Forklaringen er simpel. Ingen i det 
veterinære/ administrative system turde i 
den taberstrategi, der ligger i 
universiteternes styring, tale Roma midt 
imod. Det er i den forbindelse patetisk i 
pressen at læse, hvad DTU kan på området 
smitstoffer, når alt det, de påstår de kan, er 
skabt i de tidligere autonome veterinære 
institutioner. 

Om KVL og KU  forbindelse med fusionen 
med KU blev KVL omdøbt til det 
intetsigende: Det biovidenskabelige 
fakultet, KU LIFE. Det positive ved fusionen 
er etableringen af et velfungerende 
dyrehospital i verdensklasse på højt fagligt 
niveau. Universitetsreformen har medført 
en utålelig lederstrategi, som har fjernet 
fagligheden, demokratiet, ytringsfriheden 
og den historie, sjæl og ånd, der var knyttet 
til veterinærområdet i KVL-tiden. Der 
indførtes også en taberstrategi i 
uddannelsen med en uhensigtsmæssig 
blokstruktur, hvori der var indbygget 
budgethensyn samt tidsmangel i 
undervisningen fremprovo keret ved 
indførelse af bachelor- og 
specialeafhandlinger. Der er således 
gennem årene fragået studenterne 3 
semestres konfrontationsundervisning. 
Resultatet er blevet en manglende logisk 
sammenhæng og kontinuitet i studiet, 
samtidig med at 
indøvelse af praktiske færdigheder er 
blevet stærk begrænset. Derfor er det 
simpelthen umuligt at lære mange af 
fagene på den tid, der er stillet til rådighed. 
Dette manifesterer sig i kritiske 
censorbedømmelser og dårlige karakterer. 
Eksempelvis skal nævnes, at 
infektionsmikrobiologi, der omfatter 
samtlige smitstoffer, afvikles over 2 
måneder. Selv om erfarne undervisere har 
søgt at få alt med, er antallet af smitstoffer 
og andre informationer så omfattende, at 
indlæring og fordybelse i dette centrale 



område er uhyre problematisk. Det samme 
kan siges om farmakologi og sikkert flere 
præ- og parakliniske fag. 

Professor Linda Koldau skrev: »Et 
samfund, der ødelægger sit 
uddannelsessystem ved at udhule 
kvaliteten, ødelægger sig selv« 
(Berlingske Tidende, Debat/37, 22/3 
2013). Det er væsentlig at fastslå, at 
en dyrlægeuddannelse med indsigt og 
viden i netop disse fag er efterspurgt 
såvel i industrien som internationalt. 
Vi kan ikke afsætte ca. 150 dyrlæger 
årligt til smådyrspraksis. 

Med de herskende magtstrukturer er 
kvalificerede rekrutteringer til undervisning 
og forskning vanskelige. Hertil kommer en 
både frivillig og ufrivillig afgang af særdeles 
kompetente personer, der i kølvandet af 
ovenstående har medført en outsourcing af 
central undervisning. Ansættelser af 
professorer med problematiske 
kvalifikationer har formentlig også været et 
problem. Man har på dyrlægeuddannelsen 
fordoblet antallet af studerende uden 
tilstrækkelig personalemaessig 
opgradering. Hvordan mon alt dette 
harmonerer med politikernes ønske om 
verdensklasse? Ved akkreditering af 
veterinæruddannelsen andetsteds har der 
været krav om en veterinærfaglig 
topledelse samt et apotek til undervisning i 
farmaci og receptskrivning. KVLS 100 år 
gamle apotek blev nedlagt af KU i 2011. Det 
er formidabelt, at KU nu har kunnet skrabe 
en formue sammen, så KU kan agere 
forskningsråd - måske på bekostning af bl.a. 
veterinæruddannelsen? 

Perspektivering I andre lande kan man i 
aktuelle tilfælde direkte kontakte 
veterinærmyndighederne, men alle 
veterinære institutioner i landbrugslandet 
Danmark er nu spredt og veterinært set 
primært underlagt ufaglige ledelser! 

Veterinærdirektoratet kom i 1999 under 
Fødevarestyrelsen. 1 2000 nedlagdes 
samtlige kreds- og stadsdyrlægestillinger 
(ca. 50). DF (SVS) kom under DTU i 2007 og 
KVL under KU i 2007. Med nedlæggelsen af 
den 238 år gamle undervisnings- og 
forskningsinstitution, KVL, og fjernelse af 
reminiscensen fra P.C. Abildgaards 
Veterinærskole fra 1783, Det 
Veterinærvidenskabelige Fagråd, forsvandt 
det koordinerende organ for 
veterinærområdet. Af indlysende årsager 
er det bydende nødvendigt, at de 
veterinære aktiviteter samles under ét 
organ for at matche veterinæruddannelsen 
internationalt. Det 
veterinærvidenskabelige Fagråd kan ikke 

som i dag, remplaceres af et studienævn 
og tilfældige enkeltpersoner. Har 
Danmark en specifik dyrlægeuddannelse 
eller ej? 

Der forspildtes en formidabel mulighed 
for en stærk veterinærskole ved ikke at 
fusionere SVS med veterinærområdet på 
KU. En række fag kunne have opnået et 
personalemæssigt omfang og en faglig 
dimension, som kunne matche de bedste 
institutioner internationalt. Det drejer sig 
om fag som mikrobiologi, herunder 
zoonoser og antibiotikaresistens, 
farmakologi, fjerkræsygdomme, 
pelsdyrsygdomme, fiskesygdomme, 
virologi, immunologi, parasitologi og 
epidemiologi. For virologi er det 
uacceptabelt, at KU har nedlagt 
professoratet samtidigt med, at DTU 
maltrakterer virusforskningen på 
Lindholm. Den faglige respekt for 
veterinærområdet ved de to universiteter 
er åbenlyst fraværende, og kun magt og 
penge er styrende. Politikerne på alle fløje 
har sovet i timen. Da »Børstingudvalgets« 
indstilling glippede, burde man have lavet 
et landsbrugsuniversitet med basis i de 
nævnte institutioner og Danmarks 
Jordbrugsforskning, der havnede i Århus. I 
et ledelsesskifte (vakuum?) har centrale 
passanter i ledelsen, støttet af ansatte 
med egne særinteresser og med 
politikernes og »landbrugets« 
velsignelse/ønsker accepteret, at KU og 
DTU efter 2007 har kunnet maltraktere 
internationalt anerkendte veterinære 
discipliner og bastioner. Samtidig bruger 
DTU mange ressourcer på kostbart 
unødvendigt byggeri. Magt og prestige har 
sat fagligheden skakmat. Det er 
formidabelt, hvor meget centralt 
placerede karrieresøgende 
strukturorganisatorer, DTU og KU har sat 
over styr på bare 5 år. Nu bliver det 
spændende at se, hvorledes det 
amputerede veterinærvæsen fremover vil 
takle nationale og internationale 
veterinære udfordringer, og om man her 
kan differentiere mellem ingeniører og 
dyrlæger!  
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