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Der var engang, hvor der var dyrlæger til stede 

 
Af Jens Laurits Larsen  
 



Kronik. Danmark er på vej til at miste de kompetencer, forskning og uddannelser, som har sikret et højt 
veterinært niveau. Det vil blive et ragnarok for både dyrevelfærden, landbrugseksporten og folkesundheden. 
Steen M. Willadsen, der var den første forsker til at klone et pattedyr, fåregeden Molly, har fraskrevet sig sin 
æresdoktorgrad i protest.  

Vi har mistet Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), og det er ganske uacceptabelt. Det er konsekvensen af, at 
en videnskabsminister uden indsigt i universiteters lederfunktioner, ånd, sjæl, forskning og værdigrundlag, måske utilsigtet, 
ikke alene fik marginaliseret Danmarks veterinærvæsen. Han fik det også splittet og spredt. 

Det begyndte med, at Landbohøjskolen blev lagt ind under Københavns Universitet i forbindelse med de omfattende 
sammenlægninger af uddannelsesinstitutioner. Her blev den omdøbt til det besynderlige navn KU-Life. I samme hug kom 
Statens Veterinære Serumlaboratorium under Danmarks Tekniske Universitet (DTU). 

Herefter har de nævnte universiteter opført sig som kapitalfonde, der skærer det mindst profitable bort. For hvordan skulle 
rektorer og bestyrelser med mange generalister dog også vide, at et landbrugsland, der har en landbrugsvareeksport på 65 
milliarder kroner i 2010 og på otte milliarder kroner fra pelsdyr i 2011, skal have et velfungerende veterinært beredskab samt 
professorater til at dække dette og kontinuerlig forskning? Kloning, kogalskab, fugleinfluenza, salmonella, penicillin-resistens, 
mund- og klovsyge, svinepest med videre hører jo en fjern fortid til. Ikke? 

Så lavt er det faglige niveau blevet, at Steen M. Willadsen, der var den første forsker til at klone et pattedyr, nemlig fåregeden 
Molly, har fraskrevet sig sin æresdoktorgrad i protest. 

Det mest foruroligende er ansvarsforflygtigelsen. De respektive ledelser har ingen som helst veterinærfaglige kompetencer. 
Derfor går vi en fremtid i møde, hvor vi ikke kan bruge Danmarks høje veterinære stade som salgsargument, for det er under 
total udtynding. Hertil kommer, at ytringsfrihed og velfærd på universiteterne er under pres, og det er ikke just befordrende for 
den indsats og entusiasme, der gerne skulle drive undervisning og forskning. 

Manipulationerne med KVL og andre veterinærfaglige institutioner begyndte i 1990erne og er accelereret siden. Der er over 
årene sket et intensivt angreb på det veterinære felt for at fravriste veterinærerne (veterinær: En person, som har med læren 
om husdyr, deres sygdomme og kontrollen af levnedsmidler at gøre) vigtige elementer af deres arbejdsfelt. Det gælder for 
eksempel levnedsmiddelmikrobiologi og -hygiejne. 

Veterinærdirektoratet blev oprettet i 1931 og var central i bekæmpelsen af husdyrenes smitsomme sygdomme og i diverse 
handlingsplaner for eliminering eller minimering af smitstoffer fra dyr i vore levnedsmidler. Det blev i 1997 til Veterinær- og 



Fødevaredirektoratet og kort tid efter til Fødevaredirektoratet med en administrativ leder. Som led i kontrollen med de 
smitsomme sygdomme varetog 33 Miljø- og Levnedsmiddelkontrolenheder en række funktioner, og ved hvert af disse var 
lederen en stadsdyrlæge. De ansatte dyrlæger havde generelt en efteruddannelse i mikrobiologi. Disse kontrolenheder havde 
et indgående kendskab til de lokale levnedsmiddelvirksomheder og ofte et godt tillidsforhold, der lettede problemløsninger. 

Der var yderligere 12 kredsdyrlæger med stor praksiserfaring med arbejdsfelt inden for smitsomme sygdomme og dyreværn, 
bosiddende lokalt i deres distrikter. 

Fra år 2000 blev alle disse embeder samt omkring 100 tilknyttede dyrlægestillinger nedlagt. I 2004 blev Fødevaredirektoratet 
til Fødevarestyrelsen med en efterfølgende eskalering i bureaukratiet, kontrol, bøder med videre. 

Statens Veterinære Serumlaboratorium (SVS) blev oprettet i 1908 og i 2001 sammenlagt med Statens Veterinære Institut for 
Virusforskning på øen Lindholm med et nyt navn til følge: Danmarks Veterinærinstitut. Det var der logik i! Efterfølgende 
overførtes dele af Fødevaredirektoratet hertil samtidig med en navneændring til Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning. I 
2004 blev institutionen i forbindelse med en ministerrokade overført til Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Nyt 
navn: Danmarks Fødevareforskning. Så langt så godt. Dog havde institutionen en sparringspartner i Det Rådgivende 
Veterinære Forskningsudvalg, og i 2004 fik den katastrofalt nok en bestyrelse med en generalist i spidsen. På dette tidspunkt 
havde den daværende direktør ellers gjort Statens Veterinære Serumlaboratorium til en international kendt førende 
forskningsinstitution inden for antibiotikaresistens, smitstoffer fra dyr og det veterinære beredskab. 

Landbohøjskolen kom i problemer, da man gik fra professorvælde over demokrati til topstyring, hvor tillid og tryghed gik fløjten. 
I marts 1992 blev Det Veterinærvidenskabelige Fagråd nedlagt, og med det forsvandt den sidste del af Veterinærskolen fra 
1773. Det blev fatalt, for i fagrådet var alle veterinære fagområder repræsenteret. Det var et forum, hvor meninger kunne 
brydes, og hvor også den aldersmæssige spredning både borgede for erfaring og nytænkning. Studienævnet, uden 
tilsvarende indsigt og erfaring, kom til at stå for studieplanerne, og det har ikke været en succes. Institutterne kunne 
ekspandere uden nogen faglig kritik af, om det var hensigtsmæssigt af hensyn til helheden. 

Universitetsloven, hvor konsistorium erstattedes af en bestyrelse, var det endelige dødsstød for den koordinerede faglighed, 
som er afgørende for kandidaternes kvalitet. I disse år ændredes sproget med introduktion af managementvolapyk og DJØF-
vendinger, så De Nattergales »The Julekalender« ramte fint. Der var kurser om vision, mission og værdigrundlag. Noget som 
enhver seriøs forsker vidste, men som ledelsen slet ikke fattede. Den direkte årsag hertil var en forskningsminister, der mente, 
at forskningsinstitutioner skulle ledes som fabrikker med bestyrelser. 



I 2005 forlod direktøren for Statens Veterinære Serumlaboratorium sin post. Forinden havde han, som nævnt, trimmet 
institutionen til en placering i verdensklasse forskningsmæssigt og med hensyn til Det Veterinære Beredskab, hvilket er 
afgørende for landbrugseksporten. En ny direktør, hentet fra erhvervslivet, blev ansat. Sammen med en bestyrelse med en 
generalist i spidsen og med en betydelig faglig svækkelse i forhold til Forskningsudvalget, uden hverken indsigt i eller 
veneration for den hæderkronede institution, fik han overført Statens Veterinære Serumlaboratorium til Danmarks Tekniske 
Universitet (DTU). 

En dyrlæge kan defineres som en biolog med specialviden inden for patologi og medicin. Derfor er det udtryk for fagligt 
hovmod og manglende indsigt at overføre Statens Veterinære Serumlaboratorium til et universitet, der ikke behersker disse 
discipliner. DTU går alene efter de ressourcer og den magt, der er knyttet til Levnedsmiddelområdet. Fyringer inden for de for 
DTU uinteressante områder er nu i gang. 

På Landbohøjskolen fik man i 2003 en ny rektor (forstkandidat), som med en generalistpræget bestyrelse fik overført 
Landbohøjskolen til Københavns Universitet. Det i vide kredse kendte navn Landbohøjskolen blev til Det Biovidenskabelige 
Fakultet (KU-Life), hvilket var en ynkelig skæbne for en 238 år gammel hæderkronet institution. 

At alle disse fagligt uigennemtænkte indgreb kunne foregå uden de store protester, skyldes ikke mindst al den usikkerhed, der 
var i ansættelserne: le salaire de la peur (Frygtens pris)? Brokkerøve er i farezonen. 

Nu er de veterinære institutioner blevet omklamret af kolossale administrative systemer. Og i de bestyrelser, de nu er under, er 
indsigten i veterinærområdet ikke til stede –  derfor ragnarok! Magtfulde ledere med deres bestyrelser startede ødelæggelsen 
af den faglige kultur og et mangeårigt værdigrundlag. Dette fuldbyrdes nu af magtfulde rektorer med bestyrelser, hvis visioner 
for veterinærområdet er ikke eksisterende. 

De nye ledelsesprincipper på universiteterne er et udtryk for DJØFernes og politikernes mistillid til forskernes evner til at vælge 
den rette forskning og give den rigtige undervisning. Disse ledere vil bestemme, hvad der skal forskes i, de vil selv lave 
»fyrtårne« (tidligere var det selvhjulpne ildsjæle). De mener også, at umodne studenter skal have stor indflydelse på 
studieplaner og eksamensform. Konsekvenserne for Landbohøjskolen er blevet en løbende revision af den veterinære 
studieplan. Studiet har fået en blokstruktur, der er uegnet for et studium, hvor integrationen af fagområderne gerne skulle gå 
op i en højere enhed. Målet er en dyrlæge med teoretisk ballast, viden og et praktisk håndelag, som kan agere i alle tænkelige 
situationer (problemløsere). Dette mål kan ikke indfries, fordi mange kurser ikke giver den nødvendige tid til at udvikle de 
praktiske færdigheder til stor skade for kvaliteten i slutresultatet: kandidaten. 



Det er bydende nødvendigt at samle Danmarks veterinære forsknings- og rådgivningsinstitutioner i én organisation. Herved 
kan fastholdes den gennem over 100 år opbyggede kompetence på det veterinære område. Det vil sikre en national og 
international stærk sparringspartner for såvel andre universiteter som industri og samfund. Det er irrationelt at have flere 
universiteter, som hver især tilbyder mere eller mindre sammenhængende uddannelser og forskningsaktiviteter inden for 
veterinærområdet, og som konkurrerer indbyrdes om de relativt få forsknings- og uddannelsesmidler. 

Hvis Danmark fremadrettet skal leve af at være internationalt førende på forskning og udvikling på dette felt, har man valgt en 
forkert strategi. Norge har Norges Veterinærhøgskole; Sverige har Statens Veterinærmedicinske Anstalt. I europæisk og 
global sammenhæng er veterinærområdet samlet i enheder. Den nye forskningsminister og den nye fødevareminister 
opfordres hermed til at se på de destruktive og kostbare tiltag, der på det veterinære område er i gang på DTU og KU til stor 
skade for dansk fødevareforskning og Danmarks internationale renommé. Det haster! 

 

Jens Laurits Larsen (f. 1936) er dr. med. vet. og tidligere professor ved Landbohøjskolen. Han har forsket i blandt andet mikrobiologi, svinesygdomme, 
fiskesygdomme og aquakultur. 

 


