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Den danske veterinæruddannelse  

Danmark har pt. en veterinærsektor af høj kvalitet. Vi har et højt niveau, når det kommer til 

fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og sygdomsbekæmpelse hos landets dyr – familiedyr som 

produktionsdyr. Vores viden og kunnen inden for veterinærområdet er højt og andre lande søger 

til danske modeller for at optimere deres egen husdyrproduktion og dyrevelfærd.  

Omfattende besparelser på det veterinære område er gennemført de seneste år. Fx kan nævnes: 

 Lukning af virusforskningsinstituttet på Lindholm, herunder den nybyggede og 

højsikrede mund- og klovsyge forsøgsstald. 

 Fødevarestyrelsen har frem til i år sparet 30 mio. Konsekvenserne af dette er mindre 

kontrol med fødevarer, ringere veterinært beredskab m.m. 

 Besparelser på undervisning af veterinærstuderende. Optaget er øget fra 140 til 180 

studerende pr. år, uden stigning i antal undervisere. Dette har bla. på hospitalerne 

medført større holdstørrelser, flaskehalsproblematikker og øget ventetid ved øvelser.  

 Man ikke længere kan specialisere sig indenfor får og fjerkræ. 

Disse besparelser fører til en forringelse af bl.a. kontrol af dyrevelfærden, den færdiguddannede 

dyrlæges kompetencer, det veterinære beredskab i Danmark og fødevaresikkerheden. 

Sidstnævnte øger risikoen for fødevareoverførte sygdomme baseret på bakterier såsom listeria 

og salmonella. 

Besparelse på 24 mio. kr. på det veterinære og husdyrvidenskabelige område 2015-17 

 

Grundet både faldende finanslovsmidler samt et planlagt merforbrug, som nu skal bringes i nul, 

er der stillet krav fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) på Københavns Universitet 

(KU) om, at de tre veterinære institutter skal finde 24 mio. kr. over de næste 3 år. Der er 

foretaget en økonomisk analyse af uddannelse, forskning og hospitalsdrift på institutterne. 

 

Vi undres over, hvorfor den fælles administration på KU og SUND ikke skal igennem en 

økonomisk analyse. 45% af de midler KU modtager i studenterårsværk (STÅ) går til 

undervisning, resten går til administration og drift.  

 

De varslede besparelser har ført til bekymring blandt dyrlægestuderende og Den Danske 

Dyrlægeforening (DDD) om kvaliteten af fremtidens nyuddannede dyrlæger. Uddannelsen giver 

et bredt spektrum af essentielle dyre-, fødevare- og medicinrelaterede kompetencer. Med så 

væsentlige besparelser, frygter vi, at uddannelsens kvalitet på sigt forringes.  

Hertil er det nævneværdigt, at besparelserne på de 24 mio. kr. ikke kun omfatter 

veterinærstuderende, men også bl.a. uddannelserne Animal Science, Husdyrvidenskab og 

Biologi-bioteknologi, som ikke har gavn af hospitalerne. Disse uddannelser er i forvejen pressede 

økonomisk, men rammes også af besparelser og den manglende financiering af hospitalerne. 

To universitetshospitaler i verdensklasse – hospitalsbevillinger skal på plads 

En stor og vigtig del af uddannelsen foregår på de to veterinære hospitaler, 

Universitetshospitalet for Familiedyr på Frederiksberg og Universitetshospitalet for Store 



V E T E R I N Æ R M E D I C I N S K  F O R E N I N G  

 
 

Husdyr i Taastrup. Det frygtes at besparelserne kommer til at gå ud over driften af hospitalerne, 

antallet af dygtige undervisere og mængden af udbudte fag.  

Kliniske uddannelser på SUND, såsom medicin, odontologi og veterinærmedicin kræver 

hospitalsundervisning. Financeringen af denne hospitalsundervisning er ikke ens for 

uddannelserne. De danske humane hospitaler drives f.eks. på Statens regning, hvor de to 

veterinære undervisningshospitaler er en del af uddannelsesbudgettet. De to hospitaler er 

naturligvis en kæmpe post i budgettet, hvorfor vi ønsker hospitalsbevillinger afsat på 

finansloven eller et ”klinisk” taxameter. Dette ville løse en del af de økonomiske udfordringer, 

der eksisterer på uddannelser som vores, hvor klinikundervisning er essentielt. 

Fra studerende til dyrlæge med et samfundsmæssigt ansvar 

Universitetshospitalet for Store Husdyr er omkostningstungt. Mange produktionsdyr behandles 

gratis, for at sikre tilstrækkelig undervisningsmateriale. Uden denne praksis, ville mange 

veterinærstuderende aldrig have mulighed for at afprøve diverse behandlinger af disse 

dyrearter.  

Zoonotiske sygdomme, som eksempelvis MRSA CC398, er et stigende og alvorligt problem. 

Samtidig er kraftigt smitsomme sygdomme som afrikansk svinepest på vej til Danmark, og derfor 

er det vigtigt, at dyrlæger har den fornødne viden om samt træning i at diagnosticere disse og 

igangsætte det korrekte beredskab. Det er dyrlæger, der sørger for høj kvalitet af fødevarer, og 

det er dyrlæger, der sikrer dyrevelfærden. 

Er det rimeligt at risikere en kompromittering af den bekostelige, men uundværlige 
undervisning i kødkontrol, hygiejnekontrol samt reproduktion og besætningsrådgivning, som 
foregår off-campus på fungerende kommercielle besætninger og slagterier? 

Er det rimeligt, at der ikke findes hospitalsbevillinger og klinisk taxameter til 
dyrlægeuddannelsen? 

Er det rimeligt, at under halvdelen af de midler, finansloven afsætter til uddannelse af 
veterinærstuderende, faktisk går til undervisningen? 

Er det rimeligt at kræve besparelser samtidig med, at man vil presse flere studerende igennem 
uddannelsessystemet og hurtigere end nogensinde før? 

Hvordan vil du og dit parti sikre, at vi fortsat har en velfungerende og professionel 
veterinærsektor og –uddannelse i fremtiden? 

Med venlige og forhåbningsfulde hilsner fra 

VeterinærMedicinsk Forening – studenterforening for dyrlægestuderende 

Med støtte fra Den Danske Dyrlægeforening, Foreningen for Landskabsarkitekt- og 
bydesignStuderende, Foreningen for Naturressourcestuderende, Foreningen af Biologi- 
Bioteknologistuderende og Foreningen af Ernærings -og Fødevarevidenskabsstuderende  

                                         


