
Velkommen 
til 

LVKs årsmøde 
2012 



Dagsorden 

1) Valg af dirigent 

2) Valg af stemmetællere 

3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 

4) Fremlæggelse af revideret regnskab til 
godkendelse 

5) Indkomne forslag (Forslag skal være 
formanden i hænde senest 8 dage før 

årsmødets afholdelse)    

 



6a) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

   På valg er: 

   Henning Jensen, Outrup – ønsker ikke genvalg 

   Laust Bendix Jensen, Esbjerg – ønsker genvalg 

   Kresten Bjerre, Gudbjerg – ønsker genvalg 

6b)Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

7)  Valg af revisor 

8)  Eventuelt 

 



Dagens program 

• ”Rammebetingelser for husdyrproduktion i Danmark” 

 Indlæg af tidl. fødevareminister Henrik Høegh, 
folketingsmedlem for Venstre 

• Faglige indlæg ved hhv. LVK Kvægdyrlægerne og LVK 
Svinedyrlægerne 

• ”Fra drøm til virkelighed” 

 Indlæg af Svend Brodersen, direktør og slotsejer, Gram 
Slot 

• Middag 



Bestyrelsens årsberetning 2011 

• LVKs udvikling i 2011 

• LVK Strategi 2015 

• Politiske overskrifter fra 2011 

• Kontrollen tager overhånd 

• Svin 

• Kvæg 

• Mink 

• Kompetencer i bestyrelsesarbejdet 

 

 

 



Regionsinddeling 2012 

   

1 

2 
3 

 

Region 1: 788 mdl. (625) 

Region 2: 597 mdl. (599) 

Region 3: 220 mdl. (214) 



LVKs udvikling i 2011 

• 1.607 medlemmer 

• 2.128 rådgivningsaftaler (29/2-2012) 

• 43 Dyrlæger 

• 1 Veterinærtekniker  

• 1 Laborant 

• 4 administrative medarbejdere 

• Markedsandel 20 – 25 % 



LVKs udvikling 2011 

• Generelt stabil og god udvikling i dyrlægeafdelingen 

• Mink er kommet flot fra start 

• Kvæg flot organisk vækst  

• Svin har haft et hårdt år med færre besøg og kamp 
om kunderne. Dog fastholdt antal rådgivningsaftaler 

• Nordvet med pr. 1/1-2012 

• Kundemøder og kurser med ca. 1.100 deltagere 

• Medicinmarkedet præget af sund konkurrence 

 

 



LVK Strategi 2015 

• Vækst 

• Profil 

• Supplerende forretning (Lab. kurser, indkøb) 

• Veterinær rådgivning 

• Kundeanalyse og Managementrådgivning 



LVK Strategi 2015 

• Vækst  

• Omkostninger stiger til adm., IT, auditering, 
efteruddannelse, markedsføring, indkøring af nye 
dyrlæger osv. 

• Fastholde LVKs position som den største og bedste 
praksis 

• Størrelse giver indflydelse 

• Alternativet er ”afvikling” pga. strukturudvikling  

• Spændende og innovativ arbejdsplads for ansatte 

  



Politiske overskrifter 2011-2012 

• Ny regering, nye samfunds reformer på vej ? 

• Gul kort 

• Veterinærforlig revideres i 2012  

• Vetstat tal offentliggøres 2012 

• Grøn vækst, grøn omlægning osv. osv. 

• 2013 nærmer sig 

   

 

 

 



Kontrollen tager overhånd 

• Dette punkt er en gentagelse fra sidste år 

• Først en stor ros til producenter og medarbejdere 

• Kontrollen er et tema på alle generalforsamlinger 

• Landbrugets medier har berettet utallige historier om 
nidkær kontrol med fokus på petitesser 

• Nuværende kontrolsystem er demotiverende og 
uretfærdigt 

• Det er ikke fair, at vi ikke har ens kontrol niveau i EU 

• Skal vi til at overveje adskillelse af marken og dyrene? 





LVK Svinedyrlægerne 

• Udviklingen i LVK Svinedyrlægerne i 2011 

• Væsentlige veterinære områder 2011 

• Forventninger til 2012 

 

 

 



LVK Svinedyrlæger 2011 

• 1.150 SRA, 760 ejere udgangen af 2011 

– Samme antal aftaler men nedgang i antal ejere 

• Nordvet ind med ca. 300 SRA og 170 ejere     
1/1-2012 

• Rådgivningsaftaler hos ca. 25% af Danmarks 
svin 

• Færre besøg og omsætning pga. 

 ny lovgivning 

 

 



LVK Svinedyrlæger 2011 

• 24 dyrlæger fordelt i hele landet 

• 4 teams flot indsats 

– Svinedyrlægerne Nord styrket 

• Svineeksperter 

• Et helt hold står klar til at hjælpe! 

• Uvildigt samarbejde med rådgivere  

 udbygges gradvist 

 





Vigtige emner 2011-2012 

• Færre besøg 2011 i slagtesvinebesætningerne 

• Gult kort  

• VETSTAT åbnes for offentligheden 

• Halebid og kastration igen i medierne 

• 2013 problematikken 

– Anmelderordning og en del besætninger der 
holder 

• Veterinærforlig 2012 , nye regler? 

 

 

 



Forventninger til 2012 
• Færre svinebesætninger/2013 problematikken 

• Vi vil fortsat være de bedste veterinære 
rådgivere 

– Mange specialiserede dyrlæger som samarbejder 

– Fortsætte styrket samarbejde med andre rådgivere 

– Stærkt administrativt system som videreudvikles 

– Udvikling i kursusaktivitet 

• Vækst i antal rådgivningsaftaler og antal søer 

• Flere sammenlægninger af dyrlægepraksis 

 





Udviklingen i Kvægafdelingen 

Antal 2011 2010 2009 

Medlemmer 470 496 401 

Rådgivningsaftaler 441 432 326 

Køer 76.000 67.000 53.000 

Kvier 63.500 61.000 46.000 

Handyr 33.500 33.000 24.000 

Afholdt 7 regionale kundemøder med 450 deltagere i 2011. 





LVK Laboratoriet 

• Formålet er at tilbyde undersøgelser til en god pris, med en 
hurtig og god service til besætningsdyrlæge og landmand 

• 9.300 mælkeprøver i 2011 (prisen nedsat op til 20%) 

• Nye undersøgelser: 

–  Coccidie og parasitologisk undersøgelse af gødningsprøver 

– Kalvediarre gødningsprøve (Coronavirus, rotavirus, 
cryptosporidier, E Coli med resistensundersøgelse) 

– Blodprøver af kalve 2-7 dage for tjek af råmælksforsyning 
(IGG) 



LVK Kvægprojekter 
• Mycoplasma Bovis 

• Kronisk Botulisme 

• Sunde kalve – sund fornuft (Kalve diarre) 

• Desuden involveret i projekter om: 

– Luftvejslidelser kalve – slagtekalve 

– Børbetændelse diagnostik og behandling 

 



Forventninger  til 2012 

• Fortsat kundetilgang og evt. opkøb af praksis. 

• Fødevarestyrelsens dyrevelfærdskontrol 

– Tema: Syge og tilskadekomne dyr 

• Veterinærforliget 2012 

• Profil og synlighed 

– Faglige artikler 

– Faglige projekter 

– Sund fornuft – mere end en dyrlæge 





LVK Minkdyrlægerne 

• Vort  første år – Opstart af LVK Minkdyrlægerne 

• LVK landets største mink praksis med 275 aftaler/ca 
.500 000 tæver (20 %))  

• LVK har i alt 6 minkdyrlæge  

– Udvikling af rådgivningskonceptet 

– God indbyrdes sparring  

– Gode muligheder for efter uddannelse  
 

 





• God kontakt til Branchen (Kopenhagen Fur)  og deres 
rådgivere 

– Regelmæssige møder og samarbejde om farmene 
med Minkkonsulenterne. 

– God kontakt til bestyrelsen og ansatte i Glostrup 

– Samarbejde om kurser for minkavlere  

• Forsøger at markere sig i det politiske billede 

 

LVK Minkdyrlægerne 



LVK Minkdyrlægerne 

• Avlerne har taget godt imod rådgivningsbesøgene 

• Optimerer sundhed og produktion 

• Hjælper med at have styr på dyrevelfærden og dokumentation 

• Meget intens og nidkær kontrol af fødevarestyrelsen (0 – 
tollerence) 

• Faglige/kundemøder: 

– 2011:  5 møder med ca. 300 deltagere 

– 2012:  2 møder med ca. 150 deltagere 



Forventninger til 2012 

• Fortsat tilgang af nye kunder og evt. 
tilknytning af flere minkdyrlæger. 

• Mere fokus på udviklingen af den faglige 
rådgivning 

• Medvirke ved kurser til minkavlere 

• Fagpolitisk påvirkning/støtte til mere 
helhedsorienteret og fornuftig Dyrevelfærds-
kontrol. 



Kompetencer i bestyrelsesarbejdet 

• Vigtigt med de rette kompetencer i bestyrelsen 

• Tradition for repræsentation fra alle dyregrupper 

• Derfor opfordring til at opstille en minkavler 

• Der skal vælges 3 til bestyrelsen samt 2 suppleanter  

• Demokratiet afgør hvem der vælges 

 



Tak for samarbejdet 

• Dyrlæger og administration 

• Foreninger, organisationer og myndigheder 

• Medlemmer 



Spørgsmål ? 

 


