
Nytårshilsen fra LVKs formand 
 
Kære medlemmer  
 
Så randt det gamle år ud, og vi skal til at tage fat på et nyt år. Jeg vil i denne nytårshilsen, give en status på 
hvad vi har nået i 2010 og også give et bud på, hvilke forventninger vi har til 2011. 
 
I bestyrelse og repræsentantskab startede vi året med en modernisering af LVKs organisation og vedtægter. 
Jeg har tidligere beskrevet forløbet grundigt, så jeg vil blot ridse nogle af hovedpunkterne op.  
 

- Årsmødet er LVK´s øverste myndighed 
- LVKs repræsentantskab er afskaffet, i stedet er der direkte valg til bestyrelsen på årsmødet. 
- Årsmødet afholdes på skift i de 3 regioner, altså hver tredje år, i den enkelte region. 
- Slankning af bestyrelsen så der fremover bliver 7 landmænd, 2 chefdyrlæger samt 1 

medarbejdervalgt repræsentant 
 

Jeg vil give en grundig orientering på vores kommende årsmøde, som vi netop nu er ved at detailplanlægge. 
Årsmødet afholdes i år i region Nord på Comwell Rebild Bakker d 29/3, så få allerede nu sat et kryds i 
kalenderen. Du er meget velkommen til at inviterer medhjælpere samt naboen med. 
 
Dyrlægeafdelingen 
Efter at vi i december 2009 solgte aktierne i henholdsvis Vilovet og Vilofarm, så har vi i 2010 haft 100 % 
fokus på udviklingen af LVKs dyrlægeafdeling. Vi har henover sommer og efterår gennemgået et 
strategiforløb, hvor vi først bad alle medarbejdere om input til arbejdet, hvorefter bestyrelsen sammen 
med ledelsen arbejdede videre med at udarbejde et egentlig strategioplæg. Vi har i december behandlet 
oplægget i bestyrelsen, hvor vi samtidig udarbejdede konklusioner for hver enkelt indsatsområde i 
strategien. LVKs fremadrettede strategi vil I ligeledes høre nærmere om på årsmødet. Dog lige nogle 
enkelte overskrifter. 

 
- LVKs dyrlægeafdeling hviler nu på de 3 husdyrgrupper: Kvæg, Svin og Mink. 
- LVK vil gå efter øget markedsandel på alle 3 husdyrgrupper. 
- Efteruddannelse af dyrlæger. Det er målsætningen at fastholde vores høje faglige niveau, så LVKs 

dyrlæger fortsat fagligt er blandt Danmarks førende. 
- LVK vil markedsføre sig positivt, så der ikke er tvivl om, hvad vi står for, og hvilke ydelser vi tilbyder. 

 
Jeg håber også der rundt om i landet bliver lagt mærke til rækken af artikler i diverse fagblade og 
magasiner, omhandlende LVKs dyrlæger og medlemmer. Er der nogle af jer, der sidder med gode ideer eller 
råd, som nogle af jeres kolleger kan have gavn af, så kontakt jeres dyrlæge eller kontoret i Hobro, så vi kan 
få det formidlet videre. 
Vi har i 2010 budt velkommen til 7 nye dyrlæger i LVK, så vi nu er oppe på 43. Det er meget positivt at LVK  
tiltrækker nye dyrlæger, da jeg er overbevist om, at vi dermed står stærkere til at imødegå de kommende 
års udfordringer. 
 
Mink 
Som nævnt ovenfor, så er dyrlægerådgivning af minkfarme et nyt tiltag i LVK. Dette behov er opstået pga. 
samfundets stadigt øgede fokus på dyrevelfærd, og måske en enkelt underlødig tv udsendelse. I hvert fald 
blev reglerne for minkfarmene skærpet, og i LVK så vi det som et naturligt tiltag, at vi udbyggede vores 
rådgivning til også at omfatte mink.  
I løbet af de næste par uger kommer vi rundt i landet for at afholde informationsmøder om, hvad LVK kan 
tilbyde minkproducenterne. Så hold øje med hjemmesiden for at se, hvornår vi er i dit område.  
 

 



Økonomi 
Jeg tror, vi var mange, der havde håbet på at 2010 blev året hvor økonomien vendte. Det skete ikke fuldt 
ud. Jeg har dog lyttet mig til, at minkbranchen har haft et historisk godt år.  
I kvæg branchen lysnede det lidt, da vi hen over året har set stigende mælkepriser og budgetterne for 2011 
ser ud til lige at kunne hænge sammen.  
De største problemer er fortsat i svinebranchen, hvor vi nu går det femte år i møde med udsigt til store 
underskud i regnskaberne. Hen over sommeren så det ellers ud til, at vi skulle få et år, hvor en del 
svineproducenter kunne få enderne til at nå sammen, men til høst blev rigtig mange overraskede, da 
foderpriserne pludselig stik imod alle forudsigelser, begyndte at stige. Bytteforholdet er simpelt hen for 
ringe, og selv hos producenterne med de mest effektive bedrifter, er det svært at lave positive budgetter 
for 2011. 
Når vi så samtidig har en banksektor, som er tøvende med at stille yderligere kredit til rådighed, så vil der 
være bedrifter der får det svært i 2011. 
Jeg tror det er vigtigt, at man på sin egen bedrift sørger for at holde fokus på de områder, man har 
indflydelse på, og samtidig lader være med at spekulere for meget på de ting, man ikke kan ændre på. Sæt 
nogle faglige mål for besætningen sammen med ansatte og rådgivere, og hjælp hinanden med at holde 
humøret og motivationen i top, så I sammen når målet. 
 
De politiske vinde i 2010 
Det startede faktisk meget godt, da vi med det nye veterinær forlig endelig fik liberaliseret lovgivningen, så 
der blev mere ensartethed mellem den måde dyrlægerne betjener henholdsvis kvæg- og svinebesætninger 
på. Dette glæder vi os over, men hvorfor har det i Danmark en tendens til at ende i yderligere kontrol?  
Landmanden skal lave egenkontrol. Dyrlægen skal kontrollere egenkontrollen, og sørme om ikke 
fødevarestyrelsen netop har ansat at antal dyrlæger, som skal kontrollere at dyrlægen kontrollerer 
landmanden ordentligt!!  
Hvad er det lige, der går galt i Danmark? Hvordan kan det være, der er så meget mistro til vores erhverv, 
når vi bryster os af, at vi har et af verdens mest veldrevne landbrug? 
Gult kort – egenkontrol - medicin kontrol – velfærdskontrol – foderkontrol osv. osv. 
Dydens smalle sti bliver smallere og smallere, og det er efterhånden svært at have styr på alle regler, så 
man til hver en tid kan modtage et kontrolbesøg med en god fornemmelse i maven.  
Jeg ved at dette er noget som påvirker humøret negativt for mange, derfor bestræber vi os i LVK på at 
hjælpe med at have orden i papirerne, og jeg ser det som et stort fremskridt, at vi nu har fået godkendt den 
papirløse model, så vi slipper for, at alle papirerne skal printes ud og arkiveres.  
Vi prøver også med de ressourcer, vi har, at påvirke reglerne i en retning, så vi kan leve med dem, men vi 
må erkende, at der er organisationer og politikere, der har en anden dagsorden end dansk landbrug. 
 
Det Danmark har brug for i de kommende år er et erhvervsliv, som kan konkurrere med udlandet og derved 
skabe vækst. Derfor er der brug for nogle politikere, som tør sige tingene som de er, i stedet for at føre den 
politik, som de fleste vil stemme på.  
2011 er valgår, og jeg håber på, at også erhvervslivets konkurrenceevne vil blive et tema, da vi så måske 
kan få lidt medspil i stedet for det, vi har oplevet de senere år. 
 
Med ønsket om et godt nytår til alle 
 
 
 
 
Peter Hjort Jensen 
  
 

 


