
Nytårshilsen til LVKs medlemmer  

Så nærmer endnu et år sig sin afslutning, og vi har en helt ny kalender at tage hul på. Det er den tid på året, 

hvor vi har tradition for at kigge lidt tilbage på året der gik, men også kigge på udfordringerne og opgaverne 

for det kommende år. 

I LVK har det været et travlt år for vores dyrlæger. Der er aflagt mange besøg hos jer medlemmer, hvor der 

har været fokus på at trimme besætningerne til at yde det maksimale. Dette er nødvendigt, med de 

økonomiske udfordringer især kvæg- og svineproducenterne står i. Jeg må også nævne, at det er vores 

oplevelse, at det netop er lykkedes at hæve effektiviteten i mange besætninger for derved at optimere 

bundlinjen, og sende de rette signaler til banker og øvrige finansieringskilder. Jeg vil gerne i den anledning 

opfordre yderligere til, at man sammen med sine rådgivere og ansatte, får lavet nogle forpligtende 

målsætninger, så alle er enige om, hvilke mål man har for sin besætning. 

Husk på, at dyrlægen ikke kan løfte noget alene, men blot være med til at vise vejen og sætte fokus på de 

vigtigste opgaver. Kun ved fælles hjælp kan det lykkes at løfte og evt. bibeholde en god og sund produktion. 

Økonomisk ser det ud til, at kvæg og svin komme igennem 2012 med skindet på næsen, dog er der store 

forskelle mellem de enkelte bedrifter. Bl.a. spiller det ind, hvor stor selvforsyning man har med foder, samt 

hvor hårdt presset bedriftens finansielle situation er. Prognoserne for de kommende år ser bedre ud for 

svineproducenterne, dog er der stadig plads til forbedringer hos mælkeproducenterne. Vi har dog tidligere 

set, at det er blevet noget vanskeligere at forudse mælkeprisen, så vi kan jo håbe på en positiv 

overraskelse. 

Minkbranchen har jo stadig gyldne tider og det er rigtigt dejligt at følge med i. Det er fuld fortjent, da der jo 

er lagt store anstrengelser bag det ry den danske mink produktion har opnået i udlandet. Det er ligeledes 

lykkedes minkbranchen at opnå forståelse blandt politikerne. Stor ros herfra til branchen for dette arbejde. 

Man skulle jo så tro, at det var oplagt at udvide produktionen, da der jo er god økonomi, men det jeg hører 

er, at det er svært at få godkendelserne igennem, så man kan komme i gang med investeringerne. Her er en 

opgave for politikerne og det er lige til at gå til, da der vil være både arbejdspladser og indtjening til landet i 

en hurtig løsning af problemet. 

En af vores store udfordringer i LVK i 2012 viste sig at blive IT. Jeg vil gerne beklage de gener det har givet 

for jer medlemmer, og samtidig tilføje, at det er vores forventning, at vi meget snart har et IT system, der 

kan løse de daglige opgaver på tilfredsstillende vis. Vi har tidligere informeret jer om grunden til vores skifte 

af IT, og jeg vil blot tilføje, at vi nu er ved at afdække muligheden for et retsligt efterspil med vores tidligere 

IT leverandør, da LVK er stærkt utilfreds med den behandling og det opsigelsesvarsel vi fik. 

2012 var også året, hvor vi fik et nyt veterinærforlig at arbejde med. Jeg vil ikke bruge meget tid på dette 

her, da vi vender tilbage til det i vores årsberetning. Jeg vil blot nævne, at vi i LVK har den holdning, at vi 

kan leve med det. Dog synes vi, at det er uambitiøst, at man ikke kunne finde nogle reelle lettelser, men 

blot har flyttet lidt rundt på bureaukratiet og reglerne.  

 

 

 



Jeg vil benytte lejligheden til at minde om LVKs årsmøde den 5. februar 2012 i Sorø. Vi har i år valgt, at 

holde det en måned tidligere, da vi sidste år fik tilbagemeldinger på, at forårsarbejdet var skyld i, at en del 

medlemmer valgte årsmødet fra. Vi håber så, at I vil bakke op i år, især jer fra sjælland og Bornholm. Gå evt. 

ind på www.lvk.dk og se programmet for dagen. Det er bl.a. lykkedes at få Jan Gintberg til at komme med 

lidt underholdning. Derfor, hvis det er muligt, så tag ægtefælle og ansatte med, da der udover spændende 

faglige indlæg og generalforsamling også skulle blive mulighed for et godt grin. 

Til sidst vil jeg benytte lejligheden til, at ønske Jer og jeres familie et godt og lykkebringende nytår. En af 

fordelene ved at have husdyr er, at vi i disse juledage kommer ud at røre os engang imellem, da dyrene skal 

passes, lige meget om det er hverdag eller ej. Så kan man samle appetit til den næste gode middag sammen 

med familie og gode venner. 

Godt nytår 

 

Venlig hilsen  

 

 

Peter Hjort Jensen 

Formand LVK 

 

 

 

 

 


