
LVK bestyrelsens årsberetning ved årsmødet 7. februar 2019 

I denne beretning vil bestyrelsen se tilbage på året 2018. Vi vil ligeledes prøve at give vores bud på, hvilke 

opgaver og udfordringer vi står over for det kommende år. Ledelsen vil uddybe beretningen og svare på 

spørgsmål fra medlemmerne på LVK’s årsmøde den 7. februar 2019 på Landbrugsskolen Sjælland ved Høng. 

Fakta om LVK. 

1361 medlemmer og 1875 rådgivningsaftaler pr. 31. december 2018 

18 Svinedyrlæger 

21 Kvægdyrlæger 

10 Minkdyrlæger 

1 Fjerkrædyrlæge 

45 Dyrlæger i alt 

1 Veterinærtekniker 

1 laboratoriedyrlæge + 2 Laboranter 

4 Administrative medarbejdere og 2 freelance sekretær 

Vores svinedyrlæger servicerer ca. 20% af den danske svinebestand, kvægdyrlægerne servicerer ca. 18% af 

den danske malkekvægbestand og 50 % af slagtekalvene. minkdyrlægerne servicerer ca. 33 % af de danske 

mink. 

 

Et udfordrende 2018 

2018 vil af mange blive husket som et år der var noget op ad bakke. Særligt vil høsten blive husket, da den 

for nyligt er blevet opgjort til den relativt dårligste i 100 år!  

Vores kolleger i minkbranchen befinder sig i disse år i en prismæssig lavkonjunktur, og desværre ser det 

også ud til at 2019 vil blive et udfordrende år for minkfarmerne. De seneste prognoser tyder på, at 

minkbranchen forventer en nedgang i produktionen på ca. 30 %. Lad os håbe det snarligt vil føre til stigende 

priser, så det igen kan blive rentabelt at producere mink. 

Hos malkekøerne gik det ikke helt så galt med mælkeprisen, som der var udsigt til i starten af året. 

Grovfoderhøsten blev ramt af den tørre sommer, men vi lytter os til, at det rettede sig noget i efteråret og 

at de fleste fik samlet foder, så man, sammenholdt med gode overgangslagre, kan nå hen til næste års 

foderproduktion. Dog skal vi nævne, at der er store regionale afvigelser, og der kan være besætninger der 

pga. økologi regler eller regionale forhold er særligt hårdt ramt. 

I svineproduktionen er det blevet hverdag efter et fantastisk 2017, hvor vi havde et godt bytteforhold, og 

rigtige gode priser, særligt på de grise de blev eksporteret. 2018 har været præget af dårlige priser, og også 

i denne sektor rammer høsten hårdt med den manglende mængde korn til foder. Dette vil blive særligt 

synligt, når vi i den kommende tid oplever, at siloerne løber tomme på nogle bedrifter. Kornprisen er i 

skrivende stund stadig alt for høj i forhold til svineprisen, så måske vælger nogle producenter med ældre 

stalde at tømme stalden. 

Vi kan også se tilbage på 2018, som et år, hvor der blev effektueret en del konkurser (178 stk. i følge en 

artikel i landbrugsavisen). En nylig udkommet analyse fra Seges viser, at ca. 20 % af bedrifterne har en 

uholdbar økonomi. Dvs. disse landbrug er kendetegnet ved for høj gæld, svag likviditet og lav effektivitet. 



Det er vigtigt, at hvis man ligger i denne kategori, så skal der handles på det. Det er vigtigt at få afklaret, om 

der på nogen måde kan laves tilretninger, så det giver mening at fortsætte. Ellers må det anbefales, at man 

opgiver drømmen, og kommer videre i livet. 

Med til ovenstående historie hører også, at SEGES’ analyse viser, at 50 % af bedrifterne har en tilpas robust 

økonomi, og ca. 30% af bedrifterne har en sårbar økonomi.  

Det er vores opfattelse i LVK, at der de senere år har været et målrettet fokus på at få effektiviteten op 

rundt om på bedrifterne. Et mål for de kommende år kunne være at prøve at få opbygget en mere robust 

økonomi på hver enkelt bedrift. Dette kan opnås på forskellig vis, men en af vejene er at sænke vækst 

tempoet på den enkelte bedrift og i stedet for, i en årrække, sørge for at konsoliderer bedriften, så den 

næste krise kan imødegås med bedre polstring. 

 

2019 er valgår! 

Hvis man følger med i de politiske udmeldinger, der kommer fra de politiske partier, så er det tydeligt, at vi 

nærmer os et valg. I vores erhverv blev det særligt tydeligt, da vi skiftede minister fra Esben Lunde til Jacob 

Ellemann. Ellemanns første udtalelse som minister var noget i retningen af, at for ham kom miljø før 

landbrug. Og så lagde han forøverigt ud med at stramme gult kort grænserne, bare for en sikkerheds skyld! 

Alle ved, at der er stemmer i de syge, de gamle, børn og dyr. Vi vil dog gerne i landbruget frabedes os 

denne opmærksomhed, blot for at politikerne kan lefle for vælgerne. Hvis vi skal foretage investeringer 

med tidshorisonter på 20 - 30 år, så er der brug for stabile rammevilkår med bred politisk opbakning.  

 

 

LVK svinedyrlæger 

2018 var et stabilt år for LVK´s svinedyrlæger.  Der er kommet nye kunder til fra andre praksis, og der er 

kunder, der har stoppet produktionen, og endelig har vi mistet nogle kunder til andre praksis. Summen af 

søer, smågrise og slagtesvin, som vi servicerer, er stort set uændret, men antallet af rådgivningsaftaler er 

faldet fra 1060 til 1020 og antallet af kunder fra 665 til 620.  

Omsætningen i svineafdelingen var i 2018 svagt stigende.  

Bemandingen er i dag 18 dyrlæger. 

Vores dyrlæger er konstant aktive i den faglige debat i diverse tidsskrifter og blade, og vi er på den måde 

med til at sætte den veterinære dagsorden. I 2018 har vi haft en række artikler i blade og tidsskrifter. I 2018 

var vi igen på Svinekongressen i Herning med en stand for at møde svineproducenterne. Det var en positiv 

oplevelse, der gav god dialog mellem dyrlæger og svineproducenter. 

 

 

 

 



De faglige problemstillinger i 2018 

Gult kort grænsen er skærpet løbende ved ”salamimetoden”. Vi må acceptere, at dette er den politiske 

dagsorden, og vi skal løbende finde alternativer til antibiotika. LVK vil dog fortsat kæmpe for at 

producenterne stadig har antibiotika til rådighed, når der er syge dyr, der skal behandles. De gentagne 

stramninger i anvendelsen af antibiotika øger risikoen for, at infektioner ikke behandles tilstrækkeligt og 

dermed risikoen for resistens og dårlig dyrevelfærd!  

Afrikansk svinepest rykker stadig tættere på den danske grænse! Det ”sorte område” er nu tæt på den 

tyske grænse og sprunget til Tjekkiet, Rumænien og senest Belgien!!! Det kan ikke siges for tit og 

understreges tydeligt nok, hvor alvorlig denne situation er. Når/hvis svinepest kommer indenfor de danske 

grænser, så vil det få uoverskuelige konsekvenser, med overflod af grise, som ikke kan afsættes, og 

økonomiske problemer i kølvandet på dette. Ekstern smittebeskyttelse er helt afgørende. Alle de vogne, og 

alle de medarbejdere og chauffører fra svinepestramte lande, som kommer til Danmark, er en risiko og 

kæmpe udfordring for dansk svineproduktion. Vi bakker 100% op om de alle tiltag, som iværksættes for at 

reducere risikoen for at smitte slæbes ind i Danmark, herunder krav om sikkerhedsvask af lastbiler inden 

ankomst til Danmark. 

Forbud mod anvendelse af receptordineret zink i fravænningsfoderet kommer om senest 3 ½ år. 

Fravænning uden zink er en udfordring, og vi skal ikke regne med, at der kommer lette løsninger, og 

desværre heller ikke mulighed for at øge antibiotikaforbruget ved diarre pga. E coli. Heldigvis findes der i 

dag gode vacciner mod både ødemsyge, fravænningscoli og lawsonia, som kan hjælpe os i besætningerne. 

Udfordringen er dog fortsat at disse vacciner fortsat er dyre sammenlignet med anvendelse af zink og 

behandling med antibiotika, når der er problemer.  

Kastration med lokalbedøvelse er sat i gang i sobesætningerne fra januar 2019. Det er ikke en perfekt 

løsning, og det er meget utilfredsstillende, at vi i Danmark skal gå forrest og have forringet vores 

konkurrence yderligere når f.eks. Tyskland alligevel ikke starter på bedøvelse ved kastration i 2019.  

 

Udfordringer det kommende år: 

Halekupering og nye regler bliver en stor udfordring. Besætningerne skal i gang med at dokumentere 

forekomst og efterfølgende igangsætte risikovurderinger og handlingsplaner. Vi hjælper naturligvis gerne 

med denne opgave, men det bliver meget svært at reducere halekuperingerne væsentligt i niveau. 

Reduktion i halekuperingsomfanget vil med stor risiko føre til betydelige velfærdsproblemer i form af 

halebidsinfektioner og blodforgiftninger. Vi kan blot se de udfordringer med fortsatte halebid, som ses i 

alternative systemer med mere plads og megen halm, det er IKKE let det her. 

Veterinærforlig 3 har medført at reglerne for dyrlægebesøg i besætningerne er blevet ændret fra årsskiftet: 

Slagtesvinebesætninger: For slagtesvinebesætninger med tilvalgsmodul, som ønsker at have vand og foder 

(peroral) antibiotika til rådighed mellem besøgene gælder bl.a., at besætningerne nu kan nøjes med 6 årlige 

besøg mod tidligere 12 årlige besøg. 

Sobesætninger: I sobesætninger, som ikke eksporterer smågrise, kan antallet af besøg reduceres til 9 årlige 

besøg.  

Transportegnethed er et område, hvor vi alle i branchen skal deltage i kampen for fortsat at kunne sende 

dyr med mindre skavanker til slagtning. Vi har oplevet, at vurderingen på slagterierne er skærpet 



væsentligt. Dyrlægerne på slagterierne afviser væsentligt mere end tidligere.  Dette medfører at 

vognmændene, pga. risiko for politianmeldelser og bøder, nu er meget tilbageholdende, eller helt afviser at 

tage dyr med til slagteriet, selvom disse dyr kun har mindre skavanker. Det er helt uholdbart, at dyr, som 

ifølge gældende regler burde kunne godkendes med mindre skavanker, skal aflives og sendes til DAKA i 

stedet for at ende som fødevarer.  

 

 

Kvægafdelingen har i 2018 haft en positiv udvikling med en stigning fra 487 til 500 rådgivningsaftaler, og en 

stigning i antallet af malkekøer fra 97.400 til 101.477. Vi har således nået en vigtig milepæl i udviklingen af 

kvægpraksis, som vi satte os sidste år. Der er således kommet flere store besætninger til.  Dette betragter vi 

som en positiv udvikling, så vi glæder os over, at vi fortsat har en tilgang af nye kvægbesætninger i et 

vigende marked.  

Udviklingen i kvægpraksisstrukturen i Danmark med LVK Kvægdyrlægerne, som den største enkelte 

kvægpraksis, og så en del andre kvægpraksis, som organiserer sig under Dyrlæge og Ko samarbejdet 

fortsætter. Vi er sikre på, at vores kvæg dyrlægeordning fortsat vil udvikle sig godt, idet det på mange 

måder er et godt alternativ, som pga. vores ejerskab altid vil fokusere på at have en høj nytteværdi for 

vores kvægbrugere og levere rådgivning i øjenhøjde, som vi siger. 

Vi er nu 21 kvægdyrlæger og vi satser meget på efteruddannelse og faglig opdatering og har derfor sendt 3 

dyrlæger på fagdyrlægeuddannelsen. Vi har også i løbet af 2018 indgået i flere projekter både med 

medicinalindustrien, universiteterne og SEGES kvæg for fortsat at udvikle og forbedre vores rådgivning. 

Veterinærforlig 3 er nu endelig her pr. 1/1 2019 trådt i kraft med bekendtgørelser som vi har ventet længe 

på. Vi har kendt de overordnede nyheder men været spændt på detaljerne. For kvæg er der kun få 

justeringer.  

• Krav om dyrlægens logbog med underskrift af landmanden ved rådgivningsbesøg er ophørt. 

• Rådgivningskategorierne fjernes, så I alle kommer i ’almindelig rådgivning’. Det betyder i praksis, at 
antal rådgivningsbesøg ikke øges i tilfælde af gult kort eller anden bøde/straf.  

• Autorisationen for at du må behandle mælkefeber og efterbyrd fjernes, så du ikke længere skal 
bestå et 9 timers teoretisk og praktisk kursus. Der kan nu laves et mindre kursus på minimum 4 
timers teori og stadig praktisk kursus i besætningen.  Fremadrettet bliver uddannelse i at behandle 
med kalk inkluderet i det almene medicinhåndteringskursus.  

• Det bliver muligt at få udleveret afmålte mængder medicin fra jeres dyrlæger, så I ikke ligger inde 
med resten af flasken efter endt behandling af koen/kalven.  

• Der kommer ikke yderligere krav til velfærdsbesøg eller indeks, da det vurderes, at vi i kvæg gør en 
god indsats for dyrevelfærden. 

• Vetstat bliver moderniseret, og når det forventes færdig 2020, så kan vi håbe at det bliver muligt at 
indgå en sundhedsrådgivningsaftale pr. landmand uanset antallet af ejendomme, og det bliver 
muligt at jer med flere besætninger kan håndtere alle jeres besætninger i et samlet medicin- 
regnskab.  

 



Vi syntes i LVK, at vi nu har en fornuftig bekendtgørelse, hvor de sidste meningsløse ting er fjernet, og vi nu 

mere kan koncentrere os om at arbejde med det værdiskabende sundhedsrådgivningsarbejde i 

besætningen. Dette til gavn for både landmænd, dyrlæger og ikke mindst; dyrene! 

De faglige problemstillinger har overvejende været de velkendte produktionssygdomme. Der har igen 

været nogle besætninger, som rammes af Mycoplasma, som ofte er med store problemer og tab, inden der 

igen kommer balance. Mange slagtekalvebesætninger har i nov.-dec. været ramt af BRS virusudbrud. 

Salmonella bekæmpelsesprogrammet er kommet ind i sidste fase med justering af bekendtgørelsen, og det 

giver nogle udfordringer i de store smittede besætninger og flere nysmittede besætninger i efteråret 2018. 

I løbet af 2018 har vi oplevet en stramning af vurderingen af, hvad der er transportegnet til slagtning fra 

slagteri/fødevarestyrelsens side, og det har betydet at mange vognmænd er blevet politianmeldt. Dette har 

resulteret i at vognmænd ikke tør tage et dyr med, hvis de er det mindste i tvivl. Selvfølgelig skal der tages 

hensyn til dyrevelfærd, men vi føler, at det er ved at tage overhånd. Nødslagtning løser ikke problemet med 

transportegnethed, idet reglerne forlanger, at det skal være akut opståede skader. Så er der muligheden for 

at besætningsdyrlægen laver en skånetransport erklæring, og så skal det vurderes om det er 

dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt at transportere dyret til slagtning i separeret rum evt. med strøelse. Der 

mangler en umiddelbar forståelse for at kronisk afhelede og halte køer, som af dyrevelfærds- og 

ressourcemæssige grunde, bør kunne slagtes enten som nødslagtning eller en ”velfærds skånetransport 

slagtning”.  

LVK har efterhånden en del slagtekalvebesætninger, og især de store, og vi ønsker fortsat i 2019 at udvikle 

dette område under navnet ”LVK Slagtekalvedyrlægerne” hvor 3-4 LVK kvægdyrlæger betjener disse med 

høj kompetence.  

 

 

Minkbranchen er voldsomt presset for tiden med fortsat lave priser.  Efter pelsning i december meldte 

branchen, at der i 2019 vil være en nedgang i antal tæver på ca. 30 % og nedgang i antal farme på 10-15%. 

Vi begynder også at se en del konkurser og overtagelser af farme, hvor det er værst, og rigtig mange 

tilpasser sig ved at gå ned i antal tæver og evt. lukker dele af produktionen. Vi kan i LVK bestemt også 

mærke dette, men heldigvis har vi kunnet overtage et par minkpraksis fra andre minkdyrlæger. 

Minkafdelingen har fortsat en positiv faglig udvikling, og vi har fastholdt ca. 356 rådgivningsaftaler med 

936.893 tæver svarende til nu ca. en tredjedel af landets minkfarme, og det er fint efter et vanskeligt år for 

minkfarmene med dårlig økonomi og vigende antal farme. 

Vi er i dag 10 minkdyrlæger, idet vi her ved årsskiftet også har tilknyttet Mette Kragh. Det er dog ikke alle 

der kører fuld tid på mink. 

Karin Mundbjerg har nu i et år været i gang (dog på barsel pt) med sit erhvervs PHD omkring udvikling af 

rådgivning/rådgivningsredskaber især omkring blærebetændelse/blæresten. Vi har i 2018 været i gang med 

at se på anvendelsen af flere data i rådgivningen og fået en del erfaring med dette, men vi må konstatere at 

når nu branchen har valgt selv at udvikle datahåndteringen via FURAPP, så er det via denne vi går videre. 

Begge dele skal selvfølgelig medvirke til en bedre sundhedsrådgivning og i særdeleshed en mere proaktiv 

rådgivning er vores forventning.  

Vi har fortsat cementeret vores position, som landets absolut største og førende minkpraksis.  



Markedet for skindpriserne kan vi desværre ikke gøre så meget ved som dyrlæger, men 

sundhedsrådgivning, smittebeskyttelse og Plasmacytose bekæmpelsen kan og vil vi gerne bidrage 

væsentligt til sammen med Kopenhagen Furs laboratorium og rådgivere.  

Minkbranchen har lavet en ny antibiotikapolitik via input fra forskellige samarbejdspartnere, og det nye 

VETSTAT skal kunne håndtere medicinforbrug og ADD på minkfarme på samme måde som i kvæg og svin. 

Så selv om mink ikke er et dyr, der anvendes til fødevarer, så ønsker man også her at antibiotikaforbruget 

skal sænkes. Der er lavet rigtig mange forslag og tiltag i branchens antibiotikapolitik hertil, men en 

væsentlig ting er, at man ønsker mere faglig begrundet diagnostik inden behandling, især når der anvendes 

flokbehandling. Det harmonerer fint med de tiltag, vi har på vores LVK laboratorium for at understøtte 

dette arbejde. 

I minkafdelingen har vi et utrolig godt samarbejde med Kopenhagen Fur og i særdeleshed 

minkkonsulenterne, som på mange måder er med til at udvikle minkrådgivningen og den direkte rådgivning 

til farmerne.  

Ud over den direkte sundhedsrådgivning i farmene har vi bidraget væsentligt i forbindelse med de mange 

obligatoriske kurser for minkavlere og ansatte, der er udført i løbet af året. Vi har også bidraget rigtig meget 

til den igangværende veterinære forskning på minkområdet, og så er vi involveret i eksporter af avlsdyr og 

sundhedsrådgivning og kursusaktivitet for minkavlere og dyrlæger på Island.  

LVK laboratoriet 

Vi har i LVK taget en strategisk beslutning om fortsat at udvikle vort laboratorium til især at understøtte 

dyrlægernes arbejde omkring produktionssygdomme via PCR diagnostikken. Vi har faciliteterne og udstyret 

og har i flere år brugt teknikken på mælkeprøver, hvor den største del af de 18.000 mælkeprøver vi 

undersøger om året foretages på PCR. Vores 4 årige igangværende GUDP projekt sammen med DNA 

Diagnostik og Københavns Universitet omkring udvikling og rådgivningsmæssig afprøvning af PCR 

diagnostikpakker på andre områder er godt i gang. 

Vi har derfor i slutningen af 2018 ansat Birgitta Svensmark som laboratoriedyrlæge for at understøtte 

denne udvikling og påbegynde arbejdet for en akkreditering (godkendelse) af PCR diagnostikken.   

Regnskab for 2018 

Årets samlede resultat for koncernen udviser et overskud på t.kr. 148, budgetter for året et overskud på 
t.kr. 91 og sidste års resultat et overskud på t.kr. 226.  

Honoraromsætningen ved dyrlægebesøg er foran budget og 2 mio. over sidste år, hvor omsætningen er 
steget hos både svine-, kvæg og minkdyrlægerne. Med flere kvægkunder i LVK er omsætningen fra 
dyrlægernes biler ligeledes steget med ca. 10 %. Omsætning på vores eget laboratorium er ligeledes steget, 
samt der har været et fald i omsætningen vedr. eksterne laboratorieydelser. Vores ejendom har været fuld 
udlejet i hele regnskabsåret ift. de seneste år, hvor halvdelen af bygningen har stået tom. 

Vores driftsomkostninger er på mange områder mindre end budgettet og sidste år. Der er igen i år 

investeret en del i dyrlægernes IT-platform og Landmandsweb platformen og dermed stigende 

udgifter/afskrivninger herpå.  

Årets resultat er negativt påvirket af en nedskrivning på goodwill på t.kr. 500. Nedskrivningen er foretaget 

som følge af ændrede driftsøkonomiske betragtninger på goodwill, herunder grundlag for beregning af 

goodwill. 



Nettorenteindtægter af koncernens værdipapirer er stadig med til at give et positivt resultat for året, 

selvom der har været store kursreguleringer på koncernens virksomhedsobligationer/aktier. 

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. 

 

Budget for 2019 

Bestyrelsen har for 2019 godkendt et budget, som efter skat vil give et større underskud på t.kr. 664. 

Vi har budgetteret med et næsten uændret antal af svine-, kvæg- og minkkunder i 2019 ift. ultimo 2018. 

Vores omkostninger følger den generelle prisudvikling i samfundet og vi har ifm. budgetudarbejdelsen for 

2019 besluttet at måtte hæve vores dyrlægehonorarer med 3 % og hæve kontingentet med kr. 100.  

Det er besluttet, at LVK’s laboratorie skal blive et akkrediteret laboratorium i løbet af 2019, hvortil der er 

afsat et større beløb for at nå dertil. 

Det lave renteniveau i samfundet bevirker, at koncernen opnår en mindre renteindtægt end tidligere og 

dette sammenlagt med akkreditering af laboratoriet forventer vi ovenstående underskud for året for 

koncernen.  

 

Må vi have syge dyr i staldene 

Som beskrevet i de faglige afsnit, så ser vi i LVK med stor bekymring på fødevarestyrelsens skærpede linje 

over for transport af slagtedyr samt kontrolkampagner, hvor konklusionerne efterfølgende trækkes meget 

skarpt op. Det sætter efter LVK’s mening, spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er muligt og fornuftigt, 

at behandle syge og tilskadekomne dyr i besætningen, med sigte på efterfølgende at få dem leveret til 

slagteriet. Hvis vi som producenter og vognmænd risikerer indskærpelser og bødeforlæg, når vi leverer dyr, 

der har været syge, men efterfølgende er blevet raske, ja så må man spørge sig selv, om ikke det er bedre 

at aflive dyret ved enhver tvivl? 

Der tales meget om bæredygtighed i disse år, og der er stor fokus på, at vi udnytter ressourcerne bedst 

muligt. Dette er vi danske landmænd verdensmestre til, men det ville være dejligt, hvis fødevarestyrelsen 

og deres medarbejdere ude på de danske slagterier ville spille lidt med og give mulighed for lidt fleksibilitet. 

Det er trods alt biologi vi arbejder med. 

 

Hvad får I for kontingentet? 

Især når LVK siger velkommen til nye kunder og dermed medlemmer, så bliver vi ofte spurgt om, hvad man 

får for kontingentet. Den altoverskyggende forskel på LVK og andre praksis er, at vi arbejder 100% for 

kundens bundlinje. Dette afspejler sig i alle beslutninger, vi foretager os, og det er målet med den 

rådgivning vores dyrlæger yder ude hos jer medlemmer. Hos os i LVK har vi et langsigtet mål om at være 

den foretrukne veterinære rådgivere, og vi samarbejder gerne med andre rådgivere om at få tværfaglighed 

i rådgivningen.  

De dyrlæger der vælger at arbejder i LVK, det er dyrlæger, der deler denne vision. 

Desuden understøtter kontingentet LVK’s politiske arbejde dvs. aflønning af bestyrelse samt afholdelse af 

årsmødet. Vi prøver efter bedste evne at påvirke de regler vi producere under, ved at bidrage med de 

praktiske erfaringer vores dyrlæger oplever ude på staldgangen.  



De senere år har vi investeret kraftigt i vores IT system, for at forbedre dyrlægernes IT værktøj, senest har 

vi i bestyrelsen nikket ja til en investering i en nyudviklet landmandsweb, som I kan forvente færdig til 

sommer. LVK laboratoriet er ligeledes i gang med en opgradering med nye spændende tiltag. 

 

Tak til LVK’s samarbejdspartnere  

Til sidst vil vi fra bestyrelsen side, gerne sende en stor tak til vores medlemmer for samarbejdet i det 

forløbne år. Ligeledes skal lyde en stor tak til alle ansatte samt en stor tak til de firmaer, organisationer og 

myndigheder LVK har samarbejdet med i årets løb.  


