
 

 

Levnedsbeskrivelse og motivation for opstilling til bestyrelsespost i DA 

 

 

 

 

 

 

 

Uddybning af levnedsbeskrivelse 

Som nyuddannet dyrlæge startede jeg i blandet praksis hos Astrup-Borris Dyrlægerne, senere blandet 

praksis i Herning og Ørnhøj, derfra videre til Vildbjerg, hvor jeg var medejer fra 2000 til 2014. I min 

tid i Vildbjerg blev jeg kvægfagdyrlæge, blev formand for kvægfagdyrlægerne, var projektansat hos 

Seges og Thise Mejeri. Vildbjerg praksis udviklede sig samtidigt, vi udvidede og byggede Vildbjerg 

Dyrehospital. I 2012-2014 var jeg medlem af PDAs bestyrelse, som jeg dog forlod, da jeg forlod 

praksis. 

I 2014 valgte jeg at søge nye udfordringer som Senior Manager på hovedkontoret for Arla Foods i 

Viby. Her arbejdede jeg med Arlagården og mælkekvalitet i Danmark og havde tæt samarbejde med 

kolleger i 6 andre lande. 

I 2017 valgte jeg at forlade Arla Food og startede med Trier Dairy Consult og købte Skejby Dyreklinik, 

som er en ren familiedyrsklinik. I Skejby er vi 3 dyrlæge 4 VSP og 2 elever. I 2020 har jeg desuden 

startet Harlev Dyreklinik, som satellitklinik fra Skejby. 

Motivation for opstilling 

Det er vigtigt for mig at medvirke til at DA arbejder for medlemmerne og at medlemmerne bliver 

hørt. Derfor vil jeg arbejde for stor åbenhed om arbejdet og hele tiden have fokus på, at arbejdet skal 

være til gavn for praksis og aktiviteterne skal være synlige for medlemmerne. 

Jeg vil arbejde for at praksis får gode efteruddannelsesmuligheder gennem kursusrækker, der er 

målrettet virksomhedsdrift. Jeg ønsker også at få lavet små videoguides, der kan hjælpe med 

konkrete ting som fx lønindberetning / hvad man skal huske ved ansættelse af VSP elev / hvad skal et 

overslag indeholde. 

Derudover er det vigtigt at bidrage til at sikre økonomien i praksis gennem gode samarbejdsaftaler 

(FVST, Dyrenes Beskyttelse, KU-Sund, forsikringer mv) 

I DA vil jeg arbejde for at opnå overenskomster, der kan fungere i praksis, så det er attraktivt at være 

i praksis både som ejer og som ansat. 
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Kort CV: 

• Dyrlæge 1988 

• Kvægfagdyrlæge 2000 

• Diplom i Ledelse 2008 

• Formand Danske Kvægfagdyrlæger 

• Senior Manager Arla Foods 2014-2017 

• Ejer Harlev og Skejby Dyreklinik 2018- 

 

 


