
 

 

Levnedsbeskrivelse og motivation for opstilling til bestyrelsespost i DA 

 

 

 

 

 

 

 

Uddybning af levnedsbeskrivelse 

Efter endt uddannelse fra KU Sund i 2010 startede jeg som kvægdyrlæge i BoviCura. I 2012 blev jeg 

medejer. I perioden 2012 til 2016 valgt til bestyrelsen i BoviCura. Siden 2016 bestyrelsesmedlem i Dyr-

læger & Ko. I 2016 ansat som direktør for BoviCura med det fulde ansvar for den daglige ledelse. Bovi-

Cura har i dag 18 dyrlæger og 6 teknisk-administrativt personale ansat.  

I 2015 blev jeg færdig som kvægfagdyrlæge og har efterfølgende taget en klassisk MBA fra Aalborg 

Universitet (erhvervsøkonomisk lederuddannelse). Af øvrige kurser og uddannelse kan nævnes en 

merkonom i økonomistyring, enkeltfag på HD-studiet samt diverse kurser og enkeltfag indenfor besty-

relsesarbejde, økonomi, det personlige lederskab, stress, kommunikation med mere.  
 

Privat bor jeg med min mand Søren Kørup Christensen, der arbejder som specialkonsulent, kødkvæg 

og afkomsinspektør på SEGES og vores datter Eva. Vi bor på en gård i Nordjylland hvor vi har en mindre 

Limousinebesætning og driver planteavl.   
 

Motivation for opstilling 

Arbejdet i DAs bestyrelse har stor betydning for den måde vi kan drive praksis på, da DA i høj grad er 

med til at sætte rammerne for arbejdsforholdene i vores praksis. Udviklingen af dyreartspraksis og 

flere dyrlæger pr. enhed har betydet, at der i dag er store forskelle på at arbejde i en Hestepraksis, 

Familiedyrspraksis, Svinepraksis eller Kvægpraksis. Det er derfor vigtigt, at sammensætningen af DAs 

bestyrelse, afspejler de forskelle, der er i praksis.  

På den baggrund vil jeg gerne opstille som kandidat til valget til DAs bestyrelse den 13. marts 2021. 

Udover at have erfaring med arbejdet i kvægpraksis, har jeg de seneste seks år været direktør i Bovi-

Cura. Med ansvar for den daglige ledelse i en større praksis har jeg gjort mig en række erfaringer in-

denfor praksisdrift. Med en teoretisk velfunderet baggrund indenfor ledelse og økonomi, er det min 

overbevisning, at jeg vil kunne bidrage med kompetencer udover det at repræsentere kvægpraksis.  
 

Hvis jeg bliver valgt til DAs bestyrelse vil jeg gøre mit ypperste for at bidrage med mine erfaringer og 

kompetencer til at skabe de allerbedste rammer for fremtidens dyrlægepraksis. Dette vil jeg først og 

fremmest gøre ved at lytte til medlemmerne og derigennem få en forståelse for de udfordringer og 

muligheder, som medlemmerne oplever i hverdagen i forhold til at drive deres virksomhed.  

Ninna Westphael – 41 år  

Vandkærvej 8, 9560 Hadsund 
 

Kort CV i punktform: 

• Kvægfagdyrlæge fra 2015 

• MBA fra Aalborg Universitet fra 2020 

• Kvægdyrlæge, BoviCura 2010 – 2016 

• Best. medl. BoviCura 2012 – 2016  

• Direktør, BoviCura 2016 – nu  

• Best. medl., Dyrlæger & Ko 2016 – nu  

 

 


