
Referat af Faggruppe Kvæg og andre Produktionsdyr generalforsamling. 
Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 15.45-17.45, Hotel Nyborg Strand. 

DAGSORDEN 
1. Valg af dirigent. 
 
Bestyrelsen indstillede Jens Phillipsen som dirigent. Forsamlingen godkendte Jens Phillipsen som dirigent.  
 
Dirigenten startede med at gøre opmærksom på, at appen skal bruges til afstemning og til at markere, at 
man ønsker at få ordet. Ingen markerede, at de mangler adgang til appen. 
 
Herefter redegjorde for, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Herudover redegjorde dirigenten for 
afstemningsreglerne.  
 
 
2. Bestyrelsens beretning samt visioner og aktivitetsplaner for det kommende år. 
 
Formand Helle Slot gennemgik bestyrelsens beretning der dækker perioden marts 2021 til oktober 2021. 
  
Beretningen blev godkendt.  
 
Powerpoint fra beretningen er vedhæftet dette dokument. 
  
Helle redegjorde for bestyrelsens sammensætning i den forgangne periode:  
Næstformand Peter Vase, Emil Rasmussen, Anne Kathrine Aagaard som suppleant. 
Anne Skovbjerg er observatør fra DKF til bestyrelsesmøderne. Der har været en god stemning og et godt 
samarbejde i bestyrelsen, og Helle takkede for et godt samarbejde. 
 
Faggruppe kvægs vision er  

• Fokus har hele tiden været at sørge for at lovgivningen baseres på faglighed. 

• God dyrevelfærd og dyresundhed har været prioriteret i alt arbejde. 

• At sænke de administrative byrder  

• At få unge ind og fastholde os andre i erhvervet 

• At dyrlægen er den centrale person på enhver bedrift. 

• Synlighed om faggruppens arbejde og sørge for et højt informationsniveau. 
 
2021 blev forandringens tid i kvægpraksis, da der kom 4 nye forordninger/love/bekendtgørelser, som 
dyrlægerne skulle forholde sig til. 

1. Nødslagtning – baseret på EU forordning, og utroligt administrativt tungt, og betalingen har været 
langsommelig og nogen har endnu ikke fået betaling efter 9 måneder. Det er ikke godt nok.  Der 
har været få steder, hvor FK har kunnet gøre sin indflydelse gældende.  

2. Vetstat 2,0. Faggruppen har deltaget i en følgegruppe, men har været meget lidt involveret. Der er 
fortsat udfordringer knyttet til, at FVST ønsker at bruge den enhed, som medicin angives i 
medicinpriser.dk. Det har indflydelse på f.eks. applikatorer, som angives både i g, ml og stk. DMS 
skal lave nogle tilretninger for at skifte fra bla. applikatorer. Tidshorisonten er uklar. FVST er gjort 
opmærksom på, at vi som dyrlæger ikke kan overholde bekendtgørelsen krav om tilretning i løbet 
af 3 måneder. 

3. Mastitispakken. FK har siddet sammen med L&F i arbejdsgruppen i FVST, og det er på den måde, at 
faggruppen bedst får indflydelse. 



4. Salmonella Dublin. Her har der været stor indflydelse, og FKP har også deltaget i en arbejdsgruppe. 
Generelt skal FKP have fokus på smittebeskyttelse, og derfor er de nedsat i en arbejdsgruppe. 

 
Anne Skovbjerg gennemgik nærmere det projekt der kører med L&F og Viking omkring smittebeskyttelse, 
som faggruppen har involveret sig på. 
 
Der skal være fokus på at komme ren ind, og komme ren ud. 
 
Efter årsmødet kommer en facebook kampagne, og Boehringer komme med en app, som kan anvendes. 
 
Projektet utroligt relevant og central for dyrlægernes arbejde. 
 
Herefter fortsatte Helle omkring behovet for medlemsinddragelse og kommunikation. FKP har brug for 
input for at ændre tingene, og jo flere input, jo bedre kan vi  matche medlemmernes ønsker.. 
 
FKP forsøger at lave FB nyheder 3 gange om ugen, og det samles op og sendes ud. Det er Helles 
fornemmelse, at en del ikke ser nyhederne på FB, og vil kun opfordre til, at man tjekker nyhederne der, så 
de kommer mere aktuelt.  
 
FKP har brugt Webinarer/medlemsmøder til at drøfte specifikke emner, og der har været gode 
diskussioner. 
 
Helle fortalte om Klovens år, og de aktiviteter, der er finansieret omkring dette. Bl.a. kommer der snart 
nogle podcast. FB-gruppen for klovens år har omkring 1100 medlemmer, og der er mange der følger med. 
Derfor er der opnået rigtigt meget for relativt få penge.  Der er brug for, at alle kvægdyrlægerne sætter det 
på dagsordnerne i praksis og i staldene. 
 
Helle omtalte herefter arbejdet omkring EU forordningen omkring veterinære lægemidler, og de problemer 
der opstår, fordi man ikke lytter til fagligheden. FKP har sammen med DDD og FS været til et hav af møder. 
Det er et problem, hvor man ikke kan øge/sænke dosis på baggrund af faglig viden. Med den nye forordning 
kan ikke receptpligtig medicin i andre EU-lande importeres frit f.eks. parasitmidler og intern pattelukning. 
FKP er ved at udarbejde et høringssvar, da der sker ændringer i dyrlæge- og dyreejerbekendtgørelsen, som 
følge af ikrafttrædelsen af EU forordningen. FVST arbejder på en vejledning, som er færdig til den 28/1. 
 
Der har også været en indsats for at rekruttere og fastholde kvægdyrlæger. FKP deltager på KU input, og vil 
også til at lave et særligt fyraftens arrangement i efteråret. Herudover fastholdes praktik ophold. Der 
arbejdes tillige med arbejdssikkerhed og -miljø. 
 
Helle gennemgik derefter arbejdet omkring smitsomme sygdomme for andre dyrearter. Alvorlige udbrud 
hos både fjerkræ og fisk. Der har ikke været kontakt vedr. Covid 19 hos mink siden nedslagningen.  
 
I det fremtidige arbejde fokuseres der mindre på høringssvar, men på at komme ind langt før i 
beslutningsprocessen. Det kan f.eks. være i arbejdsgrupper i fødevarestyrelsen. Herudover støttes 
projekter, som gavner dyrlægerne/kvægbruget, så man kan danne alliancer. FKP ser også på at knytte 
forbindelser til politisk valgte. Fremadrettet er man også nødt til at se på arbejdet i EU. Bl.a. er der nedsat 
en arbejdsgruppe i HB omkring transport af dyr herunder ændringer i forordningen. Dette sidste er 
naturligvis en langsigtet plan.  
 
 
 



Fokusområder for 2022 inkluderer:  
-  Licence to produce 

- Antibiotika 

- Smittebeskyttelse 

- Salmonella 

- Veterinærforlig 4 (sidst på året i 2022) 

- Transport af dyr 

- Fastholdelse af dyrlæger i praksis 

- WBC og ISO-dyrlægen 

  

Kenneth Krogh: Starter med at rose bestyrelsen. Det der bekymrer ham er, at tingene styres af andre end 
de faglige, men af f.eks. jurister. Hvor kan vi påvirke, og lytter de til os? 
 
Helle svarede, at man gør det man kan, men at vi helt klart skal være på forkant, og ikke på bagkant.  
 
Peter Vase kom med en bemærkning omkring processerne, og at det hjælper, at der er et styrket 
samarbejde med producenter, som kan hjælpe i processen.  
 
Lars Kunstmann: Man skal passe på ikke at gøre noget, som sidenhen kan give bagslag. 
 
Helle svarede, at vi naturligvis skal passe på med ikke at mane sig op i et hjørne. 
 
Jørgen Krasig Olesen spurgte om, hvorvidt man kunne have kompetencer at se på karriereskifte, hvis der 
ikke er nok kvæg. F.eks. høns.  
 
Anne Katrine Aagaard svarede, at man ser på at lave nogle webinarer omkring kompetenceudvikling 
omkring fjerkræ. 
 
3. Forslag fra medlemmer og bestyrelse. 
 
3a. ISO Dyrlægen 
Bestyrelsen foreslår, at Faggruppe Kvæg tilslutter sig ISO Dyrlægen, men at deltagelsen gøres økonomisk 
neutral for 
faggruppen. Udgifter, der er forbundet med tilslutningen, betales således ligeligt mellem de tilsluttede 
praksis. 
 
Martin Lund (dyrlægerne i Egtved) gennemgik fordelene ved ISO. Det ”giver ro i maven”, det giver bedre 
struktur, højner kvaliteten, det er nemt at være ny (særligt for sygeplejerske elever), der er sparring ved 
audits og der er kommet et andet fokus på kundetilfredshed. ”Vi siger hvad vi gør, og gør hvad vi siger”.  I 
Egtved arbejder de i ePraksis. Martin viste systemet.  
 
Der er naturligvis nogle obligatoriske ting i ISO-systemet, som kvalitetsudvalget må drøfte, men det er ikke 
uoverstigelige krav. Der kan naturligvis være ting, som vil virke bøvlet. Prisen er 12.717 kr i medlemskab for 
ISO-dyrlægen. For de følgende er det 5.828. Herudover er der udgifter til den årlige audit.  
 
Helle præciserede, at det forslag der stilles er, at fordele faggruppens omkostninger på de praksis, der 
tilslutter sig. Således er det det udgiftsneutralt for faggruppen. Faggruppens udgifter forventes at blive 
mellem 15-20.000 kr årligt. 



 
Herefter blev forslaget afsat til afstemning. 19 har stemt ja til forslaget. 6 stemte blankt. 1 stemte nej. 
Forslaget blev herefter vedtaget.   
 
 
3b. World Buiatrics Congress (WBC) til København i 2026? 
Bestyrelsen foreslår, at Faggruppe Kvæg stiller økonomiske midler til rådighed for at udarbejde materiale 
for at få WBC til København i 2026. Værtskabet besluttes på kongressen i Madrid 2022. Forventet niveau af 
midler er 60.000 kr. 
 
Jens Philipsen fremlagde. Kongressen er en verdenskongres for kvægdyrlæger. Det er en kongres, hvor der 
er præsentation af viden målrettet praktiserende dyrlæger. Der er mellem 1700-3000 deltagere, og der er 
flest når kongressen er i Europa. Formålet skulle være at sætte Danmark på landkortet, og inspirere og 
påvirke udviklingen i andre lande. Et mål kan også være, at vise DK landbrug, og vise samarbejdet med 
landbrug og dyrlæger. Herefter gennemgik Jens processen frem til september 2022. Buddet skal være 
afgivet den 1. maj 2022, og buddet skal præsenteres på kongressen i september 2022. Hvis Danmark 
vinder, vil der blive et langt større arbejde. MCI Copenhagen og Wonderful Copenhagen deltager og yder 
bistand i processen. Der er nedsat en projektgruppe, og der vil blive nedsat en videnskabelige komite, hvor 
Volker Krömker er formand. Det forventes, at kongressen bliver lagt i København, men der kan være 
workshops ude i landet.  
 
Det forslag der fremsættes et forslag om en udgift på kr. 60.000 til at udarbejde tilbud. Omkostningen er 
alene lokaleomkostninger, transport, men ikke mødehonorarer. Samt nogle omkostninger i forbindelse 
med at præsenterer dette i Madrid. MCI/Wonderful Copenhagen arbejder gratis indtil videre. 
Budgetforudsætningen er, at omkostningerne skal bæres af kongressen, og at det giver et overskud til FKP. 
 
Mirjam Steffensen bemærkede, at hun synes det er ærgerligt, at det bliver lagt i København, da det er for 
langt væk fra kvægbrug. Hvis man tager på besøg, går man glip af det faglige. Kunne man finde en løsning i 
Jylland. F.eks. Hotel Legoland. 
 
Jens svarede, at det er for småt, og det har været undersøgt. Så må man f.eks. flyve deltagerne til Jylland. 
Det eneste sted der er stort nok, er Århus, og det giver ikke så meget genklang som København. 
 
Anne Mette Danscher spurgte, hvilken økonomi der umiddelbart er i det. 
 
Jens og Helle svarede, at de har anslået kr. 60.000. 
 
Martin Lund kvitterede for, at det var en fantastisk ide.  
 
Herefter blev forslaget sat til afstemning. 25 har stemt for forslaget. Ingen stemte blankt eller nej. 
 
 
3c. Det årlige honorar til formanden øges til 100.000 kr. pr. år. 
Bestyrelsen foreslår jf. ønske på den seneste generalforsamling 
at øge honoraret til formanden med 10.000 kr., så det fremadrettet andrager 100.000 kr. pr. år. 
 
 
 
Forslaget blev vedtaget. 



 
4. Godkendelse af revideret årsregnskab. 
 
Helle gennemgik det udsendte regnskab, og fremhævede enkelte punkter. 
 
På indtægtssiden har der været indtægter på minkkurser. 
 
Helle fremhævede forskellige punkter på udgiftssiden. Bl.a. har digitale møder taget en del af udgifterne.  
 
Der var ikke bemærkninger til regnskabet. 
 
Jens spurgte ind til balancen.  
 
Regnskabet blev taget til efterretning. 
 
 
5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingentsatser. 
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet reguleres som følgende: Kontingentet er i 2021 kr. 1.300 til 
faggruppen. Kontingentet ændres til kr. 1.080 i 2022.Reguleringen skyldes en ændret struktur i 
kontingentfordelingen. 
Fremsættelsen af forslaget er betinget af vedtagelse af forslaget på generalforsamlingerne i faggrupperne, 
ADO og DA. Bestyrelsen foreslår ændret honorering af formanden. 
 
Helle gennemgik den nye kontingentstruktur, som er en forudsætning for budgettet. Jf. plancherne. 
Herefter gennemgik Helle det forelagte budget.  
 
Budgettet blev godkendt.  
 
6. Valg af revisor. 
Bestyrelsen indstiller Søren Illum Nielsen som intern kritisk revisor. 
 
Der er ikke modtaget andre forslag. Søren Illum Nielsen er valgt.  
 
7. Opstilling af kandidater til valg af næstformand. 
Peter Vase Hansen afgår efter vedtægterne og kan genvælges. 
 
Der er ikke modtaget andre kandidater. Peter er valgt. 
 
8. Opstilling af kandidater til valg af bestyrelsesmedlem. 
Emil Nyborg Rasmussen afgår efter vedtægterne og ønsker ikke genvalg. 
 
Følgende er opstillet: 
Anne Skovbjerg 
 
Der er ikke modtaget andre kandidater. Anne er valgt.  
 
9. Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlem. 
Anne Katrine Aagaard afgår efter vedtægterne og kan genvælges. 
 
Der er ikke opstillet andre kandidater. Anne Katrine er valgt. 



 

10. Eventuelt. 

Dirigenten reklamerede for Hans Peter Christensens mindelegat, hvor dyrlæger kan søge penge til rejser. 

Jens har tidligere reklameret for legatet på facebook. 

 

Stor tak fra Helle Mørk Andreassen til bestyrelsen omkring engagement, involvering og tydelighed i et 

Corona år. 

 

Herefter blev Emil takket for sit arbejde i bestyrelsen.  

 

Godkendt af dirigent Jens Philipsen ______________________________________ 


