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Vi er ved at planlægge programmet for årsmødet 2011 i Danske Kvægfagdyrlægers 
Forening. - Det ser spændende ud! - Emner, der er oppe i i tiden og noget at tænke over! 
Vi lægger stor vægt på at holde et højt fagligt niveau. 
 
Vi håber at have ramt plet med temaer som genteknologi og dyrlægens fremtidige rolle. 
 
Dyrlægens fremtidige rolle - og hvad den indebærer 
Der er sket en hastig udvikling inden for vores erhverv, med stor påvirkning på den 
praktiserende dyrlæges dagligdag. Vi skal til at være "en anden slags dyrlæger", og have  
andre kompetencer og kasketter.  
 
Landmanden skal f.eks. til at lave noget af det, der traditionelt har været dyrlægearbejde. 
Vi får en ny rolle, hvor vi skal vejlede omkring symptomer og behandling. I DKF har vi fået 
dyrlæge og forsker ved Colorado State University Noa Roman-Muniz (oprindelig fra Puerto 
Rico) til at fortælle om "Dairy Worker Management" i USA. Det er et arbejdsområde for 
dyrlæger, som de har arbejdet med i årevis derovre.  
Her i Danmark har agronom Susanne Pejstrup beskæftiget sig med logistik, ledelse og 
lean. Hun har udarbejdet SOPs (Standard Operating Procedures) til brug for landmanden. 
Susanne Pejstrup er også på som foredragsholder. 
 
Vi dyrlæger kommer ikke uden om økonomien, når vi beskæftiger os med 
sundhedsrådgivning i de store besætninger. I DKF har vi fået erhvervsrådgiver Karsten 
Brixen fra Jyske Bank til at give sit syn på kvægbrugeren og hans økonomi - nu og i 
fremtiden. 
 
Antibiotikaforbrug og -resistens vil antagelig også være emner, der får større betydning 
fremover, og som kan komme til at sætte dagsordenen. Niels Frimodt Møller vil fortælle 
om lægens vinkel på antibiotikaresistens og kvægbrug. 
Endvidere har Erik Jacobsen, specialkonsulent i Vetstat, et foredrag om antibiotikaforbrug, 
dataflow, ADD m.v. 
 
Genteknologi 
Først skal vi have en introduktion til begreberne inden for genteknologi. Poul Hyttel, 
professor på KU Life, har et indlæg, hvor han behandler emnet bredt.  
 
Herefter har vi inviteret Patrice Humblot, franskmand, men ansat som professor på 
Sveriges Lantbruksuniversitet til at holde et foredrag om genomisk selektion, kunstig 
befrugtning m.m. 
 
 Merete Fredholm, professor ved KU Life, vil fortælle om de sygdomsmæssige og 
produktionsmæssige aspekter og muligheder inden for genteknologien. 
 



Vi har endvidere bedt Knut Roschlau fra avlsstationen Masterrind i Tyskland om at holde 
et foredrag om deres avlsarbejde. Han arbejder rent praktisk med de forskellige 
bioteknikker 
 
Vi kommer rundt om spørgsmål, der diskuteres i medier, og som mange fagpersoner og 
lægfolk har en mening om (eller ikke ved, hvad de skal mene om… ;o)). 
Forskningsprofessor Henrik Callesen har et indlæg om kloning og transgene dyr. 
 
Herefter skal vi have det hele sat op i et endnu større perspektiv   Lektor Mads 
Rosendahl Thomsen har et indlæg med titlen: "Det nye menneske - forestillinger om 
forandringer af bevidsthed, krop og samfund - og dyrenes rolle heri". 
 
Til slut er der paneldiskussion in plenum. 
 
Se mere om det opdaterede program løbende på www.dkf-dk.dk. Her er også detaljer 
omkring tilmelding, årsmødemiddag/fest, generalforsamling m.m. 
 
 
 
Vel mødt!  
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