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1. Introduktion til 
Fødevarestyrelsen 

I 2022 er mål- og resultatplanen for Fødevarestyrelsen fokuseret på god forvaltning, herunder 

Fødevarestyrelsen som attraktiv arbejdsplads, samt prioriterede opgaver i form af bl.a. udbeta-

ling af erstatning mv. til minkavlere og følgeerhverv samt styrkelse af det veterinære beredskab 

og forberedelse af kommende fødevare- og veterinærforlig. 

 

Fødevarestyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Styrel-

sen er geografisk placeret på otte lokaliteter fordelt i hele landet og har hovedkontor i Glostrup. 

Desuden er styrelsen til stede på 27 slagterier rundt om i landet. Styrelsen beskæftiger ved 

udgangen af 2021 ca. 1.750 årsværk.  

 

Fødevarestyrelsen understøtter regeringens politik på fødevare-, foder- og veterinærområdet 

og har både nationalt og internationalt fokus på det lovforberedende arbejde, herunder i forhold 

til arbejdet med Danmarks partnere i EU i forbindelse med forhandlinger om EU-retsakter. 

 

Fødevarestyrelsen har en bred kontaktflade i hele fødevareværdikæden, herunder kontakt med 

fødevarevirksomheder, landmænd, borgere, brancheorganisationer og andre myndigheder.  

 

Fødevarestyrelsens kerneopgaver – som angivet i finansloven – er samlet i fire hovedområder: 

 Fødevareopgaver 

 Veterinæropgaver 

 Kødkontrol 

 Ernæringsopgaver 

 

Med udgangspunkt heri administrerer Fødevarestyrelsen den danske fødevare-, foder- og ve-

terinærlovgivning, og styrelsen har ansvaret for regeludstedelse, kontrol- og tilsynsaktiviteter, 

undersøgelsesaktiviteter, godkendelses- og autorisationsopgaver samt deltagelse i relevant in-

ternationalt samarbejde. Ved udbrud af husdyrsygdomme og ved større fødevarevarebårne syg-

domsudbrud iværksætter styrelsen et kriseberedskab for effektivt at begrænse konsekvenserne 

for menneskers og dyrs sundhed. Fødevarestyrelsen varetager en oplysningsindsats for fremme 

af sunde madvaner og forbrugerforhold samt virksomheders eksport til tredjelande.  

 

Fødevarestyrelsens interne virksomhedsstrategi for 2020-2023 Faglig, bæredygtig og innovativt 

indeholder følgende fem indsatsområder, der kan opsummeres i fire punkter: 

 

 1. Bæredygtig Fødevareklynge – vi understøtter bæredygtige løsninger og kommercielt po-

tentiale inden for grøn produktion og eksport.  

 2. og 3. Digital Transformation og Innovation og Agilitet – vi har en klar digital dagsorden 

rettet mod at forbedre og brugerrette vores opgaveløsning   

 4. Faglig styrelse og troværdig myndighed – vi er en moderne og professionel forvaltning 

med fokus på høj faglighed, klar kommunikation, regelefterlevelse og retssikkerhed  

 5. Attraktiv arbejdsplads – vi vil være kendt som en bæredygtig styrelse med fokus på læring 

og trivsel 

  

Det bemærkes, at Fødevareministeriet vil tilpasse form og indhold i ministeriets mål- og resul-

tatplaner for 2023 på tværs af ministerområdet. 
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2. Påtegning  

Mål- og resultatplanen indgås mellem Fødevarestyrelsen og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 

og Fiskeris departement og gælder for året 2022. Mål- og resultatplanen udgør en del af den 

samlede mål- og resultatstyring i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 

 

Fødevarestyrelsen afrapporterer status for resultatopfyldelsen til departementet kvartalsvist, el-

ler når departementet i øvrigt anmoder herom. Departementet kontrollerer målopfyldelse og kva-

litet i afrapporteringerne og melder tilbage til styrelsen med eventuelle korrektioner, hvis det 

vurderes nødvendigt. Den endelige resultatopfyldelse for 2022 rapporteres i styrelsens årsrap-

port. 

 

Styrelsesdirektøren har ansvaret for overholdelse af og rapportering på mål- og resultatplanen. 
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3. Mål 

 

 Resultatmål  Målformulering og indikatorer  Vægtning 

(pct.) 

1 Fødevareministerens 10-

punktsplan – God forvalt-

ning  

1.1 I forlængelse af fødevareministerens 10-punktsplan 

skal Fødevarestyrelsen inden udgangen af 1. kvartal 2022 

udarbejde konkrete forslag, der yderligere kan styrke for-

valtningen i Fødevarestyrelsen.  

 

15 

2 Attraktiv arbejdsplads  2.1 Mindst 20 pct. af enhederne i Fødevarestyrelsen skal i 

2022 identificere konkrete læringsbehov og gennemføre 

målrettede kompetenceudviklingstiltag. 

 

2.2 Fødevarestyrelsen skal i 2022 igangsætte en målrettet 

rekrutteringsindsats rettet mod dyrlæger og jurister.   

 

2.3 Fødevarestyrelsen skal i 2022 gøre arbejdspladsens fy-

siske rammer mere attraktive, herunder skal faciliteter og 

teknisk udstyr understøtte den hybride arbejdsplads med 

både fysiske og digitale møder.  

 

10 

3 Styrket beredskab ved 

fremtidige dyre- og Føde-

varesygdomme 

3.1 Fødevarestyrelsen skal i lyset af Covid-19 styrke det 

generelle beredskab og inden udgangen af 1. halvår 2022 

udarbejde en handlingsplan for et styrket beredskab, og i 

2. halvår 2022 påbegynde handlingsplanens indsatser. 

 

3.2 Fødevarestyrelsen skal sikre, at relevante beredskabs-

planer på veterinærområdet er udarbejdede og opdaterede 

inden udgangen af 2022. 

 

3.3 Fødevarestyrelsen skal sikre, at der er gennemført 115 

ekstraordinære kontroller, der skal sikre fokus på overhol-

delse af de praktiserende dyrlægers anmeldepligt af smit-

somme husdyrsygdomme. 

 

15 

4 Udbetaling af erstatning 

mv. til  minkavlere og  

følgeerhverv 

4.1 Fødevarestyrelsen skal udbetale erstatning mv. til 

minkavlere og følgeerhverv i overensstemmelse med den 

aftalte udbetalingsplan.   

 

15 

5 Initiativer til fremme af 

bæredygtig fødevarepro-

duktion 

 

 

5.1 Fødevarestyrelsen skal i 2022 aktivt bidrage til udvik-

ling og implementering af initiativer inden for reduktion af 

madspild og fødevaretab. 

 

5.2 Fødevarestyrelsen skal i 2022 udvikle forslag til mini-

mumskriterier for bæredygtige indkøb af fødevarer i det of-

fentlige. 

 

5 
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6 Modernisering og  

digitalisering af kontrolsy-

stemet MTU  

6.1 Inden udgangen af 1. kvartal 2022 skal Fødevarestyrel-

sen have etableret et udviklingsprojekt til modernisering og 

digitalisering af kontrolsystemet MTU. 

  

6.2 Udviklingsprojektet til modernisering og digitalisering af 

kontrolsystemet MTU skal følge leveranceplanen i 2022. 

 

10 

7 Opfølgende kontrol på dy-

retransportområdet 

7.1 I 2022 skal 75 pct. af Fødevarestyrelsens opfølgende 

kontrolbesøg i danske virksomheder være gennemført se-

nest 2 måneder efter, at kontrolrapporten er endelig.  

 

7.2 I 2022 skal 60 pct. af Fødevarestyrelsens opføl-

gende kontrolbesøg i udenlandske transportvirksomhe-

der være gennemført senest 2 måneder efter, at virksom-

heden har fået en sanktion (kontrolrapporten er gjort ende-

lig) eller ved først kommende lejlighed, hvis transportvirk-

somheden ikke har været i Danmark i den pågældende pe-

riode. Det opfølgende kontrolbesøg kan tidligst gennemfø-

res to dage efter den dag, virksomheden får en sanktion. 

10 

8 Veterinærforlig 4 og føde-

vareforlig 5 

8.1 Fødevarestyrelsen skal med inddragelse af eksterne og 

interne interessenter og baseret på evalueringer mv. udar-

bejde et fagligt grundlag for forhandlingerne om fødevare-

forlig 5 inden udgangen af 1. kvartal og tilsvarende inden 

udgangen af 2. kvartal 2022 udarbejde et faglige grundlag 

for veterinærforlig 4.  

 

8.2 Fødevarestyrelsen skal understøtte forhandlingerne 

om veterinærforlig 4 og fødevareforlig 5. 

 

8.3 Fødevarestyrelsen skal udarbejde plan for implemente-

ring af veterinærforlig 4 og fødevareforlig 5. 

 

20 
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Mål 1 Målformulering og indikatorer Vægt: 15 pct. 

Fødevareministe-

rens 10-punktsplan 

- God forvaltning  

1.1 I forlængelse af fødevareministerens 10-punktsplan skal Fødevarestyrelsen 

inden udgangen af 1. kvartal 2022 udarbejde konkrete forslag, der yderligere kan 

styrke forvaltningen i Fødevarestyrelsen.  

 

Metode Mål 1.1 er opfyldt, når Fødevarestyrelsen har fremsendt forslag til konkrete tiltag 

til departementet inden udgangen af 1. kvartal 2022.   

 

Begrundelse Fødevareministeren lancerede i udgangen af 2020 en 10-punktsplan til styrkelse 

af forvaltningen på tværs af Fødevareministeriet. Målet skal yderligere styrke den 

igangsatte indsats for god forvaltning i Fødevarestyrelsen. 

 

Fødevarestyrelsens forslag til konkrete tiltag, der yderligere kan styrke forvaltnin-

gen i styrelsen, vil blive drøftet med henblik på implementering.  

 

Afrapportering Mål 1.1 opgøres ved udgangen af 1. kvartal 2022.  
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Mål 2 Målformulering og indikatorer Vægt: 10 pct. 

Attraktiv arbejds-

plads  

2.1 Mindst 20 pct. af enhederne i Fødevarestyrelsen skal i 2022 identificere kon-

krete læringsbehov og gennemføre målrettede kompetenceudviklingstiltag. 

 

2.2 Fødevarestyrelsen skal i 2022 igangsætte en målrettet rekrutteringsindsats 

rettet mod dyrlæger og jurister.   

 

2.3 Fødevarestyrelsen skal i 2022 gøre arbejdspladsens fysiske rammer mere 

attraktive, herunder skal faciliteter og teknisk udstyr understøtte den hybride ar-

bejdsplads med både fysiske og digitale møder.  

 

Metode  Delmål 2.1 er opfyldt, når Fødevarestyrelsen har fremsendt dokumentation for, 

at mindst 20 pct. af enhederne i Fødevarestyrelsen inden udgangen af 2022 både 

havde identificeret konkrete læringsbehov og planlagt og gennemført målrettede 

kompetenceudviklingstiltag i enhederne. 

 

Delmål 2.2 er opfyldt, når Fødevarestyrelsen har fremsendt dokumentation for, 

at styrelsen inden udgangen af 1. kvartal 2022 havde påbegyndt implementering 

af den allerede udarbejdede handlingsplan for rekruttering af dyrlæger, samt at 

styrelsen inden udgangen af 2022 havde udarbejdet en handlingsplan for rekrut-

tering af jurister, som kan implementeres senest primo 2023.   

 

Delmål 2.3 er opfyldt, når Fødevarestyrelsen har fremsendt dokumentation for, 

at styrelsen inden udgangen af 2. kvartal 2022 havde udarbejdet et målbillede og 

en handlingsplan for lokaler, møde- og flexrum, it og andet udstyr samt at imple-

menteringen af handlingsplanen var påbegyndt inden udgangen af 3. kvartal 

2022.  

 

Begrundelse Det er vigtigt for Fødevarestyrelsen at kunne tiltrække og fastholde de bedst kva-

lificerede medarbejdere i en tid, hvor konkurrencen om arbejdskraften skærpes. 

Der skal være fokus på kompetenceudvikling gennem hele arbejdslivet, og Fø-

devarestyrelsen skal være en moderne og fleksibel arbejdsplads med attraktive 

fysiske rammer. Attraktiv arbejdsplads er et indsatsområde i styrelsens strategi. 

 

Afrapportering Delmål 2.1 og 2.2 opgøres ved årets udgang, og delmål 2.3 opgøres ved udgan-

gen af 3. kvartal 2022. Der afrapporteres en kvartalvis status til departementet.  

De tre delmål vægtes ligeligt med 3,3 procentpoint hver. 
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Mål 3 Målformulering og indikatorer Vægt: 15 

Styrket beredskab 

ved fremtidige 

dyre- og Fødevare-

sygdomme  

3.1 Fødevarestyrelsen skal i lyset af Covid-19 styrke det generelle beredskab og 

inden udgangen af 1. halvår 2022 udarbejde en handlingsplan for et styrket be-

redskab, og i 2. halvår 2022 påbegynde handlingsplanens indsatser. 

 

3.2 Fødevarestyrelsen skal sikre, at relevante beredskabsplaner på veterinær-

området er udarbejdede og opdaterede inden udgangen af 2022. 

 

3.3 Fødevarestyrelsen skal sikre, at der er gennemført 115 ekstraordinære kon-

troller, der skal sikre fokus på overholdelse af de praktiserende dyrlægers anmel-

depligt af smitsomme husdyrsygdomme. 

 

Metode  Delmål 3.1 er opfyldt, når Fødevarestyrelsen har fremsendt dokumentation for, 

at styrelsen dels har udarbejdet en handlingsplan for et styrket beredskab inden 

udgangen af 1. halvår 2022, dels har påbegyndt implementeringen af handlings-

planens indsatser inden udgangen af 3. kvartal 2022.  

 

Delmål 3.2 er opfyldt, når Fødevarestyrelsen har fremsendt dokumentation for, 

at relevante beredskabsplaner på veterinærområdet var udarbejdede og opdate-

rede inden udgangen af 2022. 

 

Delmål 3.3 er opfyldt, når Fødevarestyrelsen har fremsendt dokumentation for, 

at styrelsen har gennemført 115 ekstraordinære kontroller med de praktiserende 

dyrlægers anmeldepligt af smitsomme husdyrsygdomme inden udgangen af 

2022.  

 

Begrundelse Det er en kerneopgave for Fødevarestyrelsen at sikre et robust og effektivt be-

redskab ved dyre- og fødevaresygdomme. Således indgår en styrkelse af bered-

skabet som et væsentlig element i Fødevarestyrelsens strategi 2020-2023. 

  

I 2021 blev beredskabet evalueret med henblik på opfølgning i 2022. Fødevare-

styrelsen har de seneste år været i en lang række beredskabssituationer i forbin-

delse med bl.a. udbrud af fugleinfluenza, udbrud af fiskesygdommen IHN samt 

COVID-19 i mink, og styrelsen må forvente, at beredskabssituationer opstår også 

i årene fremover. Der er derfor behov for et løft og en styrkelse af beredskabet. 

Med finansloven for 2022 er der afsat midler til målrettede indsatser til styrkelse 

af veterinærberedskabet.  

 

Afrapportering Delmål 3.1 opgøres ved udgangen af 3. kvartal, mens delmål og 3.2 og 3.3 op-
gøres ved årets udgang. Der afrapporteres en kvartalsvis status til departemen-
tet. 
 
De tre delmål vægtes ligeligt med 5 procentpoint.  
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Mål 4 Målformulering og indikatorer Vægt: 15 

Udbetaling af er-

statning mv. til  

minkavlere og  

følgeerhverv 

 

4.1 Fødevarestyrelsen skal udbetale erstatning mv. til minkavlere og følgeer-

hverv i overensstemmelse med den aftalte udbetalingsplan.   

 

Metode  Fødevarestyrelsen opgør antallet af udbetalinger i forhold til den udbetalingsplan, 

der til enhver tid er godkendt af styregruppen for implementering af den politiske 

aftale om erstatning mv. til minkavlere og følgeerhverv.  

 

Der foretages alene opgørelse for de første 90 pct. af udbetalingerne i hver ud-

betalingsordning. Ved opgørelsen reduceres måltallet, hvis udbetalingsgrundla-

get ikke foreligger i et tilstrækkeligt antal sager til, at måltallet kan opfyldes, fordi 

der ikke er indsendt ansøgning, samtykkeerklæring, erstatningsopgørelse fra er-

statnings- og taksationskommissionen eller lignende.  

 

Opgørelsen omfatter ikke korrektioner til tidligere udbetalinger på baggrund af 

klager mv.  

 

Hvis udbetalingsplanen for en eller flere udbetalingsordninger ved den kvartals-

vise opgørelse er underopfyldt vurderes målet som værende ikke opfyldt. 

 

Mål 4.1 er opfyldt, når Fødevarestyrelsen har fremsendt dokumentation for, at 

styrelsen har udbetalt erstatning mv. til minkavlere og følgeerhverv i overens-

stemmelse med den aftalte udbetalingsplan i løbet af 2022.  

 

Begrundelse Som konsekvens af beslutningen om aflivning af alle mink, skal der udbetales 

erstatning mv. til minkavlere og følgeerhverv. Det er væsentligt, at de politisk be-

sluttede erstatninger mv. til minkavlere og følgeerhverv udbetales korrekt og ef-

fektivt i overensstemmelse med den fastlagte plan herfor.  

 

Afrapportering Mål 4.1 opgøres ved årets udgang. Der afrapporteres en kvartalsvis status til 

departementet. 
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Mål 5 Målformulering og indikatorer Vægt: 5 

Initiativer til fremme 

af bæredygtig føde-

vareproduktion 

 

 

5.1 Fødevarestyrelsen skal i 2022 aktivt bidrage til udvikling og implementering 

af initiativer inden for reduktion af madspild og fødevaretab. 

 

5.2 Fødevarestyrelsen skal i 2022 udvikle forslag til minimumskriterier for bære-

dygtige indkøb af fødevarer i det offentlige. 

 

Metode  Delmål 5.1 er opfyldt, når Fødevarestyrelsen har fremsendt dokumentation for, 

at styrelsen inden udgangen af 2022 har etableret en madspildsgruppe samt ud-

viklet et oplæg til en fremadrettet ingrediensstrategi 2.0 med fokus på at fremme 

bæredygtig innovation til bekæmpelse af madspild.  

 

Delmål 5.2 er opfyldt, når Fødevarestyrelsen har fremsendt dokumentation for, 

at styrelsen har udarbejdet forslag til minimumskriterier og opmærksomheds-

punkter til en implementeringsplan for bæredygtige indkøb inden udgangen af 

2022, herunder som forberedelse dels kortlagt eksisterende initiativer angående 

bæredygtige indkøb i ind- og udland til offentlige måltider inden udgangen af 2. 

kvartal 2022, dels gennemført en udviklingsplan angående bæredygtige indkøb 

inden udgangen af 3. kvartal 2022.  

 

Begrundelse Fødevarestyrelsen vil i samarbejde med hele fødevareklyngen fremme en bære-

dygtig fødevareproduktion i Danmark ved at udvikle løsninger, der giver øget res-

sourceeffektivitet, bæredygtige foderkilder, sundere mad og et reduceret 

madspild i alle led. 

 

Ingrediensbranchen er en stærkt innovativ branche, der udvikler mange løsnin-

ger til at gøre foder- og fødevareproduktion mere bæredygtig bl.a. ved at mindske 

madspild, sikre bedre råvareudnyttelse og skabe sundere fødevarer med mindre 

fedt, salt og sukker. Initiativet understøtter ingrediensbranchen ved at optimere 

branchens vækstvilkår. 

 

Indkøb er en effektiv måde at arbejde strukturelt med implementering af De offi-

cielle Kostråd – godt for sundhed og klima. Ved at fastlægge minimumskriterier 

for indkøb kan implementeringen af kostrådene fremmes. 

 

Afrapportering Delmål 5.1 og 5.2 opgøres ved årets udgang. Der afrapporteres en kvartalsvis 
status til departementet. 
 
De to delmål vægtes ligeligt med 2.5 procentpoint hver. 
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Mål 6 Målformulering og indikatorer Vægt: 10 

Modernisering og  

digitalisering af kon-

trolsystemet MTU  

6.1 Inden udgangen af 1. kvartal 2022 skal Fødevarestyrelsen have etableret et 

udviklingsprojekt til modernisering og digitalisering af kontrolsystemet MTU. 

  

6.2 Udviklingsprojektet til modernisering og digitalisering af kontrolsystemet MTU 

skal følge leveranceplanen i 2022. 

 

Metode  Som led i forberedelsen af modernisering af MTU er der gennemført en hoved-

analyse med ekstern bistand. Herfra indgår tre scenarier i en budgetanalyse, 

hvoraf der vælges ét scenarium. Fødevarestyrelsen etablerer på den baggrund 

et udviklingsprojekt. Konkret udarbejder Fødevarestyrelsen et projektinitierings-

dokument (PID), herunder leveranceplan, om fremtidens MTU, som godkendes i 

Fødevarestyrelses direktion. Projektets fremdrift vurderes løbende i forhold til le-

veranceplan for at sikre opfyldelse af målsætningen om at nå i mål med imple-

menteringen inden 2023. 

 

Mål 6.1 er opfyldt, når Fødevarestyrelsen har fremsendt dokumentation for, at 

styrelsen har direktionsgodkendt PID, herunder godkendt leveranceplan, for et 

udviklingsprojekt om fremtidens MTU inden udgangen af 1. kvartal 2022  

 

Mål 6.2 er opfyldt, når Fødevarestyrelsen har fremsendt dokumentation for, at 

udviklingsprojektet om fremtidens MTU blev gennemført i overensstemmelse 

med leveranceplanen inden udgangen af 2022. 

 

Begrundelse Fremtidens MTU (understøttelse af kontrolindsatsen) sigter på en modernisering 

af Fødevarestyrelsens systemgrundlag. MTU-systemerne anvendes til under-

støttelse af Fødevarestyrelsens kontrolopgaver på veterinærområdet, herunder 

udgående kontrol og beredskab i forhold til dyresundhed, dyrevelfærd og veteri-

nærmedicin, og på fødevareområdet, herunder tillige udgående kontrol og be-

redskab i forhold til foder og fødevaresikkerhed, kemi og fødevarekvalitet, samt 

på kødkontrolområdet, herunder kontrol af alle slagtedyr før og efter slagtning. 

De primære brugere af systemerne er de tilsynsførende, som udfører de udgå-

ende kontrolopgaver. 

 

Fremtidens MTU forudsættes at ville understøtte en mere effektiv opgavevareta-

gelse og bidrage til et mere robust beredskab, herunder gennem anvendelse af 

nye teknologier til overvågning og kontrol, som kan medvirke til en styrket veteri-

nær- og fødevaresikkerhed. 

 

Afrapportering Mål 6.1 opgøres ved udgangen af 1. kvartal 2022, og delmål 6.2 opgøres ved 

årets udgang. Der afrapporteres en kvartalsvis status til departementet.  

 
De to delmål vægtes ligeligt med 5 procentpoint hver. 

 

 

 

  



 

 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri / Fødevarestyrelsen / Mål- og resultatplan 2022 15 

Mål 7 Målformulering og indikatorer Vægt: 10 

Opfølgende kontrol 

på dyretransport-

området 

7.1 I 2022 skal 75 pct. af Fødevarestyrelsens opfølgende kontrolbesøg i danske 

virksomheder være gennemført senest 2 måneder efter, at kontrolrapporten er 

endelig.  

 

7.2 I 2022 skal 60 pct. af Fødevarestyrelsens opfølgende kontrolbesøg i uden-

landske transportvirksomheder være gennemført senest 2 måneder efter, at virk-

somheden har fået en sanktion (kontrolrapporten er gjort endelig) eller ved først 

kommende lejlighed, hvis transportvirksomheden ikke har været i Danmark i den 

pågældende periode. Det opfølgende kontrolbesøg kan tidligst gennemføres to 

dage efter den dag, virksomheden får en sanktion. 

 

Metode  Opgørelsesgrundlaget udgøres af veterinærenhedernes statusrapporter. Såle-

des kan veterinærenhederne løbende trække en statusrapport for, hvor mange 

opfølgende kontroller der skal laves i forhold til danske transportvirksomheder. 

Det fremgår også af udtrækket, hvornår fristen for den opfølgende kontrol udlø-

ber. Veterinærenhed Syd har udpeget de udenlandske transportvirksomheder, 

som skal have en opfølgende kontrol. Veterinærenhederne, som udfører kontrol-

lerne i udenlandske transportvirksomheder, kan løbende trække en statusrapport 

over, hvornår fristen for den opfølgende kontrol udløber. 

 

Delmål 7.1 er opfyldt, når Fødevarestyrelsen har fremsendt dokumentation for, 

at styrelsen har gennemført 75 pct. af de opfølgende kontrolbesøg i danske virk-

somheder senest to måneder efter, at kontrolrapporten var endelig.  

 

Delmål 7.2 er opfyldt, når Fødevarestyrelsen har fremsendt dokumentation for, 

at styrelsen har gennemført 60 pct. af de opfølgende kontrolbesøg i udenlandske 

transportvirksomheder, tidligst to dage efter den dag, virksomheden får en sank-

tion og senest to måneder efter virksomheden får en sanktion eller ved først kom-

mende lejlighed, hvis virksomheden ikke havde været i Danmark i den pågæl-

dende periode.  

 

Begrundelse Dyretransportaftalen fra 2020 har fokus på, at dyretransporten foregår på en dy-

revelfærdsmæssigt forsvarlig måde. Det er Fødevarestyrelsens opgave at imple-

mentere aftalen, herunder forestå kontrolindsatsen.  

 

Et væsentligt element i det nye kontrolkoncept er gebyrbelagte opfølgende kon-

troller, som gennemføres efter anmærkninger ved den ordinære kontrol. Den for-

ventede effekt af denne sanktionspraksis er en højere regelefterlevelse hos både 

danske og udenlandske transportvirksomheder.  

 

Afrapportering Delmål 7.1 og 7.2 opgøres ved årets udgang. Der afrapporteres en kvartalsvis 
status til departementet. 
 
De to delmål vægter ligeligt med 5 procentpoint hver.  
 

 

 

  



 

 16   Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri / Fødevarestyrelsen / Mål- og resultatplan 2022  

Mål 8 Målformulering og indikatorer Vægt: 20 

Veterinærforlig 4 og 

fødevareforlig 5 

8.1 Fødevarestyrelsen skal med inddragelse af eksterne og interne interessenter 

og baseret på evalueringer mv. udarbejde et fagligt grundlag for forhandlingerne 

om fødevareforlig 5 inden udgangen af 1. kvartal og tilsvarende inden udgangen 

af 2. kvartal 2022 udarbejde et faglige grundlag for veterinærforlig 4.  

 

8.2 Fødevarestyrelsen skal understøtte forhandlingerne om veterinærforlig 4 og 

fødevareforlig 5. 

 

8.3 Fødevarestyrelsen skal udarbejde plan for implementering af veterinærforlig 

4 og fødevareforlig 5. 
 

Metode  I forbindelse med udarbejdelse af forhandlingsgrundlaget foretager Fødevaresty-
relsen en vurdering af de datarelaterede og it-tekniske forudsætninger for en styr-
kelse af fødevaresikkerhed, en styrkelse af menneskers og dyrs sundhed og et 
robust beredskab på begge områder.  
 
På baggrund af forventninger til tidspunktet for det politiske forhandlingsforløb 
om veterinærforlig 4 og fødevareforlig 5 er der udformet et opgørelsesgrundlag 
(metode) med milepæle. Den endelige metode vil afhænge af de faktiske for-
handlingstidspunkter. 

 

Delmål 8.1 er opfyldt, når Fødevarestyrelsen har fremsendt et fagligt forhand-

lingsgrundlag for fødevareforlig 5 til departementet inden udgangen af 1. kvartal 

2022 og et fagligt forhandlingsgrundlag for veterinærforlig 4 inden udgangen af 

2. kvartal 2022.  

 

Delmål 8.2 er opfyldt, når departementet ved udgangen af 2022 har vurderet, at 

Fødevarestyrelsen effektivt og professionelt understøttede forhandlingerne om 

veterinærforlig 4 og fødevareforlig 5.  

 

Delmål 8.3 er opfyldt, når Fødevarestyrelsen har fremsendt dokumentation for, 

at styrelsen efter indgåelsen af veterinærforlig 4 og fødevareforlig 5 har udarbej-

det plan for implementering inden udgangen af 2022. 

 

Begrundelse Det nuværende Veterinærforlig 3 og Fødevareforlig 4 udløber ved udgangen af 

2022. I 2022 skal således forhandles og indgås forlig på ny. Det er Fødevaresty-

relsen, der forbereder grundlaget herfor. Grundlaget skal adressere de vigtigste 

udfordringer på områderne. 

 

Fødevarestyrelsen skal sikre, at grundlaget for et nyt fødevareforlig adresserer 

samfundsudviklingen i relation til fødevareområdet og baserer sig på en solid 

interessentinddragelse. 
 

Afrapportering Delmål 8.1 opgøres ved udgangen 2. kvartal 2022, mens delmål 8.2 og 8.3 op-

gøres ved årets udgang. 
 
De tre delmål vægter ligeligt med 6,6 procentpoint hver.  
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