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1 Introduktion og resultater 

Fødevarekontroludvalget besluttede i 2008, at Revisionsenheden skulle gennemføre en under-
søgelse af Fødevarestyrelsens forvaltning af det veterinære beredskab i Danmark.  

 

Det veterinære beredskab omfatter ca. 70 sygdomme hos husdyr. Sygdommene bekæmpes af 

hensyn til dyrenes velfærd, for at undgå faren for smitte af mennesker, af hensyn til fødevar e-
sikkerheden, for at opretholde eksporten af fødevarer samt for at sikre landmændenes produ k-

tionsøkonomi. Nogle af de vigtigste sygdomme er mund- og klovesyge, svinepest, fugleinflu-

enza og Newcastle disease. Opgaven består blandt andet i at overvåge husdyrbestanden for 
tegn på sygdomme. Ved sygdomsudbrud iværksættes et kriseberedskab og der genn emføres 

kontrolforanstaltninger for at bekæmpe sygdommen og standse smittespredning. Kontrolfo r-

anstaltningerne omfatter blandt andet forbud mod flytning af dyr i dele af eller hele landet, 
desinfektion og smittebeskyttelse på landbrug, aflivning af smittede besætninger og vaccinati-

on af husdyr. 

 

 

Undersøgelsens samlede resultater 
 

Revisionsenhedens undersøgelse dækker perioden 2005-2008, hvor det veterinære be-

redskab blandt andet har skullet håndtere sygdomsudbrud af aviær influenza (fuglein-
fluenza) i 2006 og bluetongue i 2008 samt en række sygdomsmistanker i hvert af årene. 

Undersøgelsen viser, at Fødevarestyrelsen generelt forvalter det veterinære beredskab i 

Danmark på en hensigtsmæssig måde. Styrelsen lever op til størstedelen af målsætnin-

gerne for beredskabet, der foreligger strategier for iværksættelse af det veterinære kr i-
seberedskab, og kommandoveje og kommunikation omkring håndtering af mistanker og 

udbrud opleves generelt som velfungerende. Øvelser og overvågningsprogrammer bli-

ver gennemført som planlagt, og der er etableret samarbejdsaftaler mellem Fødevare-
styrelsen og andre relevante myndigheder og offentlige institutioner. 

 

Rapporten påpeger samtidig en række områder, som Fødevarestyrelsen kan udvikle og 
forbedre yderligere med henblik på at ruste beredskabet til større udbrudsscenarier, 

herunder for eksempel et længerevarende udbrud af mund- og klovesyge. Undersøgel-

sen viser således, at beredskabet mangler en skalérbar model, der kan forudse beman-

dingsbehovet for prioritering af personale og arbejdsopgaver under forskellige udbruds-
scenarier. Undersøgelsen viser også, at de regionale beredskabssektioners såkaldte 

fredstidsopgaver generelt nedprioriteres, og at Fødevarestyrelsen ikke dokumenterer, i 

hvilken grad beredskabssektionerne når de planlagte fredstidsaktiviteter. Disse opgaver 
er ellers nødvendige for beredskabets parathed, så det til enhver tid kan reagere hurtigt 

og effektivt, også med ny bemanding eller uden givne nøglepersoner . Nedprioriteringen 

skyldes primært, at de regionale beredskabsmedarbejdere ikke er helliget beredskabs-
opgaven, men også skal udføre anden kontrol på det veterinære område – selv i situati-

oner med udbrud af husdyrsygdomme, hvor beredskabsmedarbejderne ellers forventes 

at være styrende i forhold til sygdomsbekæmpelsen. Samtidig viser undersøgelsen, at 

Fødevarestyrelsen i Mørkhøj blandt andet af ressourcemæssige årsager ikke altid har 
fokus på at korrigere de relevante, operationelle sygdomsmanualer på baggrund af 

øvelser samt på at afholde evalueringer med eksterne parter. Der kan også sikres en 

mere systematisk tilgang til opfølgningen på evalueringer for at gøre det tydeligere, 
hvad styrelsen ønsker at følge op på, og hvad der skal indarbejdes i beredskabsmanua-
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lerne. Der mangler en plan for allokering af ekstern bemanding under kriser, og der fo-

religger ikke skriftlige rammeaftaler med destruktionsanstalter om at modtage aflivede 

dyr, med rengøringsfirmaer om rengøring og desinfektion samt med svine- og kvæg-
branchen om at stille aflivningshold til rådighed i udbrudssituationer. Der er også et 

forbedringspotentiale i at sikre en ensartet praksis i hele landet i brugen af nyere ind-

satsledelsesværktøjer, på at sikre, at de kurser, der i strategi- og ressourceplanen anses 
som vigtige, også udbydes med passende mellemrum, og på at sikre ensartede og klare 

regionale indberetninger om, i hvilken grad regionerne lever op til målsætningerne for 

det veterinære beredskab.  
 

 

Denne samlede vurdering er baseret på følgende resultater fra undersøgelsen, jf. ka-

pitlerne 3-6 i rapporten: 

 

Fødevarestyrelsen har i 2006-2008 mod slutningen af hvert år besluttet, at en række ar-
bejdsopgaver skulle nedprioriteres for at kunne opprioritere resultatkontraktens må l-

sætninger. Det har betydet, at en række af beredskabets såkaldte fredstidsopgaver  som 

kompetenceudvikling, ajourføring af beredskabsmanualer og videndeling ikke har ku n-

net gennemføres som planlagt. Det regionale veterinære beredskab er derfor i en perio-
de på 2-3 måneder mod slutningen af årene blevet reduceret til alene at skulle håndt ere 

mistanker og udbrud. 

 
Fødevarestyrelsen dokumenterer ikke, i hvilket omfang regionernes aktivitetsplaner og 

planlagte fredstidsopgaver, der skal være med til at sikre, at styrelsen kan leve op til 

sin strategi for beredskabet, nås. Det er en strategi, der handler om parathed og om at 
være beredt, det vil sige at have opdaterede beredskabsmanualer og at udvikle og b e-

sidde de nødvendige kompetencer, således at fødevareregionerne kan reagere hurtigt og 

rigtigt, når sygdomsudbrud opstår. Det er væsentligt, at Fødevarestyrelsen dokumente-

rer i hvilket omfang fredstidsopgaverne nås, således at der fremskaffes viden om, hvi l-
ken betydning prioriteringerne har for det veterinære beredskab, og således at Fødeva-

restyrelsen kan bruge denne viden til fremadrettet at s ikre den rette balance mellem alle 

opgaverne på det veterinære område. 
 

Selv i udbrudssituationer er det vanskeligt at frigøre beredskabsmedarbejdere fra de 

andre opgaver, de normalt udfører, så som eksportkontroller. Dette er problematisk, 
fordi beredskabet består af relativt få personer, der under udbruddet skal være styrende 

i forhold til sygdomsbekæmpelsen. Det er derfor uhensigtsmæssigt, at de samtidig skal 

udføre opgaver uden relevans for udbrudssituationen, og det er også i strid med styre l-

sens prioriteringer, som de fremgår af resultatkontrakten for 2008. Her står, at det vete-
rinære beredskab ved udbrud af smitsomme sygdomme vil have førsteprioritet.  

 

Fødevarestyrelsen nåede 10 ud af 19 relevante kvalitetsmål i undersøgelsesperioden, 
fem mål blev ikke nået, og i fire tilfælde forelå der ifølge styrelsen særlige omstændig-

heder, der gjorde, at styrelsen ikke kunne leve op til kvalitetsmålene for de pågældende 

aktiviteter. Kvalitetsmål handler om, om en given tidsfrist er nået. Grunden til, at man 

opererer med tidsfrister som mål for det veterinære beredskabs indsats, er, at det er helt 
centralt for beredskabet at kunne reagere hurtigt og effektivt på mistanker og sygdoms-

udbrud for at forhindre smittespredning samt for at sikre, at erfaringer ikke glemmes  og 

fejl ikke gentages. Det kvalitetsmål, som styrelsen har haft sværest ved at leve op til, er 
kravet om, at regionerne skal foretage evalueringer af anmeldte mistanker inden 14 da-
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ge efter mistankens opklaring.  

 

Fødevarestyrelsen har opfyldt kravene i resultatkontrakterne til overvågning i årene 
2005, 2006 og 2008. I 2007 har styrelsen delvist opfyldt målet. Overvågningsprogra m-

mer er vigtige for at følge den eventuelle forekomst af husdyrsygdomme.  

 
Fødevarestyrelsen har levet op til sin egen målsætning, som det fremgår af resultatkon-

trakt og strategi- og ressourceplan, om at afholde øvelser, idet der har været én lands-

dækkende øvelse for én sygdomstype ca. hvert år, undtagen i år med sygdomsudbrud.  
 

Revisionsenheden skal bemærke, at regionernes indberetninger om antallet af kliniske 

mistanker i nogle tilfælde efter Revisionsenhedens vurdering fremstår både usystemat i-

ske og uklare.  
 

På det planlægningsmæssige niveau har Fødevarestyrelsen udarbejdet udførlige strat e-

gier for iværksættelse af det veterinære kr iseberedskab, der skal være med til at sikre 
en effektiv styring og koordinering under sygdomsudbrud. For de enkelte fødevarereg i-

oner findes der endvidere lokale krisestyringsmanualer, som er væsentlige, fordi de in-

deholder konkrete og ajourførte procedurer for, hvordan regionen skal gribe et udbrud 
an. For én fødevareregions vedkommende er krisestyringsmanualen ikke opdateret in-

den for de sidste to år. 

 

Da mange smitsomme husdyrsygdomme kan spredes hurtigt, er det nødvendigt med en 
kort og klar kommandostruktur i beredskabet. Revisionsenheden konstaterer, at kom-

munikation og kommandoveje i Fødevarestyrelsen omkring det veterinære beredskab 

generelt opleves som velfungerende. Med indførelsen af nye styringsværktøjer har F ø-
devarestyrelsen effektiviseret kommunikationen omkring udbrud og øvelser. Fødevare-

regionerne har dog endnu ikke en ensartet praksis med hensyn til benyttelsen af vær k-

tøjerne. 
 

Fødevarestyrelsen lever ikke altid op til den nationale kontrolplan og styrelsens eget 

mål om, at operationelle sygdomsmanualer løbende skal revideres og ajourføres, såle-

des at disse manualer altid er opdaterede i forhold til nyeste viden og erfaring, ekse m-
pelvis opnået efter øvelser, mistankehåndteringer og udbrud. Derimod anvender styre l-

sen ofte evalueringer efter øvelser, mistanker og udbrud fremadrettet til at optimere be-

redskabet ved at indføre ændringer i arbejdsrutiner, uden at ændringerne kommer til at 
fremgå af sygdomsmanualerne. Revisionsenheden vurderer, at Fødevarestyrelsens op-

følgning på evalueringer savner systematik, idet det på baggrund af evalueringerne ikke 

er tydeligt, hvad styrelsen ønsker at følge op på, og hvad der skal indarbejdes i bered-
skabsmanualerne. 

 

Styrelsen evaluerer ikke alle sygdomsmistanker og har ikke gennemført evalueringer 

med eksterne samarbejdspartnere siden 2006. Hvis ikke evalueringerne foretages , og 
konklusionerne efterfølgende tages til efterretning og indarbejdes i sygdomsmanualer, 

er der risiko for, at fejl gentages, hvilket er uhensigtsmæssigt.  

 
Fødevarestyrelsen foretager ikke egentlige cost-effekt analyser af beredskabstiltag. Der 

fokuseres i de fleste tilfælde på tid, da tidsspørgsmålet er væsentligt både for at forhin-

dre smittespredning, men også for hurtigst muligt at generhverve frihed for husdyrsyg-

dommen og dermed mindske det økonomiske tab, som et udbrud medfører for erhver-
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vet. Der er etableret procedurer for godkendelse af budgetter for udgifter til rengøring 

og desinfektion, som er den største økonomiske post i forbindelse med udbrud af en 

smitsom husdyrsygdom, og enkelte, andre konkrete beredskabstiltag så som afliv-
ningsmetoder vælges også ud fra en hensyntagen til økonomi og ressourcer.  

 

Der føres i Fødevarestyrelsen ikke som foreskrevet i styrelsens strategi- og ressource-
plan opdaterede lister over de medarbejdere, der vil kunne indgå i beredskabsarbejdet 

under et udbrud.  

 
Der er i beredskabet stor fokus på og efterspørgsel efter en skalérbar model for priori-

tering af personale og arbejdsopgaver under et udbrud, der tager højde for både mindre 

udbrud og længerevarende udbrud over flere måneder eller år. Fødevarestyrelsen for-
ventede oprindeligt, at en plan for omprioriteringer såvel centralt som regionalt i for-

bindelse med større kriser delvist kunne dækkes af en målsætning i veterinærforliget 

fra 2008 om at udvikle et styringskoncept, der kunne styrke det veterinære beredskabs 

reaktionsevne og robusthed ved kriser. Også udviklingen af en skalérbar model, der kan 
forudse bemandingsbehovet ved forskellige scenarier var initialt en del af veterinærfo r-

liget. Begge forslag faldt imidlertid ud af det endelige veterinærforlig.  

 
Fødevarestyrelsen skal sikre, at der i enhver situation er et tilstrækkeligt antal komp e-

tente medarbejdere tilstede til at håndtere et udbrud. Fødevarestyrelsens beredskabs-

medarbejdere havde en bred vifte af kompetenceudviklingsmuligheder i perioden 2005-

2008. Det var dog ikke altid, at fødevareregionerne havde ressourcer til at anvende ku r-
sustilbuddene, og mange kurser blev aflyst. En konsekvens af dette kan blive, at kom-

petencer opnået ved kurser hviler  på relativt få medarbejdere, hvilket især kan have be-

tydning ved personaleudskiftninger, sygdom og under større udbrud.   
 

Fødevarestyrelsen i Mørkhøj stiller ikke krav om, at beredskabsmedarbejdere skal have 

deltaget i bestemte kurser. Ansvaret for kompetenceudvikling påhviler fødevareregio-
nerne. I strategi- og ressourceplanen er oplistet tre kurser, som angives som relevante 

for beredskabsmedarbejdere. Fødevareregionerne er stort set enige om, at disse tre ku r-

ser er væsentlige. 

   
Både Fødevarestyrelsen i Mørkhøj og fødevareregionerne anser det for vigtigt at ajour-

føre eksternt personale. Dette ses blandt andet af fødevareregionernes store formid-

lingsaktivitet i revisionsperioden og det faktum, at formidling i 2008 var et resultatmål, 
som blev opfyldt.  

 

Der er overordnet set veletablerede samarbejdsaftaler mellem Fødevarestyrelsen og a n-
dre offentlige institutioner og myndigheder. Fødevarestyrelsen har derudover en lang 

række rammeaftaler med brancheorganisationer og relevante virksomheder, der kan b i-

stå til at sikre det veterinære beredskabs reaktionsevne og robusthed ved kriser. Dog 

kan Revisionsenheden konstatere, at der mangler en plan for allokering af ekstern be-
manding under kriser, og at der ikke foreligger aftaler med svine- og kvægbranchen om 

at stille med aflivningshold, med private destruktionsanstalter om at modtage aflivede 

dyr og med rengøringsfirmaer til at foretage rengøring efter udbrud.  
 

Fødevarestyrelsen har fokus på dyrevelfærd dels under besøg i besætninger sat under 

offentligt tilsyn på grund af mistanke om sygdom, og dels i forbindelse med udvikling 
af aflivningsmetoder. Undersøgelsen viser også, at Fødevarestyrelsen anbefaler gen-
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nemtænkte og anerkendte aflivningsmetoder, der har hjemmel i lovgivningen.  
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2 Indledning 

Dette er Revisionsenhedens rapport om Fødevarestyrelsens forvaltning af det veterinære be-
redskab. Revisionsenheden udarbejder årsrapporter om Fødevarestyrelsens kontrol, og herud-

over laver Revisionsenheden årligt én til to rapporter om udvalgte dele af kontrollen. Denne 

rapport falder ind under den sidste kategori af rapporter.  

 
Alle rapporter udgør grundlaget for, at Fødevarekontroludvalget kan komme med bemærkni n-

ger og anbefalinger i forhold til Fødevarestyrelsens kontrol på områderne. Fødevarekontro l-

udvalgets bemærkninger er indsat sidst i rapporten. Den nærmere rollefordeling mellem Føde-
varekontroludvalget og Revisionsenheden kan ses på Fødevareministeriets hjemmeside 

www.fvm.dk, hvor også Revisionsenhedens overordnede formålssætninger fr emgår. Baggrun-

den for undersøgelsen beskrives i det følgende. Endvidere følger undersøgelsens  målepunkter, 
afgrænsning, metode og begrebsafklaring. 

 

2.1 Baggrund for undersøgelsen 

Fødevarekontroludvalget besluttede i 2008, at Revisionsenheden skulle gennemføre  en under-
søgelse af Fødevarestyrelsens forvaltning af det veterinære beredskab. Undersøgelsen er gen-

nemført i 2009.  

 
I Danmark omfatter det veterinære beredskab ca. 70 smitsomme husdyrsygdomme. En række 

af disse sygdomme er alvorlige og dermed anmeldepligtige. Det er de såkaldte liste 1-

sygdomme. Disse sygdomme er uønskede, fordi de er en trussel imod husdyrenes sundhed og 

velfærd, fødevaresikkerheden, eksporten eller landmændenes produktionsøkonomi. Nogle af 
de vigtigste liste 1-sygdomme er mund- og klovesyge, svinepest, bluetongue, aviær influenza 

(fugleinfluenza) og Newcastle disease. Beregninger udarbejdet af Fødevarestyrelsen viser, at 

ved et udbrud med aviær influenza, som vil stoppe fjerkrækødseksporten, vil hver uge u d-
bruddet vare betyde et tab på 25 millioner kr. for erhvervet. Ved et udbrud af svinepest eller 

mund- og klovesyge vil hver uges udbrud betyde et tab på 500 millioner kr. for erhvervet. Der 

er derfor store økonomiske interesser på spil, hvilket gør det væsentligt, at beredskabet fung e-
rer så effektivt som muligt. Beredskabets vigtighed understreges af det faktum, at en række 

smitsomme husdyrsygdomme såsom klassisk svinepest og mund- og klovesyge med jævne 

mellemrum optræder i lande, hvor Danmark har tætte samhandelsrelationer. Eksempelvis op-

levede Storbritannien et større udbrud af mund- og klovesyge i 2001, og Tyskland oplevede 
udbrud af klassisk svinepest i 2006. Til bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme i Dan-

mark rådede Fødevarestyrelsen hvert år i perioden 2005-2008 over 23,7 årsværk, heraf 13,7 

årsværk i fødevareregionerne og 10 årsværk i Fødevarestyrelsen i Mørkhøj. Antallet af år s-
værk kan dog i tilfælde af udbrud udvides. Det er hovedsaligt dyrlæger, der arbejder i det ve-

terinære beredskab og varetager håndteringen af smitsomme sygdomme. 

 

Fødevarestyrelsen har en vision om at arbejde for højere dyresundhed og bedre dyrevelfærd. 
De generelle målsætninger for det veterinære beredskab, som de blandt andet står skrevet i 

strategi- og ressourceplan til forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme, er 

at minimere risikoen for introduktion af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme i Danmark, 
minimere risikoen for omfattende sygdomsspredning i Danmark før første udbrud diagnostic e-

res, så hurtigt som muligt etablere bekæmpelsesforanstaltninger som er tilstrækkelige til at 

kontrollere et udbrud og så hurtigt og økonomisk effektivt som muligt generhverve frihed for 
alvorlige smitsomme husdyrsygdomme.  

 

http://www.fvm.dk/
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I Danmark er det Fødevarestyrelsens i Mørkhøjs 1. kontor, som varetager den overordnede 

styring og koordinering af beredskabet såvel i fredstid som krisetider. Under et udbrud er det 
veterinærdirektøren, der har den overordnede kommando. Veterinærdirektøren refererer i di s-

se sager direkte til ministeren og departementet og holder løbende direkt øren for Fødevaresty-

relsen orienteret.  

 
I tilfælde af et udbrud med en smitsom husdyrsygdom kan veterinærdirektøren i Fødevarest y-

relsen iværksætte det veterinære kriseberedskab, og Fødevarestyrelsen vil i sådanne tilfælde 

nedsætte en række centrale krisestyringsgrupper, som en del af det nationale krisecenter: en 
veterinær krisestyringsgruppe, en koordinerende krisestyringsgruppe og en administrativ kr i-

sestyringsgruppe.  

 
Den veterinære krisestyringsgruppe ledes af veterinærdirektøren og har det primære ansvar for 

den egentlige sygdomsbekæmpelse og for kommunikation og informationsformidling i u d-

brudssituationen til samarbejdsparter og berørte myndigheder i ind- og udland.  

 
Den koordinerende krisestyringsgruppe består af Fødevarestyrelsens direktør samt den ansvar-

lige for henholdsvis den veterinære krisestyringsgruppe og den administrative krisestyring s-

gruppe. Alle større beslutninger skal forelægges den koordinerende krisestyringsgruppe.  
 

Den administrative krisestyringsgruppe har til formål at varetage de opgaver i Fødevarestyrel-

sen, der kan placeres udenfor de ansvarlige fagkontorer, det vil sige 1. kontor (husdyrsund-

hed) og 3. kontor (international omsætning).  
 

Derudover vil der blive nedsat regionale krisecentre, der er ansvarlige for alle aktiviteter ved-

rørende kontrol og overvågningen af smitsomme husdyrsygdomme. Det regionale krisecenters 
primære opgaver er at koordinere bekæmpelsesaktiviteterne i regionen.  

 

I perioden 2006 til 2008 har der i hver af de tre fødevareregioner været et beredskabscenter,  
der varetog den lokale styring både i fredstid og ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme. 

Som konsekvens af en omstrukturering på veterinærområdet i 2008 er de tre beredskabscentre 

nu lagt ind under tre nyoprettede veterinærafdelinger i henholdsvis Fødeva reregion Nord, Syd 

og Øst, og kaldes nu for beredskabssektioner.  
 

Fødevarestyrelsens væsentligste arbejdsopgave i fredstid er at agere på anmeldte mistanker 

om udbrud af smitsomme husdyrsygdomme. Ved mistanke om en anmeldepligtig husdyrsyg-
dom skal den lokale fødevareregion straks underrettes. Hvis mistanken ikke kan afvises tel e-

fonisk, skal en embedsdyrlæge fra beredskabssektionen ankomme til besætningen inden for en 

beskrevet tidsramme. Hvis mistanken efter gennemgang af besætningen ikke umiddelbart kan 
afvises, udtager embedsdyrlægen prøvemateriale, der indsendes til undersøgelse på Veterinæ r-

instituttet, og besætningen sættes under offentligt tilsyn. Udbrud af alvorlige smitsomme hu s-

dyrsygdomme i Danmark vil som udgangspunkt blive bekæmpet ved aflivning a f smittede be-

sætninger, sporing og eventuel aflivning af kontaktbesætninger, indførsel af restriktioner på 
omsætning af dyr og produkter samt yderligere smittebeskyttende foranstaltninger. Såvel i 

fredstid som krisetid gælder dyreværnsloven, hvorfor både smittemistænkte dyr, smittede dyr 

og karantæneramte dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst mulig mod smerte, lide l-
se, angst, varige mén og væsentlig ulempe herunder også i aflivningssituationer. Udover d y-

reværnsloven er produktionsdyr beskyttet af en række specifikke regelsæt samt EU-direktiver. 
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Én af Fødevarestyrelsens opgaver i fredstid er at følge sundhedstilstanden blandt husdyrene 

og den vilde fauna i Danmark. Indberetning om smitsomme husdyrsygdomme i andre lande, 
herunder i nabolande, indgår desuden til styrelsen, der på basis deraf vurderer behovet for at 

øge det veterinære beredskab i Danmark. 

 

Andre kerneopgaver, som Fødevarestyrelsen har i forbindelse med det veterinære beredskab, 
er at arbejde med opgaver i relation til at forebygge, a t der indslæbes og spredes smitsomme 

husdyrsygdomme. Som eksempler kan nævnes udarbejdelse af retningslinjer for smittebesky t-

tende foranstaltninger i besætninger, omsætning af dyr og non-food produkter, mærkning og 
registrering af dyr, samt ajourføring af sygdomsmanualer, strategi- og ressourceplaner og lo-

kale beredskabsmanualer. Desuden varetages opgaver vedrørende en lang række andre hu s-

dyrsygdomme, som eksempelvis salmonellose, pelsdyrsygdomme og en række fjerkræsyg-
domme. 

 

Fødevarestyrelsen deltager desuden i behandlingen af EU-sager og internationale sager og ud-

arbejder generelle retsforskrifter, som vedrører gennemførelse og administration af EF -
retsakter udstedt som følge af udbrud af smitsomme husdyrsygdomme i medlemsstater eller 

tredjelande.  

 
I fredstid er det også Fødevarestyrelsens opgave at sikre, at medarbejdere involveret i bered-

skabet er rustet til at klare en udbrudssituation. Dette sikres blandt andet ved efteruddannelse 

og løbende evaluering af mistanker og udbrud. Fødevarestyrelsen har også pligt til at afholde 

landsdækkende beredskabsøvelser, som kan simulere en epidemi. Øvelserne kan simulere en 
varighed af et udbrud fra én til tre måneder på få øvelsesdage. Alle veterinære, dyrevelfærds - 

og handelsmæssige forhold, der måtte forekomme i forbindelse med det primære udbrud, en 

række sekundære udbrud og den umiddelbare post -epidemiske periode, kan blive behandlet 
afhængig af formålet med øvelsen.  

 

2.2 Målepunkter for undersøgelsen 

Rapporten baserer sig på en undersøgelse af følgende spørgsmål:  
 

I kapitel 3 Målsætninger for det veterinære beredskab: 

 Når det regionale beredskab dets planlagte aktiviteter? 

 Lever det veterinære beredskab op til tidsfrister angivet i resultatkontrakter og i stra-

tegi- og ressourceplanen? 

 Lever det veterinære beredskab op til målsætninger for overvågning? 

 Lever det veterinære beredskab op til målsætninger for beredskabsøvelser?  

 

I kapitel 4 Styring og håndtering af det veterinære beredskab:  

 Fungerer beredskabets interne kommandoveje og kommunikation hensigtsmæssigt? 

 Fungerer beredskabets eksterne kommandoveje og kommunikation hensigtsmæssigt? 

 Anvender Fødevarestyrelsen viden fra øvelsesevalueringer til at optimere beredskabet? 

 Anvender Fødevarestyrelsen viden fra mistankeevalueringer til at optimere beredska-

bet? 

 Anvender Fødevarestyrelsen viden fra udbrudsevalueringer til at optimere beredska-

bet? 

 Er beredskabstiltag baseret på cost-effekt analyser? 
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I kapitel 5 Sikring af personaleressourcer: 

 Er Fødevarestyrelsen i besiddelse af opdaterede lister over medarbejdere, der ka n ud-

føre beredskabsopgaver? 

 Har Fødevarestyrelsen prioriteringsplaner for personale og arbejdsopgaver under et 

udbrud? 

 Hvordan sikrer Fødevarestyrelsen, at beredskabsmedarbejdere har de rette kompeten-

cer? 

 Hvordan kompetenceudvikler Fødevarestyrelsen i øvrigt sine beredskabsmedarbejde-

re? 

 Hvordan ajourfører Fødevarestyrelsen eksternt personale?  

 Har Fødevarestyrelsen sikret samarbejdsaftaler med andre myndigheder  og offentlige 

institutioner? 

 Har Fødevarestyrelsen sikret samarbejdsaftaler med brancheorganisationer og relevan-

te virksomheder? 

 Har Fødevarestyrelsen en plan for anvendelsen af eksternt personale?  

 

I kapitel 6 Dyreværn i mistanke og udbrudssituationer:  

 Har Fødevarestyrelsen fokus på dyreværnsovertrædelser under udbrud og mistanke?  

 Afliver Fødevarestyrelsen dyr i henhold til lovgivningen under udbrud? 

 

2.3 Afgrænsning 

Undersøgelsen dækker som udgangspunkt perioden 2005-2008, men hvor det er relevant, er 

data samt strategier og handlingsplaner fra før 2005 også indgået i revisionen.  

 
Undersøgelsen dækker liste 1-sygdomme med undtagelse af forhold vedrørende BSE/TSE, 

som ikke indgår i undersøgelsen.  

 

2.4 Metode 

Undersøgelsen er gennemført med udgangspunkt i en revisionsplan, der er godkendt af Føde-

varekontroludvalget. 

 
Ved undersøgelsens start blev revisionsplanen operationaliseret ved, at Revisionsenheden 

formulerede et antal revisionskriterier, der har dannet udgangspunkt for undersøgelsen. Rev i-

sionskriterier er de målepunkter for kontrollen, som undersøgelsen skal belyse og besvare. 
Kriterierne tager udgangspunkt i national lovgivning, EU-lovgivning, herunder særligt kon-

trolforordningen, samt diverse operationelle sygdomsmanualer, vejledninger med videre.  

 

Undersøgelsens resultater bygger på en analyse af, hvorvidt Fødevarestyrelsen lever op til 
gældende regler, strategier, målsætninger og planer for det veterinære beredskab. For at nå 

frem til analysens resultater har Revisionsenheden gennemgået relevant materiale og sager fra 

fødevareregionerne og Fødevarestyrelsen i Mørkhøj. Revisionsenheden har derudover ge n-
nemført interview med Fødevarestyrelsen i Mørkhøj samt med fødevareregionernes bered-

skabssektioner.  

 
Et udkast til rapporten har været forelagt Fødevarestyrelsen, hvis kommentarer hertil i videst 

muligt omfang fremgår af rapporten. Styrelsens kommentarer står med særlig typografi i ind-
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rammede tekstbokse i rapporten. Øvrige oplysninger, der tidligere i undersøgelsesforløbet er 

indhentet fra styrelsen, er indarbejdet i rapporten som almindelig rapporttekst.  
 

 

2.5 Begrebsafklaring 

I nedenstående boks forklares en række begreber, som anvendes i rapporten.   

 

Action cards 

Tjeklister og sagsgang for regionens håndtering af mistanker.  
 

Cost-benefit analyser 

I en cost-benefit analyse opgøres og pris- eller værdisættes alle fordele (benefits) og 

omkostninger (cost) ved et tiltag samt effekterne heraf. Resultatet af en cost -benefit 
analyse anvendes til at afveje tiltagets fordele og omkostninger (de samfundsøkonomi-

ske fordele og ulemper) mod hinanden. En sådan analyse kan bruges til at prioritere 

mellem forskellige tiltag eller til at vurdere, om det samfundsøkonomisk set kan betale 
sig at iværksætte et tiltag eller at foretage ændringer i forvaltningen inden for et givent 

område. 

 

Cost-effect analyser 

En undersøgelse af opnåede fordele sammenholdt med de økonomiske omk ostninger i 

forhold til et enkelt tiltag. Kan også anvendes til sammenligning af to eller flere tiltags 

egnethed til at opnå de ønskede resultater eller den ønskede effekt. Cost -effect analyser 
er relativt afgrænsede analyser i sammenligning med cost -benefit analyser. 

 

Eksportkontrol 
Eksportkontrol går ud på at sikre sig og certificere, at dyrene er raske, at de er trans-

portegnede, om arealkrav er overholdt m.m. Denne kontrol foretages typisk af dyrlæger 

ansat i veterinærafdelingen. Kontrollen har blandt andet til formål at sikre, at dyre-
værnsregler overholdes under transport. Udførelse af kontrollen kræver derfor indgåen-

de viden om sygdomstegn og dyreværnsregler gældende for de enkelte dyrearter.  

 

5-punktsbefalingen 
5-punktsbefalingen er et indsatsledelsesredskab til effektiv kommunikation i krisesitua-

tioner. De 5 punkter handler om at vurdere situation, opgave, udførelse, faglig tjeneste 
(logistik) og kommunikation samt at bedømme og befale i den givne situation.  

 

Fredstid 
Periode med fravær af større udbrud af liste 1-sygdomme. Mistanker om liste 1-

sygdomme forekommer jævnligt i fredstid. I fredstid overvåges hus dyrbestanden for 

tegn på sygdomme og der lægges vægt på forebyggelse.  
 

Krisetid 
Periode med udbrud af liste 1-sygdomme. Perioden er karakteriseret ved, at det veteri-
nære kriseberedskab sættes i kraft og der gennemføres en lang række kontrolforanstalt-

ninger for at bekæmpe sygdommen og standse smittespredning i alle led af produktio-

nen fra jord til bord. Kontrolforanstaltningerne omfatter blandt andet  forbud mod flyt-
ning af dyr og fødevarer i dele af eller hele landet, desinfektion og smittebeskyttelse på 
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landbrug og i fødevarevirksomheder, aflivning af smittede besætninger og vaccination 

af husdyr. 

 

Kvalitetsmål 
Kvalitetsmål er en betegnelse anvendt i resultatkontrakten fra 2008 og vil blive anvendt 
efterfølgende i denne rapport. Kvalitetsmål er defineret som et kvantitativt mål, der kan 

vurderes ud fra, om en given tidsfrist er nået.  

 

Liste 1-sygdomme 
Anmeldepligtige sygdomme i henhold til lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr. 

Eksempelvis mund- og klovesyge, Newcastle disease, klassisk svinepest, Egtved syge, 

rabies og TSE / BSE. Sidstnævnte sygdom er ikke omfattet af denne revision.  
 

Offentligt tilsyn 

Offentligt tilsyn betyder, at fødevareregionen pålægger en besætning restriktioner, som 
afhænger af situationen. Eksempler på restriktioner kan være, at dyr af modtagelige a r-

ter ikke må tilføres eller fjernes fra ejendommen, at færdsel til eller fra ejendommen af 

mennesker og til- eller fraførsel af andre dyr, produkter, maskiner, transportmidler m.v. 

kun må ske med tilladelse fra fødevareregionen, og at der skal ske desinfektion ved 
indgange og udgange til staldene samt ved ejendommens ind- og udgange.  

  

Operationelle sygdomsmanualer 
Manualer der angiver specifikke bekæmpelsesplaner for de enkelte liste 1 -sygdomme, 

og som indeholder information og retningslinjer, som kan fremskynde de rigtige hand-

linger hos de involverede myndigheder. Fødevarestyrelsen har udarbejdet operationelle 

sygdomsmanualer for klassisk svinepest, mund- og klovesyge, afrikansk svinepest, 
Newcastle disease, bluetongue, aviær influenza, infektiøs lakseanæmi og en manual for 

eksotiske sygdomme (kvægpest, fåre- og gedepest, smitsomt blæreudslæt hos svin 

(SVD), epizootisk hæmorrhagi hos hjorte, fåre- og gedekopper, vesiculær stomatitis, 
lumpy skin disease, rift valley fever og afrikansk hestepest).  

 

Opgavehjulet 
Opgavehjulet er – som 5-punktsbefalingen – et indsatsledelsesredskab til at vurdere en 

given krisesituation med udgangspunkt i opgaver, ledelse, organisation, bemanding og 

procedurer. 
 

Regionale krisestyringsmanualer 
Manualer som de tre fødevareregioner har udarbejdet. De regionale krisestyringsmanu-
aler angiver hvordan regionen skal bekæmpe et udbrud med en liste 1 sygdom ind en for 

regionen. Manualen indeholder praktiske informationer så som hvem der skal konta k-

tes, hvor kontaminerede biler skal parkeres, forplejningsmuligheder, relevante telefon-
numre m.m. 

 

Resultatkontrakter 
Resultatkontrakter er dels nedskrevne årlige aftaler mellem Fødevarestyrelsens direkti-

on og de tre fødevareregioner og dels en nedskreven årlig aftale mellem ministeriets 

departement (hvilket var Familie- og forbrugerministeriets departement i perioden 
2005-2007 og Fødevareministeriet i 2008) og Fødevarestyrelsen. Resultatkontrakten 

opstiller forventninger og vilkår for styrelsens virksomhed.  
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Velfærdskontrol 
Foretages med henblik på at sikre, at både EU- og nationale dyreværnsregler er over-
holdt. Velfærdskontrollen foretages i 5 % af alle besætninger med landbrugsdyr og he-

ste der ikke anvendes til landbrugsmæssigt formål. Denne kontrol foretages af de reg i-

onale veterinærafdelinger, herunder blandt andet af beredskabsdyrlæger.  
 

Velfærdsaflivning 
Aflivning af dyr under et udbrud med en smitsom husdyrsygdom, der er foranstaltet af 
besætningsejeren for at undgå, at dyreværnsregler overtrædes, typisk i relation til b e-

lægningsgraden i besætningen. 

 

Veterinærforliget 
I august 2008 blev der indgået en 4-årig aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti 

og Det Radikale Venstre. I den periode tilføres veterinærområdet samlet ca. 90 milli o-
ner kroner ekstra, hvoraf 4,2 mio. kroner blev afsat til at styrke det veterinære bered-

skab, primært til styrkelse af IT-metoder for beredskabet. 
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3 Målsætninger for det veterinære beredskab 

 

Undersøgelsens resultater 

 
Fødevarestyrelsen har i 2006-2008 mod slutningen af hvert år besluttet, at en række ar-

bejdsopgaver skulle nedprioriteres for at kunne opprioritere resultatkontraktens må l-

sætninger. Det har betydet, at en række af beredskabets såkaldte fredstidsopgaver som 
kompetenceudvikling, ajourføring af beredskabsmanualer og videndeling ikke har ku n-

net gennemføres som planlagt. Det regionale veterinære beredskab er derfor i en perio-

de på 2-3 måneder mod slutningen af årene blevet  reduceret til alene at skulle håndtere 
mistanker og udbrud. 

 

Fødevarestyrelsen dokumenterer ikke, i hvilket omfang regionernes aktivitetsplaner og 

planlagte fredstidsopgaver, der skal være med til at sikre, at styrelsen kan leve op til 
sin strategi for beredskabet, nås. Det er en strategi, der handler om parathed og om at 

være beredt, det vil sige at have opdaterede beredskabsmanualer og at udvikle og b e-

sidde de nødvendige kompetencer, således at fødevareregionerne kan reagere hurtigt og 
rigtigt, når sygdomsudbrud opstår. Det er væsentligt, at Fødevarestyrelsen dokumente-

rer i hvilket omfang fredstidsopgaverne nås, således at der fremskaffes viden om, hvi l-

ken betydning prioriteringerne har for det veterinære beredskab, og således at Fødeva-

restyrelsen kan bruge denne viden til fremadrettet at sikre den rette balance mellem alle 
opgaverne på det veterinære område. 

 

Selv i udbrudssituationer er det vanskeligt at frigøre beredskabsmedarbejdere fra de 
andre opgaver, de normalt udfører, så som eksportkontroller. Dette er problematisk, 

fordi beredskabet består af relativt få personer, der under udbruddet skal være styrende 

i forhold til sygdomsbekæmpelsen. Det er derfor uhensigtsmæssigt, at de samtidig skal 
udføre opgaver uden relevans for udbrudssituationen, og det er også i strid med styrel-

sens prioriteringer, som de fremgår af resultatkontrakten for 2008. Her står, at det vete-

rinære beredskab ved udbrud af smitsomme sygdomme vil have førsteprioritet.  

 
Fødevarestyrelsen nåede 10 ud af 19 relevante kvalitetsmål i undersøgelsesperioden, 

fem mål blev ikke nået, og i fire tilfælde forelå der ifølge styrelsen særlige omstændi g-

heder, der gjorde, at styrelsen ikke kunne leve op til kvalitetsmålene for de pågældende 
aktiviteter. Kvalitetsmål handler om, om en given tidsfrist  er nået. Grunden til, at man 

opererer med tidsfrister som mål for det veterinære beredskabs indsats, er, at det er helt 

centralt for beredskabet at kunne reagere hurtigt og effektivt på mistanker og sygdoms-
udbrud for at forhindre smittespredning samt for at sikre, at erfaringer ikke glemmes og 

fejl ikke gentages. Det kvalitetsmål, som styrelsen har haft sværest ved at leve op til, er 

kravet om, at regionerne skal foretage evalueringer af anmeldte mistanker inden 14 da-

ge efter mistankens opklaring.  
 

Fødevarestyrelsen har opfyldt kravene i resultatkontrakterne til overvågning i årene 

2005, 2006 og 2008. I 2007 har styrelsen delvist opfyldt målet. Overvågningsprogra m-
mer er vigtige for at følge den eventuelle forekomst af husdyrsygdomme.  

 

Fødevarestyrelsen har levet op til sin egen målsætning, som det fremgår af resultatkon-

trakt og strategi- og ressourceplan, om at afholde øvelser, idet der har været én lands-
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dækkende øvelse for én sygdomstype ca. hvert år, undtagen i år med sygdomsudbrud.  

 

Revisionsenheden skal bemærke, at regionernes indberetninger om antallet af kliniske 
mistanker i nogle tilfælde efter Revisionsenhedens vurdering fremstår både usystemat i-

ske og uklare.  

 

 

Resultaterne er fremkommet på baggrund af en undersøgelse, der har belyst og besvaret fø l-

gende spørgsmål: 

 
1. Når det regionale beredskab dets planlagte aktiviteter? 

2. Lever det veterinære beredskab op til tidsfrister angivet i resultatkontrakter og  i stra-

tegi- og ressourceplanen? 

3. Lever det veterinære beredskab op til målsætninger for overvågning?  
4. Lever det veterinære beredskab op til målsætninger for beredskabsøvelser?  

 

Revisionsenheden har fundet det relevant at undersøge, om de regionale beredskabssektioner 
når deres planlagte aktiviteter. Baggrunden er, at det af styrelsens strategi fremgår, at  kerne-

opgaverne for det veterinære beredskab består i at kunne reagere hurtigt og rigtigt ved mi s-

tanker om sygdomsudbrud, hvilket blandt andet skal sikres ved på regionalt niveau at genne m-
føre aktiviteter så som at ajourføre beredskabsmanualer, kompetenceudvikle og træne perso-

nalet, gennemføre øvelser for at teste beredskabet mv.  

 

Foruden de regionale aktiviteter har Fødevarestyrelsen en række centrale målsætninger for det 
veterinære beredskab at leve op til. Målsætningerne fremgår af en strategi - og ressourceplan 

og af styrelsens årlige resultatkontrakt. Revisionsenheden har dels undersøgt, om en række 

konkrete kvalitetsmål i form af tidsfrister for indsatsen er efterlevet, dels om andre, målsatte 
beredskabsopgaver som at afholde øvelser og overvåge for forekomsten af de vigtigste smit-

somme husdyrsygdomme, er udført. 

 

3.1 Når det regionale beredskab dets planlagte aktiviteter? 

Det regionale beredskabs arbejdsopgaver kan overordnet set opdeles i krise- og fredstids-

opgaver. I krisetid, det vil sige, når der foreligger et sygdomsudbrud, vil beredskabets res-

sourcer fortrinsvis blive anvendt til at håndtere krisen. I fredstid, det vil sige i perioder uden 
sygdomsudbrud, vil beredskabet kunne beskæftige sig med andre relevante arbejdsopgaver, 

herunder opdatering af beredskabsmanualer, kompetenceudvikling, afholdelse af øvelser og 

andre udviklingstiltag. Hertil kommer, at beredskabet i fredstid løbende skal håndtere øvrige 

sygdomsmistanker. 
 

Væsentligheden af de såkaldte fredstidsopgaver understreges i Fødevarestyrelsens strategi, 

hvoraf det fremgår, at det veterinære beredskab har 3 kerneopgaver, som indsatsen skal handle 
om: 

1. At udarbejde beredskabsmanualer, der altid er opdaterede.  

2. At kunne sikre tilvejebringelse af risikoanalyser og forestå risikohåndteringen.  
3. At udvikle og besidde de nødvendige kompetencer. 

 

Det fremgår også af strategien, at fødevareregionernes evne til at reagere hurtigt og rigtigt 

fortsat skal udbygges blandt andet ved at træne personalet, samt at beredskabet skal testes ved 
at gennemføre øvelser. For at kunne leve op til strategien er det derfor væsentligt, at det regi-
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onale beredskab udfører fredstidsopgaverne, så håndteringen af udbrud kan blive så hensigt s-

mæssigt som muligt. Hvis dette ikke prioriteres i regionerne, er der risiko for, at beredska bet 
ved et udbrud ikke fungerer så optimalt, som det burde.  

 

Undersøgelsen viser, at de regionale beredskabssektioner laver års - og aktivitetsplaner for 

fredstidsopgaverne. Aktivitetsplanerne omfatter blandt andet følgende aktiviteter:  

 Udarbejdelse af vagtplaner. 

 Overvågningsopgaver (aviær influenza). 

 Udarbejdelse og ajourføring af beredskabsmanualer og krisecenterplaner.  

 Opgaver vedr. håndtering af rengøring og desinfektion.  

 Indretning af lokaler og adgang til udstyr. 

 Lokale øvelser (adgangsøvelser, kasseøvelser, blodprøveudtagning, obduktion, IT, 

sporing mv.). 

 Opgaver vedr. håndtering af aflivning.  

 Udarbejdelse af procedurer for erstatningssager. 

 Tema- og aktualitetsdage samt studiebesøg. 

 Kommunikation (internt med Mørkhøj og andre beredskabssektioner og eksternt i for-

hold til meddelelser og foredrag for praktiserende dyrlæger og landmænd).  

 Kompetenceudvikling (MUS, kompetenceplaner og interne kurser).  

 
Revisionsenheden har undersøgt, hvor stor en del af de planlagte fredstidsopgaver, som de r e-

gionale beredskabssektioner udfører hvert år. Undersøgelsen viser imidlertid, at ingen af de 

regionale beredskabssektioner laver afrapporteringer over, hvor stor en del af deres års - eller 
aktivitetsplaner, de når hvert år. En undtagelse herfor er Fødevareregion Nord, der for 2008 

har lavet et skema til Fødevarestyrelsen i Mørkhøj om, hvad regionen ikke nåede.  

 

Samtidig viser undersøgelsen, at Fødevarestyrelsen i Mørkhøj generelt ikke beder om skriftl i-
ge afrapporteringer over, i hvilken grad beredskabssektionerne når deres planlagte arbejdsop-

gaver. Styrelsen i Mørkhøj oplyser, at dette bliver anset som et regionalt anliggende. Der sker 

alene en skriftlig afrapportering af aktiviteter omfattet af resultatkontrakten. Ændringer i b e-
redskabssektionernes planlagte arbejdsopgaver drøftes ved ugentlige videokonferencer mel-

lem veterinærcheferne og Mørkhøjs 1. kontor.  

 
Revisionsenheden konstaterer, at Fødevarestyrelsen dermed ikke dokumenterer, i hvilket om-

fang regionernes aktivitetsplaner og planlagte fredstidsopgaver, der skal være med til at sikre, 

at styrelsen kan leve op til sin strategi for beredskabet, nås. Det er en strategi, der handler om 

parathed og om at være beredt, det vil sige at have opdaterede beredskabsmanualer og at ud-
vikle og besidde de nødvendige kompetencer , således at fødevareregionerne kan reagere hur-

tigt og rigtigt, når sygdomsudbrud opstår. 

 
Fødevarestyrelsen har i 2006-2008 mod slutningen af hvert år besluttet, at en række arbejds-

opgaver skulle nedprioriteres for at kunne opprioritere resultatkontraktens  målsætninger. Det 

har betydet, at en række af beredskabets fredstidsopgaver som kompetenceudvikling, ajourfø-
ring af beredskabsmanualer og videndeling ikke har kunnet gennemføres som planlagt, og det 

også i år, hvor der ikke har været større sygdomsudbrud at håndtere. Det veterinære beredskab 

er derfor i en periode på 2-3 måneder mod slutningen af årene blevet reduceret til alene at 

skulle håndtere mistanker og udbrud. 
 

Denne problematik er også blevet rejst i en undersøgelse af det veterinære område, som F øde-

varestyrelsen gennemførte i 2007-2008 som oplæg til de senere politiske forhandlinger, der 
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førte frem til veterinærforliget i august 2008. Det fremgår heraf, at der i styrelsen har udviklet 

sig en praksis for, at efterslæb i veterinærkontrollen udføres af beredskabssektionerne, der 
følgelig må nedprioritere egne mål for at gennemføre eksport - og velfærdskontroller. Denne 

praksis blev af styrelsen vurderet som uhensigtsmæssig, idet beredskabssektionernes evne til 

planlægning blev reduceret som følge af de pålagte opgaver uden for deres eget kompetence-

område. 
 

Undersøgelsen viser derfor, at det veterinære beredskabs opgaver i fredstid bliver prioriteret 

lavere end opgaver relateret til resultatkontraktens målsætninger, samt rekvirerede, gebyrf i-
nansierede opgaver i forbindelse med eksportkontrol. Også af den grund er det væsentligt, at 

Fødevarestyrelsen dokumenterer i hvilket omfang fredstidsopgaverne nås, således at der fre m-

skaffes viden om, hvilken betydning prioriteringerne har for det veterinære beredskab , og så-
ledes at Fødevarestyrelsen kan bruge denne viden til fremadrettet at sikre den rette balance 

mellem alle opgaverne på det veterinære område.  

 
 
Fød evarestyrelsens kom m entar  t il rap porten : 
 
Fød evarestyrelsen  finder d et  relevant  at  dokum entere, hvilke p lan lagte fredst idsop gaver b e-
red skabssekt ionerne ikke når. 
 

 
Samtidig viser undersøgelsen, at det selv i udbrudssituationer er vanskeligt at frigøre bered-

skabsmedarbejdere fra de andre opgaver, de normalt udfører, så som eksportkontroller. Det 

nævnes i en evaluering fra et udbrud, at dette er problematisk, fordi beredskabet består af re-

lativt få personer, der under udbruddet skal være styrende i forhold til sygdomsbekæmpelsen, 
hvilket gør det uhensigtsmæssigt, at de samtidig skal udføre opgaver uden releva ns for ud-

brudssituationen. Dette er også i strid med de prioriteringer, der fremgår af resultatkontrakten 

for 2008. Her står, at det veterinære beredskab ved udbrud af smitsomme sygdomme vil have 
førsteprioritet frem for de gebyrfinansierede og de bevillingsfinansierede opgaver, i den 

nævnte prioriteringsrækkefølge.  

 

3.2 Lever det veterinære beredskab op til tidsfrister angivet i resulta t-

kontrakter og i strategi- og ressourceplanen? 

Resultatkontrakten er en årlig aftale mellem ministeriets departement
1
 og Fødevarestyrelsen. 

Resultatkontrakten er udmøntet i regionale resultatkontrakter mellem Fødevarestyrelsens d i-

rektion og de tre fødevareregioner. Resultatkontrakten opstiller forventninger og vilkår for 

styrelsens virksomhed og indeholder målsætninger for blandt  andet det veterinære beredskab. 
 

I resultatkontrakten fra 2008 er anvendt betegnelsen kvalitetsmål. Kvalitetsmål defineres her 

som et kvantitativt mål, der kan vurderes ud fra, om en given tidsfrist er nået. Grunden til, at 

man opererer med tidsfrister som mål for det veterinære beredskabs indsats, er, at det er helt 
centralt for beredskabet at kunne reagere hurtigt på mistanker og sygdomsudbrud for at for-

hindre smittespredning samt for at sikre, at erfaringer ikke glemmes og fejl ikke gentages.  

 

                                                   
1 Fødevarestyrelsen har i undersøgelsesperioden været underlagt Familie- og forbrugerministeriets departement 

i perioden 2005-2007 og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement i 2008. 



FØDEVARESTYRELSENS FORVALTNING AF DET VETERINÆRE BEREDSKAB I DANMARK 

20 
 

 
Fød evarestyrelsens kom m entar  t il rap porten : 
 
I resu lta tkon traktens fortolkn ing er  kvalitet  et  kvan t ita tivt  m ål, m en  kvaliteten  er  også  en  
vigtig param eter  indenfor beredskabet . H vis eksem pelvis rengøring og/ eller  d esinfektion  i k-
ke er  t ilfred sst illend e, og virus ik ke er  elim ineret  i a lle led , er  bekæm pelsen  ikke færd iggjort  
m ed  t ilst rækkelig kvalitet , u anset  om  t idsfristen  er  overhold t .  
 

 

Af resultatkontrakterne fremgår, at såfremt der ikke opstår omfattende udbrud af smitsomme 
husdyrsygdomme, skal Fødevarestyrelsen måles på følgende kvalitetsmål for beredskabet:  

 Tilstedeværelse: Ved alarmeringer om klinisk mistanke af liste 1-sygdomme skal regi-

onerne i 90 % af tilfældene være til stede i besætningen indenfor 4 timer efter, at regi-

onen har modtaget alarmeringen.  

 Evaluering: Ved alarmering om klinisk mistanke om liste 1-sygdomme skal regionen 

efterfølgende evaluere forløbet senest 14 dage efter, at mistanken er afklaret. Resulta-

tet af evalueringen forelægges på førstkommende veterinærchefmøde.  

 Prøvemateriale: Afsendelse af prøvemateriale til diagnostisk undersøgelse skal finde 

sted inden 8 timer efter at regionen har modtaget alarmeringen - med mindre andet af-

tales med laboratoriet i den konkrete sag.  

 Aflivning ved udbrud: Inficerede besætninger skal aflives indenfor 24 timer efter, at 

diagnose er stillet.  

 Aflivning af kontaktbesætninger ved udbrud: Kontaktbesætninger til inficerede besæt-

ninger skal aflives indenfor 48 timer.  

 Rengøring ved udbrud: Indledende rengøring og desinfektion skal være afsluttet og 

godkendt indenfor 2 til 8 dage efter, at besætningen er slået ned. Rengøringen skal væ-

re sket efter gældende regler og retningslinjer for, at resultatkravet betragtes som op-

fyldt. 
 

Disse kvalitetsmål kan variere lidt fra år til år. Eksempelvis var kravet om tilst edeværelse ved 

mistanke i 2005 inden for 3 timer, men de efterfølgende år er tidsfristen øget med én time, så-
ledes at regionens dyrlæger skal være til stede i mistankebesætningen inden for 4 timer

2
.  

 

Tabel 1-6 nedenfor viser, om Fødevarestyrelsen har levet op til de enkelte kvalitetsmål i hvert 
af årene i undersøgelsesperioden 2005-2008. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                                   
2 Fødevarestyrelsen har oplyst, at forlængelsen af tidsfristen skyldes sammenlægning af regionerne fra 10 til 3. 

Regionerne er dermed blevet større og køretiden til yderliggende besætninger længere. 
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Tabel 1: Målopfyldelse på resultatkontraktens kvalitetsmål om tilstedeværelse ved mis-

tanker 2005-2008 
Kvalitetsmål (A) Fødevareregionen skal være til stede ved mistanke om liste 1-

sygdomme inden for 4 timer (i 90 % af tilfældene) 

År 2005 2006 

 

2007 2008 

Antal tilfælde  

(kliniske mistanker) 

39 15 42 13 

Antal kliniske mistanker, 

hvor fødevareregionen 

kom på kontrolbesøg in-

den for 4 timer 

 39  11 38 

 

12 

Andel besætninger, hvor 

fødevareregionen kom på 

kontrolbesøg inden for 4 

timer 

100 % 73 % 90 % 92 % 

Er målsætningen i resul-

tatkontrakten nået? 

Ja 

 

Nej 

 

Ja 

 

Ja 

 

Kilde: Fødevarestyrelsen (regionale indberetninger og 4. kvartalsrapporter over regionernes målo p-

fyldelse 2005-2008). Tabelnoter: Tabellen vedrører ikke BSE/TSE. Hvad angår sygdommen blueton-

gue, var der i starten af 2006 ikke klarhed over, om besætninger med mistanke om sygdomsudbrud 

skulle besøges inden for 4 timer. Der blev dog i løbet af 2006 truffet be slutning om, at fremtidige blue-

tongue-mistanker skulle besøges efter de samme retningslinjer som for andre liste 1-sygdomme, det vil 

sige inden for 4 timer. I september 2008 blev der indført nye regler om tilstedeværelse i besætninger 

ved bluetongue-mistanke. Disse besætninger skal nu blot besøges inden for normal arbejdstid. Det be-

tyder, at bluetongue-mistanker relevante for kvalitetsmål (A) alene er medtaget i skemaet for2007.  

 
Tabel 1 viser, i hvilken grad Fødevarestyrelsen opfyldte kvalitetsmålet om i 90 % af tilfælde-

ne at være til stede i mistankebesætninger inden for den målsatte tidsfrist på 4 timer. Målet 

blev nået i 2005, 2007 og 2008, men ikke i 2006. Af tabel 1 fremgår også det relevante antal 

mistanker, der var i årene. Antallet af mistanker angivet her er kun kliniske mistanker anmeldt 
til fødevareregionerne, som regionerne vurderede krævede et besøg.  

 

Tabel 2 nedenfor viser, i hvilken grad Fødevarestyrelsen opfyldte kvalitetsmålet om at aflive 
inficerede besætninger inden for den målsatte tidsfrist på 24 timer samt oplyser om det rele-

vante antal udbrud, der var i årene.  

 

Tabel 2: Målopfyldelse på resultatkontrakten kvalitetsmål om aflivning af besætninger 

2005-2008 

Kvalitetsmål (B) Fødevareregionen skal aflive inficerede besætninger inden for 24 ti-

mer 

År 2005 2006 

 

2007 2008 

Antal tilfælde (udbrud) 1 4 0 1 

Antal inficerede besæt-
ninger aflivet inden for 

24 timer 

1 Særlige  
omstændigheder 

Ikke relevant 1 

Er målsætningen i resul-

tatkontrakten nået? 

Ja - - Ja 

Kilde: Fødevarestyrelsen (regionale indberetninger og 4. kvartalsrapporter over regionernes målop-

fyldelse 2005-2008). Tabelnote: Tabellen vedrører ikke BSE/TSE. 
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Tabel 2 viser, at målet om at aflive inficerede besætninger blev nået i 2005 og 2008. I 2006 

forelå der ifølge Fødevarestyrelsen særlige omstændigheder, der gjorde, at det ikke var muligt 
for beredskabet at nå målet. Der var således to tilfælde i 2006, hvor aflivningen ikke kunne 

afsluttes inden for 24 timer. I det ene tilfælde skyldtes det, at konstateringen af sygdomsu d-

bruddet skete på baggrund af en overvågningsprøve frem for en konkret mistanke til besæt-

ningen. Beredskabssektionen fik dermed først besked om udbruddet, da det endelige (positive) 
laboratorieresultat forelå, og der var derfor ingen mistankeperiode, hvori aflivningen kunne 

være planlagt. Desuden var det ifølge styrelsen ikke fysisk muligt at udføre aflivningen på 24 

timer grundet besætningens størrelse og de fysiske rammer. Aflivningen varede derfor flere 
døgn. I det andet tilfælde var aflivning påbegyndt, men ikke afsluttet, inden for fristen på 24 

timer. 

 

Tabel 3 nedenfor viser, i hvilken grad Fødevarestyrelsen opfyldte kvalitetsmålet om at aflive 

kontaktbesætninger inden for den målsatte tidsfrist på 48 timer Af tabel 3 fremgår også det r e-

levante antal inficerede kontaktbesætninger, der var i årene.  

 

Tabel 3: Målopfyldelse på resultatkontraktens kvalitetsmål om aflivning af kontaktbe-

sætninger 2005-2008 

Kvalitetsmål (C) Fødevareregionen skal aflive kontaktbesætninger inden for 48 timer 

År 2005 2006 

 

2007 2008 

Antal tilfælde  

(kontaktbesætninger til 

aflivning) 

0 1 0 0 

Antal inficerede kon-
taktbesætninger aflivet 

inden for 48 timer 

Ikke relevant Særlige  
omstændigheder 

Ikke relevant Ikke relevant 

Er målsætningen i resul-

tatkontrakten nået? 

- - - - 

Kilde: Fødevarestyrelsen (regionale indberetninger og 4. kvartalsrapporter over regionernes målop-

fyldelse 2005-2008). Tabelnoter: Tabellen vedrører ikke BSE/TSE. Hvad angår aflivning af kontaktbe-

sætninger, vil de besætninger, som kan være kontamineret med virus, ligeledes blive aflivet. Også be-

sætninger med modtagelige dyr, som ligger i nærheden (op til 1 km) af den smittede besætning vil bl i-

ve aflivet, såfremt Fødevarestyrelsen vurderer, at de kan være blevet kontamineret med virus.  

 

Tabel 3 viser, at det kun i ét tilfælde i undersøgelsesperioden har været relevant at aflive kon-
taktbesætninger. Revisionsenheden kan ikke fastslå, om målet blev nået i dette ene tilfælde, 

idet der ifølge styrelsen forelå en særlig omstændighed omkring denne sag. Ifølge styrelsen 

bidrog manglende samarbejdsvillighed fra ejerens side til en forsinkelse. Kontaktbesætninger-
ne var ikke gængse kontaktbesætninger, men bestod af fugle i fangenskab placeret i naturen. 

Disse besætninger blev testet for sygdom, og ved positivt fund blev aflivningen iværksat da-

gen efter. Det var dog af fysiske grunde ikke muligt at aflive fuglene udsat i en mose inden 
for 48 timer, da et forsøg på indfangning mislykkedes. Fuglene i mosen blev derfor først afl i-

vet, da det lykkedes at skaffe ekspertise til indfangning.  

 

Tabel 4 nedenfor viser, i hvilken grad Fødevarestyrelsen opfyldte kvalitetsmålet om at evalu e-
re håndteringen af mistanker inden for den målsatte tidsfrist på 14 dage. Af tabel 4 fremgår 

også det relevante antal kliniske mistanker, der var i årene.  
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Tabel 4: Målopfyldelse på resultatkontraktens kvalitetsmål om evaluering af mistanker 

2005-2008 

Kvalitetsmål (D) Fødevareregionen skal evaluere håndteringen af mistanker inden for 
14 dage 

År 2005 2006 

 

2007 2008 

Antal tilfælde  

(kliniske mistanker) 

39 12 40 13 

Antal kliniske mistanker 

evalueret inden for 14 

dage 

38 3 33 Det præcise an-

tal evalueringer 

kan ikke opgø-

res pga. usyste-

matiske og ukla-

re indberetnin-

ger 

Er målsætningen i resul-

tatkontrakten nået? 

Ja Nej Nej Nej 

Kilde: Fødevarestyrelsen (regionale indberetninger og 4. kvartalsrapporter over regionernes målop-

fyldelse 2005-2008 samt udtræk fra mistankedatabasen). Tabelnoter: Tabellen vedrører ikke BSE/TSE. 
Bluetongue-mistanker er alene medtaget i skemaet for2006 og 2007, idet denne sygdom i de øvrige år 

blev håndteret på anden måde end de øvrige liste 1-sygdomme.  

 

Tabel 4 viser, at målet om at evaluere mistanker blev nået i 2005,  men ikke i 2006, 2007 og 

2008. 
 

 
Fød evarestyrelsens kom m entar  t il rap porten :  

 
Det er  korrekt , at  d er  u d estår  en  d el evalueringer af m is tanker, m en  Fød evarestyrelsen  finder 
d et  vigt igt  at  bem ærke, at  en  række vigt igere kvalitetsm ål som  eksem p elvis tid sm ål og ove r-
vågn ingsp rogram m er i høj grad  er  nået .  

 

 

For 2008 kan Revisionsenheden ikke afgøre, hvor mange mistankehåndteringer, der ikke b lev 
evalueret til tiden, idet regionernes årlige indberetninger til brug for udarbejdelsen af Fødeva-

restyrelsens 4. kvartalsrapporter er uklare.  

 
 
Fød evarestyrelsens kom m entar  t il rap porten :  
 
Det  blev beslu ttet  på  et  bered skabschefm ød e i 2007, a t  i sted e t  for  frem sendelse af skrift lige 
evalu eringer af m istanker i regionerne t il Mørkhøj, sku lle evalueringerne evalueres på  bere d -
skabschefm ød erne. Derfor er  det  vanskeligt  at  læse af resu ltatkontrakt indberetn ingerne i 
2008, hvor m ange evalu eringer, d er  er  u d fø rt . 1. kon tor p lan lægger at  følge anderled es s y-
stem at isk op  på , om  evalu eringerne af m istankerne er  u d ført  i 2009, således at  d et  m ere tyd e-
ligt  belyses , om  resu ltatm ålet  nås. 

 

 

Fødevareregion Øst har om evalueringerne i 2008 angivet, at regionens mistanker det år blev 
foretaget efter tidsfristen, nemlig 14-20 dage efter, at mistanken var opklaret. Regionen har 

dels forklaret, at tidsoverskridelsen ikke var tilsigtet, idet regionen bestræber sig på at evalu e-

re inden for tidsfristen. Regionerne har desuden oplyst, at kun kliniske mistanker (det vil sige 
hvor dyr viser tegn på sygdom) anmeldt af praktiserende dyrlæge eller veterinærkontrollen på 

slagterierne evalueres. Fødevarestyrelsen i Mørkhøj har oplyst, at beredskabets oprindelige 
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ambition om at evaluere alle mistanker, der meldes til regionen, viste sig at være urealistisk 

og for ambitiøs. Derfor er det nu kun de kliniske mistanker, der evalueres.  
 

Tabel 5 nedenfor viser, i hvilken grad Fødevarestyrelsen opfyldte kvalitetsmålet om at afsen-

de prøvemateriale inden for den målsatte tidsfrist på 8 timer. Af tabel 5 fremgår også det rel e-

vante antal kliniske mistanker, hvor der blev taget prøve til laboratorieundersøgelse,  der var i 
årene.  

 

Tabel 5: Målopfyldelse på resultatkontraktens kvalitetsmål om afsendelse af prøvemate-

riale 2005-2008 

Kvalitetsmål (E) Fødevareregionen skal afsende prøvemateriale til laboratoriet inden 

for 8 timer 

År 2005 2006 

 

2007 2008 

Antal tilfælde  

(kliniske mistanker med 

laboratorieundersøgelse) 

16 6 38 11 

Antal prøver afsendt in-

den for 8 timer 

16 6 38 11 

Er målsætningen i resul-

tatkontrakten nået? 

Ja Ja Ja Ja 

Kilde: Fødevarestyrelsen (regionale indberetninger og 4. kvartalsrapporter over regionernes målo p-

fyldelse 2005-2008 samt udtræk fra mistankedatabasen). Tabelnoter: Tabellen vedrører ikke BSE/TSE. 

 

Tabel 5 viser, at målet om at afsende prøvemateriale inden for 8 timer blev nået i alle årene 

2005-2008. I enkelte tilfælde er prøvemateriale dog ikke blevet afsendt inden for tidsfristen. 

Dette er sket efter aftale med Fødevarestyrelsen i Mørkhøj. 
 

Tabel 6 nedenfor viser, i hvilken grad Fødevarestyrelsen opfyldte kvalitetsmålet om at gøre 

rent efter udbrud inden for den målsatte tidsfrist på 2-8 dage. Af tabel 6 fremgår også det re-
levante antal udbrud, der var i årene.  

 

Tabel 6: Målopfyldelse på resultatkontraktens kvalitetsmål om rengøring 2005-2008 

Kvalitetsmål (F) Fødevareregionen skal afslutte en foreløbig rengøring efter udbrud 
inden for 2-8 dage 

År 2005 2006 

 

2007 2008 

Antal tilfælde (udbrud) 1 4 0 1 

Antal foreløbig rengø-

ring afsluttet inden for 2-

8 dage 

1 Særlige  

omstændigheder 

Ikke relevant Særlige om-

stændigheder 

Er målsætningen i resul-

tatkontrakten nået? 

Ja - - - 

Kilde: Fødevarestyrelsen (regionale indberetninger og 4. kvartalsrapporter over regionernes målo p-

fyldelse 2005-2008). Tabelnoter: Tabellen vedrører ikke BSE/TSE. Hvad angår det ene udbrud i 2005, 

fremgår det af Fødevarestyrelsens 4. kvartalsrapport for dette år, at det ikke havde været relevant at 

foretage rengøring efter udbruddet. Fødevarestyrelsen har dog i f orbindelse med undersøgelsen op-

lyst, at det var en fejl, at der i 4. kvartalsrapporten stod, at rengøring efter udbruddet ikke var rel e-
vant, samt at rengøringen blev gennemført inden for tidsfristen. 
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Tabel 6 viser, at Fødevarestyrelsen i 2005 opfyldte kvalitetsmålet om at gennemføre en fore-

løbig rengøring efter sygdomsudbrud inden for den målsatte tidsfrist på 2-8 dage. I 2007 var 
der ikke udbrud. I 2006 og 2008 var der også udbrud, men her forelå der ifølge Fødevarest y-

relsen særlige omstændigheder. I det ene tilfælde i 2006 havde fuglene på ejendommen gået 

på et ganske stort areal med mange enkeltbure, og det var derfor ifølge styrelsen ikke fysisk 

muligt at gennemføre den indledende rengøring og desinfektion indenfor 8 dage efter afli v-
ningen. I 2008 var rengøringen ikke afsluttet inden for tidsfristen på grund af ekstraordinært 

entreprenørarbejde i en stald med faststøbt spaltegulv samt mange fri - og helligdage i perio-

den. 
 

Rengøring og desinfektion af ejendomme er inddelt i en foreløbig og endelig rengøri ng og 

desinfektion. Den foreløbige rengøring, samt fjernelse af gødning, iværksættes straks. Det er 
tiden for den foreløbige rengøring, der er mål om, mens der ikke er målsætning om varigh e-

den af den endelige rengøring.  

 

Tabellerne 1-6 viser samlet, at Fødevarestyrelsen i undersøgelsesperioden 2005-2008 hvert år 
havde 6 kvalitetsmål at leve op til fra resultatkontrakterne, dvs. i alt 24 mål for hele perioden. 

I fem tilfælde var målene ikke relevante, for eksempel fordi der ikke var sygdomsudbrud i et 

givent år. Af de resterende 19 målsætninger blev 10 mål nået, fem mål blev ikke nået, og i fire 
tilfælde forelå der ifølge styrelsen særlige omstændigheder, der gjorde, at styrelsen ikke ku n-

ne leve op til målsætningerne for de pågældende aktiviteter.  

 

 
Fød evarestyrelsens kom m entar  t il rap porten : 
 
Fød evarestyrelsen  har sat  et  højt  am bit ionsn iveau  i forhold  t il d e t id sm æssige kvalitetsm ål 
for  at  sikre at  bevare et  incitam ent  for  en  hu rtig afvikling af et  bekæm pelsesforløb og d erm ed  
en  hu rt ig tilbagevenden  t il norm a le t ilstand e. Kvalitetsm ålene er  sat  i forhold  t il norm ale fo r-
hold . Der vil i nogle t ilfæ ld e være særlige om stænd igheder i besætn ingerne f. eks. m ennesk e-
lige eller  konstru kt ionsm æssige forhold , der  gør, at  d et  er  um u ligt  at  nå  m ålene inden  for  
t id sram m en . 
 
Fød evarestyrelsen  finder d et  i øvrigt  svært  a t  sam m enfatte alle kvalitetsm ålene og gøre dem  
op  som  10 bestået  u d  af 19, id et  d e d ækker over m eget  forskellige om råd er, der  ikke kan  
sam m entælles. 

  

 

De ovenstående tabeller 1-6 bygger på oplysninger fra Fødevarestyrelsen i form af kvartalsvi-

se indberetninger fra fødevareregionerne til Fødevarestyrelsen i Mørkhøj. Revisionsenheden 
skal bemærke, at indberetningerne i nogle tilfælde efter Revisionsenhedens vurdering fremstår 

både usystematiske og uklare. Det er  særligt antallet af kliniske mistanker, der er uklarhed 

omkring, samt hvorvidt fødevareregionerne besøger de pågældende mistanker inden for tid s-
grænsen på 4 timer og evaluerer håndteringen af mistankerne inden for tidsgrænsen på 14 d a-

ge. Revisionsenheden konstaterer for eksempel, at der er uoverensstemmelse mellem på den 

ene side antallet af kliniske mistanker, som de fremgår af indberetningerne, og på den anden 
side som de fremgår af Fødevarestyrelsens såkaldte mistankedatabase, der er tilgængelig på 

Fødevarestyrelsens hjemmeside. Dette var særlig tilfældet i 2005. 
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Fød evarestyrelsens kom m entar  t il rap porten : 
 
Der er  i 2005 og 2006 u dført  et  stort  arbejde i forbind else m ed  ind beretningerne m ed  at  gøre 
regionerne opm ærksom m e på, at  kun  klin iske m istanker s kal ind berettes. Det te synes at  have 
virket  i 2007 og 2008. 
 

 

Fødevarestyrelsen har som tidligere nævnt til det veterinære beredskab udarbejdet en strategi - 

og ressourceplan til forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme. I strategi - 
og ressourceplanen er der ligeledes angivet en række kvalitetsmål for beredskabet. Der er dels 

tale om mål, der også findes i resultatkontrakten, dels om enkelte andre målsætninger. De 

målsætninger, der kun findes i strategi- og ressourceplanen, er: 

 

1. Udbetaling af erstatning for dyr: Ifølge EU-reglerne skal erstatning for dyr m.v. senest 

udbetales til ejeren 90 dage efter, at dyrene er aflivet. Fødevarestyrelsens mål er imid-

lertid at udbetale erstatning indenfor 30 dage. 

2. Løbende afrapportering til Kommissionen.  
 

Tabel 7 nedenfor viser, om Fødevarestyrelsen har levet op til disse øvrige kvalitetsmål i u n-

dersøgelsesperioden. 
 

Tabel 7: Målopfyldelse på kvalitetsmål i strategi- og ressourceplanen 2005-2008 

Kvalitetsmål (G) Fødevarestyrelsen skal udbetale erstatning til besætningsejeren inden 

for 30 dage 

År 2005 2006 

 

2007 2008 

Antal tilfælde (erstat-

ningsberettigede sager) 

1 3 0 1 

Antal erstatninger udbe-

talt inden for 30 dage 

1 Særlige  

omstændigheder 

Ikke relevant 1 

Er målsætningen i resul-
tatkontrakten nået? 

Ja - - Ja 

Kvalitetsmål (H) Fødevarestyrelsen skal løbende afrapportere til Kommissionen  

 

Antal tilfælde (udbrud) 1 4 0 1 

Antal foretagne afrap-

porteringer 

1 4 0 1 

Er målsætningen i resul-

tatkontrakten nået? 

Ja Ja Ja Ja 

Kilde: Fødevarestyrelsen. Tabelnote: Tabellen viser kun de kvalitetsmål fra strategi- og ressourcepla-

nen, som ikke fremgår af resultatkontrakterne. 

 
Tabel 7 viser, at kvalitetsmålene blev nået i perioden. Fødevarestyrelsen har levet op til sit 

egen målsætning om at udbetale erstatning inden for 30 dage efter aflivning og har levet op til 

sin EU indberetningspligt ved de 6 udbrud af smitsomme husdyrsygdomme, der har været i 

perioden 2005-2008. 
 

Det skal dog nævnes, at styrelsen i ét tilfælde i 2006 ikke betalte erstatning til den berørte be-

sætningsejer inden for 30 dage. Dette skyldtes, at styrelsen i denne sag ikke fandt, at der sku l-
le udbetales erstatning, idet besætningsejeren ikke havde overholdt de gældende bekendtg ø-

relser. Sagen blev afgjort af departementet, hvorefter besætningsejeren blev ti ldelt erstatning. 
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Processen før der blev taget en endelig beslutning gjorde, at styrelsen ikke kunne overholde 

eget krav vedrørende udbetaling af erstatning inden 30 dage . 
 

3.3 Lever det veterinære beredskab op til målsætninger for overvåg-

ning? 

Udover de kvalitetsmål, der er opstillet i strategi- og ressourceplanerne og i resultatkontrak-

terne, er der i resultatkontrakterne anført hvilke arbejdsopgaver regionerne i øvrigt skal udf ø-

re i perioden. For perioden 2005-2008 har der eksempelvis været krav om, at Fødevarestyrel-

sens veterinære beredskab skal måles på opfyldelsen af implementering af overvågningspr o-
grammer for visse sygdomme. Overvågningsprogrammer er vigtige for at følge den eventuelle 

forekomst af sygdomme.  

 
Tabel 8 nedenfor viser hvilke resultatkrav for overvågning, der var i 2005-2008.  

 

Tabel 8: Resultatkrav vedrørende overvågning i perioden 2005-2008 
Resultatkontrakt 

år 

Resultatkrav vedrørende overvågning Opfyldt 

2005 Nyt overvågningssystem for Aujeszky’s disease. Ja 

2006 Implementering af handlingsplan mod aviær influenza. Ja 

2007 Fødevareregionernes beredskabssektioner skal på regionalt niveau 

følge op på den rutinemæssige overvågning for aviær influenza i 

fjerkræ ved at tjekke, at der er udtaget prøver i henhold til be-

kendtgørelsen. Hvis der i denne forbindelse findes fejl eller 

mangler skal der administrativt følges op. Efter årets afslutning 

udarbejdes en rapport, der dokumenter, at resultatkravet er op-

fyldt. 

 

 

Delvist 

opfyldt 

2008 For de væsentligste sygdomstyper skal der ske en afrapportering 

af overvågningen til EU, som skal accepteres af EU. 

Ja 

Kilde: Fødevarestyrelsen. 

 
Som det fremgår af tabel 8, så har Fødevarestyrelsen opfyldt kravene til overvågning i årene 

2005, 2006 og 2008. I 2007 har styrelsen delvist opfyldt målet. Undersøgelsen v iser, at arbej-

det forløb planmæssigt til og med 3. kvartal i året, men på grund af omprioriteringer af regi o-

nernes arbejdsindsats tog regionerne i 4. kvartal sig kun af mistanker, tidlig varsling og pr ø-
veudtagning af nedlagt vildt. Alle øvrige aktiviteter blev sat i bero, hvorfor flere af de plan-

lagte arbejdsopgaver vedrørende fejlfinding og opfølgning på aviær influenza overvågningen 

ikke blev gennemført. 
 

Det skal nævnes, at der i Danmark både i og underfor Fødevarestyrelsen sker overvågning, 

som ikke er en del af resultatkontrakterne. Danmark har igennem mange år haft overvå g-
ningsprogrammer for aviær influenza (fugleinfluenza), bovin spongiform encephalopati – BSE 

(kogalskab), bovin virus diarre (BVD), Aujeszkys sygdom, klassisk svinepest, infektiøs bovin  

rhinotracheitis (IBR), enzootisk kvægleukose, bluetongue og en række fiskesygdomme. Disse 

sygdomme overvåges typisk ved tankmælksprøver eller slagteprøver udtaget af erhvervet eller 
af prøver udtaget af praktiserende dyrlæger. Prøverne sendes til Veterinærinstituttet eller an-

dre godkendte laboratorier, som derefter sender resultaterne fra overvågningen direkte til F ø-

devarestyrelsen. Indkomne resultater tjekkes flere gange dagligt, og der reageres i forhold til 
prøveresultatet. Denne håndteringsmåde er en form for mistankehåndtering, som er en væsent-

lig del af den nationale overvågning.  
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Den eneste husdyrsygdom, hvor Fødevarestyrelsen selv direkte er involveret i overvågningen i 

fredstid, er i prøveudtagning i forbindelse med overvågningen af aviær influenza  i vilde fugle 
og nedlagt fjervildt.  

 

3.4 Lever det veterinære beredskab op til målsætninger for bered-

skabsøvelser? 

En anden arbejdsopgave, der er angivet i resultatkontrakterne, er kravet til, at Fødevarestyre l-

sen afholder veterinære beredskabsøvelser. I resultatkontrakterne fremgår det, at det i EU-
direktiver er fastsat, hvad der som minimum skal være af øvelser for hver sygdomstype.  

 

Kravet til øvelser i direktiverne er afhængig af hvilken smitsom husdyrsygdom, det drejer sig 
om. For aviær influenza er kravet at gennemføre tidstro beredskabsøvelser, for klassisk og a f-

rikansk svinepest er kravet mindst to øvelser pr. år, og for mund- og klovesyge er kravet at 

afholde øvelser to gange inden for en periode på fem år. Det er ikke i svinepest -direktivet de-

fineret, hvor stor udstrækning de to øvelser i svinepest skal have, hvorfor der veksles mellem 
små regionale øvelser og større landsdækkende, og der er i direktiv om bekæmpelse af mund- 

og klovesyge beskrevet, hvorledes det er muligt at lade en øvelse i en anden husdyrsygdom 

erstatte en af øvelserne i mund- og klovesyge over en 5-årig periode. 
 

Fødevarestyrelsen tolker kravene til øvelser på den måde, at der skal være én landsdækkende 

øvelse for én sygdomstype ca. hvert år. Styrelsen planlægger at gennemføre følgende antal be-
redskabsøvelser i en given 5 års periode:  

 

Tabel 9: Antal planlagte centralt styrede øvelser i given 5-års periode 
Sygdom Aviær influenza Newcastle disease Svinepest Mund- og klove-

syge 

Antal øvelser 1 1 1 2 

Kilde: Fødevarestyrelsen.  

 

Tabel 9 viser, at Fødevarestyrelsen i en given 5-års periode planlægger at gennemføre én 

landsdækkende øvelse i henholdsvis aviær influenza, Newcastle disease og svinepest samt to 

øvelser i mund- og klovesyge, dvs. én større, landsdækkende øvelse om året.  
 

Styrelsen har oplyst, at FVO og Kommissionen mundtligt har oplyst, at det planlagte antal 

øvelser for de enkelte sygdomme er tilfredsstillende.  
 

Ifølge strategi- og ressourceplanen planlægger styrelsen dog alene at afholde en generel be-

redskabsøvelse hvert andet år. Fødevarestyrelsen har afholdt tre centralt styrede øvelser i åre-

ne 2005-2008, hvoraf den ene dækkede over to smitsomme sygdomme:  

 Fælles nordisk mund- og klovesyge-øvelse (2005). 

 Fælles nordisk-baltisk svinepest- og bluetongue-øvelse (2008). 

 Øvelse om vaccination, fri testning og screening for mund- og klovesyge (2007). 

 

Fødevarestyrelsen har oplyst, at øvelserne dækkede de forskellige faser i sygdomshåndteri n-

gen fra den akutte håndtering af mistanke og udbrud til den afsluttende håndtering (screening 
af modtagelige arter i zoner, ophævelse af restriktioner, pressemeddelelser om afslutning, i n-

formation til den internationale dyresundhedsorganisation OIE, EU mv.). 

 
Det fremgår af styrelsens resultatkontrakt for 2008, at i år, hvor der er udbrud af en husdyr-

sygdom, er der ikke samtidig krav om at gennemføre en øvelse på området. Samtidig fremgår 
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det af strategi- og ressourceplanen, at en generel beredskabsøvelse ikke vil blive afholdt, hvis 

der i året forinden har været et større udbrud af en smitsom husdyrsygdom. 
 

I 2005 og 2006 var der udbrud med henholdsvis Newcastle disease og aviær influenza. I de år 

var der derfor ikke krav om, at styrelsen også skulle afholde centralt styrede øvelser. Som det 

fremgår holdt styrelsen dog alligevel en centralt styret øvelse i 2005. 
 

Revisionsenheden konstaterer, at der i undersøgelsesperioden har været sygdomsudbrud i to 

år, og at der er afholdt tre landsdækkende beredskabsøvelser. Fødevarestyrelsen har dermed 
levet op til sin egen målsætning, som det fremgår af resulta tkontrakt og strategi- og ressour-

ceplan, om at afholde øvelser, idet der har været én landsdækkende øvelse for én sygdomstype 

ca. hvert år, undtagen i år med sygdomsudbrud. 
 

Det skal endelig bemærkes, at Fødevarestyrelsen tilsyneladende ikke har gennemført et antal 

øvelser i klassisk svinepest og afrikansk svinepest, der svarer til de krav, der fremgår af de r e-

levante direktiver om bekæmpelse af de pågældende sygdomme. Der er i undersøgelsesperi o-
den gennemført én landsdækkende og to regionale øvelser med fokus på svinepest, men kravet 

er at afholde mindst to øvelser årligt af henholdsvis klassisk svinepest og afrikansk svinepest.  

Fødevarestyrelsen har dog hertil oplyst, at Kommissionen overfor styrelsen har tilkendegivet,  
at alle svinepest-mistanker håndteret ifølge beredskabsplanen tæller som øvelser i håndtering 

af klassisk og afrikansk svinepest. Der har i undersøgelsesperioden været i alt 11 kliniske mi s-

tanker om svinepest. Revisionsenheden vurderer på dette grundlag, at Fødevarestyrelsen har 

levet op til kravene i direktiverne.  
 

De regionale beredskabssektioner har derudover afholdt andre større eller mindre øvelser i p e-

rioden. 
 

 

Opfølgningspunkter fra kapitel 3 
 

Revisionsenheden vil følge og vurdere Fødevarestyrelsens opfølgning på: 
 

 At sikre dokumentation for, i hvilken grad de regionale beredskabssektioner når 

de planlagte fredstidsaktiviteter, der ikke er målfastsatte, men som er vigtige for 
at leve op til Fødevarestyrelsens strategi for det veterinære beredskab om para t-

hed og beredthed, jf. afsnit 3.1. 

 At sikre ensartede og klare regionale indberetninger om, i hvilken grad regi o-

nerne lever op til målsætningerne for det veterinære beredskab , jf. afsnit 3.2. 
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4 Styring og håndtering af det veterinære beredskab 

 

Undersøgelsens resultater 

 

På det planlægningsmæssige niveau har Fødevarestyrelsen udarbejdet udførlige strate-

gier for iværksættelse af det veterinære kriseberedskab, der skal være med til at sikre 
en effektiv styring og koordinering under sygdomsudbrud. For de enkelte fødevarereg i-

oner findes der endvidere lokale krisestyringsmanualer, som er væsentlige, fordi de in-

deholder konkrete og ajourførte procedurer for, hvordan regionen skal gribe et udbrud 
an. For én fødevareregions vedkommende er krisestyringsmanualen ikke opdateret in-

den for de sidste to år. 

 

Da mange smitsomme husdyrsygdomme kan spredes hurtigt, er det nødvendigt med en 
kort og klar kommandostruktur i beredskabet. Revisionsenheden konstaterer, at kom-

munikation og kommandoveje i Fødevarestyrelsen omkring det veterinære beredskab 

generelt opleves som velfungerende. Med indførelsen af nye styringsværktøjer har F ø-
devarestyrelsen effektiviseret kommunikationen omkring udbrud og øvelser. Fødevar e-

regionerne har dog endnu ikke en ensartet praksis med hensyn til benyttelsen af vær k-

tøjerne. 
 

Fødevarestyrelsen lever ikke altid op til den nationale kontrolplan og styrelsens eget 

mål om, at operationelle sygdomsmanualer løbende skal revideres og ajourføres, sål e-

des at disse manualer altid er opdaterede i forhold til nyeste viden og erfaring, ekse m-
pelvis opnået efter øvelser, mistankehåndteringer og udbrud. Derimod anvender styre l-

sen ofte evalueringer efter øvelser, mistanker og udbrud fremadrettet til at optimere b e-

redskabet ved at indføre ændringer i arbejdsrutiner, uden at ændringerne kommer til a t 
fremgå af sygdomsmanualerne. Revisionsenheden vurderer, at Fødevarestyrelsens op-

følgning på evalueringer savner systematik, idet det på baggrund af evalueringerne ikke 

er tydeligt, hvad styrelsen ønsker at følge op på, og hvad der skal indarbejdes i bered-
skabsmanualerne. 

 

Styrelsen evaluerer ikke alle sygdomsmistanker og har ikke gennemført evalueringer 

med eksterne samarbejdspartnere siden 2006. Hvis ikke evalueringerne foretages , og 
konklusionerne efterfølgende tages til efterretning og indarbejdes i sygdomsmanualer, 

er der risiko for, at fejl gentages, hvilket er uhensigtsmæssigt.  

 
Fødevarestyrelsen foretager ikke egentlige cost-effekt analyser af beredskabstiltag. Der 

fokuseres i de fleste tilfælde på tid, da tidsspørgsmålet er væsentligt både for at f orhin-

dre smittespredning, men også for hurtigst muligt at generhverve frihed for husdyrsyg-

dommen og dermed mindske det økonomiske tab, som et udbrud medfører for erhver-
vet. Der er etableret procedurer for godkendelse af budgetter for udgifter til rengøring  

og desinfektion, som er den største økonomiske post i forbindelse med udbrud af en 

smitsom husdyrsygdom, og enkelte, andre konkrete beredskabstiltag så som afliv-
ningsmetoder vælges også ud fra en hensyntagen til økonomi og ressourcer.  

 

 

Resultaterne er fremkommet på baggrund af en undersøgelse, der har belyst og besvaret fø l-
gende spørgsmål: 
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1. Fungerer beredskabets interne kommandoveje og kommunikation hensigtsmæssigt? 
2. Fungerer beredskabets eksterne kommandoveje og kommunikation hensigtsmæssigt? 

3. Anvender Fødevarestyrelsen viden fra øvelsesevalueringer til at optimere beredskabet? 

4. Anvender Fødevarestyrelsen viden fra mistankeevalueringer til at optimere beredska-

bet? 
5. Anvender Fødevarestyrelsen viden fra udbrudsevalueringer til at optimere beredska-

bet? 

6. Er beredskabstiltag baseret på cost-effekt analyser? 
 

Baggrunden for, at Revisionsenheden har valgt at undersøge disse spørgsmål, fremgår af det 

følgende. I Fødevarestyrelsens strategi- og ressourceplan fremgår det, at da mange smitsomme 
husdyrsygdomme kan spredes meget hurtigt, er det nødvendigt med en kort og klar komman-

dostruktur, der fungerer efter det samme mønster i alle fødevareregioner. Revisionsenheden 

har på blandt andet denne baggrund undersøgt Fødevarestyrelsens kommandoveje, herunder 

også kommunikationen, samt erfaringen med disse i forbindelse med øvelser, mistanker og 
udbrud af smitsomme husdyrsygdomme.  

 

I strategi- og ressourceplanen understreges det, at det veterinære beredskab skal udarbejde b e-
redskabsplaner, der løbende opdateres. Også i følge Danmarks nationale kontrolplan skal be-

redskabsplaner løbende revideres og ajourføres efter øvelser eller udbrud. Dette er vigtigt for 

at sikre, at der til enhver tid er de bedst mulige beredskabsmanualer klar ved eventuelle u d-

brud. Hvis ikke evalueringerne foretages og konklusionerne efterfølgende tages til efterret-
ning og indarbejdes i beredskabsplaner, er der risiko for, at erfaringer går tabt, hvilket er 

uhensigtsmæssigt. De beredskabsplaner, der er tale om, er de operationelle sygdomsmanualer 

og de regionale krisestyringsmanualer. 
 

I strategi- og ressourceplanen står endelig, at der så hurtigt som muligt skal etableres bekæm-

pelsesforanstaltninger, som er tilstrækkelige til at kontrollere et udbrud og så hurtigt og øk o-
nomisk effektivt som muligt generhverve frihed for alvorlige smitsomme husdyrsygdomme.  

 

4.1 Fungerer beredskabets interne kommandoveje og kommunikation 

hensigtsmæssigt? 

Undersøgelsen viser, at på det planlægningsmæssige niveau findes der udførlige strategier for 

iværksættelse af det veterinære kriseberedskab, der skal være med til at sikre en effektiv sty-
ring og koordinering. Som det er beskrevet indledningsvist i kapitel 2, kan veterinærdirekt ø-

ren ved sygdomsudbrud iværksætte det veterinære kriseberedskab, og Fødevarestyrelsen vil i 

sådanne tilfælde nedsætte en række centrale krisestyringsgrupper, som en del af det nationale 
krisecenter: en veterinær krisestyringsgruppe, en koordinerende krisestyringsgruppe og en 

administrativ krisestyringsgruppe. 

 

Hertil kommer, at der på regionalt niveau findes krisestyringsmanualer, som indeholder kon-
krete og praktiske procedurer for, hvordan regionen griber et udbrud an. De indeholder rel e-

vante og opdaterede telefonlister på alt fra ansatte til transportfirmaer og eksterne sama r-

bejdspartnere, procedurer for besøg i besætninger, navne på de ansvarlige i det lokale krise-
center med mere. Undersøgelsen viser, at for én regions vedkommende er krisestyringsmanu a-

len ikke opdateret inden for de sidste to år.  
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De tre beredskabssektioner har derudover i samarbejde med Fødeva restyrelsens 1. kontor i 

Mørkhøj udarbejdet såkaldte ”action cards”, som indeholder detaljerede procedurer for, hvo r-
dan mistanker og offentlige tilsyn skal håndteres for de enkelte smitsomme husdyrsygdomme.  

 

Til at understøtte Fødevarestyrelsens beredskabsmanualer begyndte styrelsen med inspiration 

fra det militære og civile beredskab i 2004 at deltage i kurser, hvor ledelsesværktøjerne ”5 -
punktsbefalingen” og ”opgavehjulet” var en del af kurset. Hensigten har blandt andet været, at 

disse værktøjer kan bruges til at strukturere kommunikationen. Arbejdet med disse blev i m-

plementeret under aviær influenza-udbruddet i 2006, og er det samme koncept, som Bered-
skabsstyrelsen arbejder efter i krisesituationer.  

 

Fødevarestyrelsen har oplyst, at der er en oplevelse af, at styringsværktøjerne hjælper til at 
sikre, at alle spørgsmål bliver stillet og besvaret, samt at løbende afrapporteringer fra regi o-

nerne bliver systematiske og ensartede. Derudover sikrer det generelt set, at ”der tales samme 

sprog” i Fødevarestyrelsen i Mørkhøj og de tre regioner. Systemet sikrer blandt andet også, at 

der er én fast kontaktperson i hver region og én i styrelsen i Mørkhøj, hvilket Fødevarestyre l-
sen har oplevet som en stor fordel, blandt andet fordi det er med til at undgå unødvendige for-

styrrelser og kommunikationsbrist.  

 
Undersøgelsen viser, at systemet har fungeret efter hensigten de gange, procedurerne er blevet 

afprøvet og har været med til at effektivisere kommunikationen omkring øvelser og udbrud. 

Nogle af regionerne oplyser, at de ved hver mistanke arbejder efter 5-punktsbefalingen og op-

gavehjulet, og at det medvirker til at opbygge en erfaring i brugen heraf, som også bidrager 
til, at forløbet får positiv respons ved evalueringerne. Generelt får kommunikationen og 

kommandovejene positiv respons i de ofte tidsmæssigt beskedne mistanke-forløb. 

 
Undersøgelsen viser videre, at to ud af de tre regioner arbejder systematisk med disse to ko n-

cepter. Den tredje region kender til principperne og har været på kursus heri, men har valgt 

ikke at anvende disse i samme udstrækning. Med indførelsen af styringsværktøjerne har Føde-
varestyrelsen effektiviseret kommunikationen omkring opstarten og forløbet af et eventuelt 

udbrud og øvelser. Fødevareregionerne har dog endnu ikke en ensartet praksis  med hensyn til 

benyttelsen af styringsværktøjerne.  

 
 
Fød evarestyrelsens kom m entar  t il rap porten : 
 
Fød evarestyrelsen  m ener a t  benytte d e sam m e redskaber, d er  er  blot  en  lokal forskel i m an a-
gem ent  af red skaberne, d et  vil sige, at  d er  p å  lokalt  p lan  er  m etod efrihed  til, om  m an  eksem -
p elvis vil anvende 5-pu nktsbefalingen , eller  om  m an  har t rænet  sig i at  gøre t ingene på  en  
and en  m åd e. 
 

 
Ved Revisionsenhedens gennemgang af alle Fødevarestyrelsens evalueringer af mistanker, 

udbrud og øvelser i perioden 2005-2008 har det vist sig, at i de fleste af evalueringerne får 

kommunikationen generelt og kommandovejene enten positive tilbagemeldinger eller ingen 

bemærkninger. Det gælder eksempelvis for mund- og klovesyge-øvelsen i 2005. Generelt var 
der også positive tilbagemeldinger på den generelle kommunikation under aviær influenza -

udbruddet i 2006, eksempelvis omkring Fødevarestyrelsens evne til at kommunikere ensartet 

ud til fødevareregionerne og de daværende beredskabscentre. Det fremgår dog af evalueri n-
gen, at der blandt de daværende beredskabschefer blev oplevet uhensigtsmæssigheder i kom-

mandovejen mellem koncernledelsen, regionschefer og veterinærdirektøren.  
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Undersøgelsen viser, at større og komplicerede øvelser, der skal illustrere et rigtigt udbrud, 

viser nogle andre problemområder end eksempelvis håndteringen af mistanker. I evalueringer 
efter øvelser bliver der primært rejst kritik af kommunikationen omkring sammensætningen af 

arbejdsopgaver, som ikke afprøves i det daglige. Det gælder for eksempel for kommunikatio-

nen mellem medarbejdere og chefer. 

 
Revisionsenheden konstaterer samlet, at den interne kommunikation og kommandoveje i Fø-

devarestyrelsen omkring det veterinære beredskab generelt opleves som velfungerende.  

 

4.2 Fungerer beredskabets eksterne kommandoveje og kommunikation 

hensigtsmæssigt? 

Revisionsenheden har ligeledes gennemgået alle Fødevarestyrelsens evalueringer af mista n-

ker, udbrud og øvelser i perioden 2005-2008 for at undersøge, hvilke udsagn de indeholder 

om samarbejdet med andre myndigheder og samarbejdspartnere, det vil sige om de eksterne 

kommandoveje og kommunikation.  
 

Gennemgangen viser, at der var positive tilbagemeldinger på den generelle kommunikation 

under aviær influenza-udbruddet i 2006, eksempelvis omkring Fødevarestyrelsens og Bered-
skabsstyrelsens samarbejde. 

 

Siden aviær influenza-udbruddet i 2006 er der ikke gennemført evalueringer med øvrige sa m-
arbejdspartnere såsom Veterinærinstituttet, Beredskabsstyrelsen, politiet, de praktiserende 

dyrlæger, erhvervet med flere, som kunne give et indblik i hensigtsmæssigheden i kommuni-

kationen og kommandovejene mellem Fødevarestyrelsen og de øvrige, eksterne samarbejds-

partnere. Styrelsen har givet udtryk for, at særligt i relation til erhvervet er der rum for for-
bedring i forhold til kommunikationen og forståelsen af kommandostrukturen, men at der er 

gode erfaringer med Beredskabsstyrelsen, Politiet og Veterinærinstituttet.  

 
 
Fød evarestyrelsens kom m entar  t il rap porten : 
 
Fød evarestyrelsen  har ikke fu ndet  d et  relevant  at  evaluere m ed  Bered skabsstyrelsen  og Poli-
t iet  siden  2006, da  d er  ikke har været  et  sam arbejde om  sygdom sbekæm p else sid en . Der for e-
går løbend e evalu eringer af store m istanker og hånd tering af sygdom m e m ed  de relevante 
brancheorganisat ioner. Som  eksem p el kan  nævnes evalu ering af slagterim is tanker og blu e-
tongue-vaccinat ionskam pagnen . Desu d en  find es et god t  sam arbejd e m ed  Beredskabsstyrelsen  
p å  en  række u d viklingsopgaver båd e cen tra lt  og regionalt . Evalueringer og erfaringer inda r-
bejd es i høj grad  i daglige ru t iner , m en  af ressou rcem æssige års ager i m ind re grad  i bered -
skabsp lanerne. 
 

 
En fælles nordisk-baltisk bluetongue-øvelse i 2008 fik en del kritik for så vidt angår den 

kommunikationsmæssige del. For det ene af øvelsens to hovedformål vedrørende træning i 

kommunikation på tværs af grænser blev det i den fælles evaluering fra The Nordic-Baltic Ve-
terinary Contigency Group konkluderet, at dette mislykkedes under øvelsen. Der var således 

en oplevelse af, at beskeder til nabolande ikke blev sendt frem eller ikke nåede frem til rette 

vedkommende, blandt andet på grund af IT-tekniske problemer (spamfiltre, problemer med at 

få mails igennem osv.). Det blev hertil i evalueringsrapporten anbefalet, at Fødevarestyrelsen 
og de øvrige implicerede parter reviderer procedurerne og medspillernes rolle i f orhold til in-

ternational kommunikation.  
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Fødevarestyrelsen holdt efterfølgende i juni 2009 en opfølgningsøvelse med særskilt fokus på 

kommunikationen blandt de deltagende lande.  
 

4.3 Anvender Fødevarestyrelsen viden fra øvelsesevalueringer til at op-

timere beredskabet? 

Revisionsenheden har undersøgt, i hvilken grad Fødevarestyrelsen har fulgt op på øvelseseva-

lueringer med henblik på løbende at revidere og ajourføre de operationelle sygdomsmanualer, 

jævnfør de intentioner herom fra strategi- og ressourceplanen samt den nationale kontrolplan, 
der blev omtalt indledningsvist i dette kapitel.  

 

Ud fra en gennemgang af evalueringer fra en fælles-nordisk mund- og klovesyge-øvelse i 
2005 og fælles-nordisk-baltisk svinepest og bluetongue-øvelse i 2008 har Revisionsenheden 

for hver evaluering valgt at fokusere på fire tilfældigt udvalgte kritikpunkter, som Fødevar e-

styrelsen selv har konstateret som værende fejl og mangler i de operationelle sygdomsmanu a-

ler. 
 

a) Fælles-nordisk mund- og klovesyge-øvelse 2005 

Tabel 10 indeholder fire kritikpunkter fra øvelsen i 2005, som Fødevarestyrelsen i en efterfø l-
gende evaluering har fundet skulle afstedkomme en ændring i den operationelle sygdomsma-

nual for mund- og klovesyge.  

 

Tabel 10: Fødevarestyrelsens egne anbefalinger til korrektion af operationelle sygdoms-

manualer 
 

Anbefaling om forbedring af de operationelle 

sygdomsmanualer 

Operationelle sygdomsmanualer korrigeret 
(Ja/Nej) 

Regler for transport af foderstoffer til besætninger i 

zoner 

 

Fødevarestyrelsen oplyser, at punktet ikke længere er 

relevant. 

Beskrivelse af hvorledes dyr fra sygdoms-zoner på 

slagteriet skal holdes adskilt fra andre dyr. 

Nej. 

Uddybning af beskrivelsen af vaccinations-teams, ar-

bejdsbeskrivelser for vaccinationsteams og kapacitet. 

Nej. Fødevarestyrelsen oplyser, at punktet er i proces, 

men afventer udfaldet af igangværende EU-arbejde. 

Herefter vil manualen blive korrigeret. 

Der mangler et afsnit i mund- og klovesyge-manualen 
om håndtering af (tilbagetrukket) kød fra mistankepe-

rioden. 

Fødevarestyrelsen oplyser, at punktet ikke længere er 
relevant i relation til sygdomsmanualen (efter etable-

ringen af Fødevareberedskabsenheden i marts 2006 

er arbejdet med tilbagetrækninger systematiseret. 

Tilbagetrækninger af kød fra mistankeperioden følger 

således procedurerne for al anden tilbagetrækning). 

Kilde: Fødevarestyrelsen. 

 

Som det fremgår af tabel 10, har Fødevarestyrelsen ikke rettet nogle af de fire kritikpunkter, 
der blev afdækket ved øvelsen. Hvad angår det første og det sidste punkt i tabellen, oplyser 

styrelsen, at det ikke er relevant at følge op. Fødevarestyrelsen i Mørkhøj har derudover op-

lyst, at en opdatering af den operationelle sygdomsmanual for mund- og klovesyge er igangsat 

i 2008.  
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Fød evarestyrelsens kom m entar  t il rap porten : 
 
Store d ele af d en  op erat ionelle sygd om sm anu al er  revid eret  og afp røvet  u nder m u nd - og klo-
vesyge-øvelsen  i sep tem ber 2009. Efter  evalu ering af øvelsen  og kap it lerne vil ænd ringerne 
blive ind arbejdet  i beredskabsm anu alen . 
 

 

b) Fælles-nordisk-baltisk svinepest- og bluetongue-øvelse 2008 

Tabel 11 indeholder fire kritikpunkter fra øvelsen i 2008, som Fødevarestyrelsen i en efterfø l-
gende evaluering har fundet skulle afstedkomme en ændring i den operationelle sygdomsma-

nual for svinepest. 

 

Tabel 11: Fødevarestyrelsens egne anbefalinger til korrektion af den operationelle syg-

domsmanual for svinepest 
 

Anbefaling om forbedring af den operationelle syg-

domsmanual 

Operationelle sygdomsmanual korrigeret 

(Ja/Nej) 

Definition af kontaktbesætninger mangler. Nej 

Der er inkonsekvent information om 10 km zoner¹ Nej 

Beregning af antal personer til aflivning, er fejlagtig Nej 

Der skal udarbejdes en instruks til arbejdet med loggen Nej 

Kilde: Fødevarestyrelsen. 

 

Tabel 11 viser, at Fødevarestyrelsen ikke i den operationelle sygdomsmanual for svinepest ha r 
rettet nogle af de kritikpunkter, der blev fundet efter øvelsen i 2008. Forklaringen fra Fødev a-

restyrelsen er, at svinepestmanualen er den mest gennemarbejdede plan, der er, og at der ikke 

er gjort mere ved den i perioden 2005-2008 på grund af arbejdet med eksempelvis fugleinflu-
enza og på grund af ressourcemangel. Hvad angår punktet om den manglende instruks til lo g-

gen, har Fødevarestyrelsen i Mørkhøj forklaret, at man endnu ikke har besluttet hvilken meto-

de, der er den bedste.  
 

Fødevarestyrelsen har derudover til Revisionsenheden oplyst, at styrelsens 1. kontor og regi o-

nerne på ugentlige videomøder drøfter aktuelle problemstillinger, eksempelvis fra øvelser, 

hvilket eventuelt kan medføre ændringer i arbejdsrutiner, uden at ændringerne kommer til at 
fremgå af sygdomsmanualerne. 

 
 
Fød evarestyrelsens kom m entar  t il rap porten :  
 
Fød evarestyrelsen  vu rderer  ikke, at  der  på  nu værend e tidsp unkt  er  behov for  at  op datere 
svinepest-beredskabsp lanen , da  d er  er  ta le om  sm å ænd ringer, og d isse er  indarbejd et  i de 
d aglige bered skabs ru t iner . 
 

 

Revisionsenheden konstaterer, at Fødevarestyrelsen ikke i de gennemgåede eksempler har 
korrigeret de relevante, operationelle sygdomsmanualer på baggrund af erfaringerne fra to 

øvelsesevalueringer i 2005 og 2008. Revisionsenheden vurderer i øvrigt, at Fødevarestyrel-

sens opfølgning på evalueringer savner systematik, idet det på baggrund af evalueringerne ik-

ke er tydeligt, hvad styrelsen ønsker at følge op på, og hvad der skal indarbejdes i bered-
skabsmanualerne. 
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Fød evarestyrelsens kom m entar  t il rap porten : 
 
Fød evarestyrelsen  er  selv opm ærksom  p å det te og har  i forbindelse m ed  den  afhold te bered -
skabsøvelse i 2009 a llered e ind ført  en  system at isk opfølgn ingsp lan  på  baggru nd  af evalueri n-
ger. 
 

 

4.4 Anvender Fødevarestyrelsen viden fra mistankeevalueringer til at 

optimere beredskabet? 

Af både strategi- og ressourceplanen samt styrelsens resultatkontrakter fremgår, at ved ala r-

mering om klinisk mistanke om liste 1-sygdomme (bortset fra TSE) skal regionen efterfølgen-

de evaluere forløbet inden 14 dage efter, at mistanken er opklaret. Resultatet af evalueringen 
forelægges på førstkommende veterinærchefmøde. 

 

Regionerne foretager evalueringer efter opklarede mistanker både internt og med de implic e-
rede besætningsejere. Ved behov evalueres også med brancheorganisationer. Som det også 

fremgår af tabel 4 i kapitel 3 evaluerer regionerne langt fra alle mistanker, der meldes til reg i-

onen. Som årsag til dette har regionerne forklaret, at kun kliniske mistanker (det vil sige hvor 
dyr viser tegn på sygdom) anmeldt af praktiserende dyrlæge eller veterinærkontrollen på sla g-

terierne evalueres. Fødevarestyrelsens 1. kontor har desuden oplyst, at beredskabets oprinde-

lige ambition om at evaluere alle mistanker, der meldes til regionen, viste sig at være ureal i-

stisk og for ambitiøs. Derfor evalueres nu kun de kliniske mistanker.  
 

Undersøgelsen viser, at de interne evalueringer ofte drejer sig om specifikke arbejdsproced u-

rer såsom mangler i beredskabskasser, procedurer vedr. kommunikation m.m. Ifølge bered-
skabssektionerne tilrettes disse ændrede arbejdsprocedure løbende.  

 

Evalueringer med brancheorganisationer af mistankehåndteringer foretages normalt ikke, men 

sker efter opfordring fra erhvervet. Et eksempel, som både Fødevarestyrelsens 1. kontor og 
regionerne har refereret til, hvor styrelsen har anvendt en brancheevaluering fremadrettet til at 

optimere beredskabet, er fra en periode med mange svinepest-mistanker, hvor slagterier blev 

lukket i flere timer. Styrelsen lærte af disse evalueringer, at der altid skal være én person på 
slagteriet og én ude i besætningen på samme tid for hurtigere at få fastslået, om mistanken 

skal opretholdes eller afvises.  

 
 
Fød evarestyrelsens kom m entar  t il rap porten : 
 
H vad  angår ejer -evalu eringer, så  skyldes d et  lave an ta l, at  dette er  afh ængigt  af, at  ejeren  u d-
fylder og retu rnerer  et  skem a, som  u d leveres i forbind else m ed  m istanker og u dbru d . Ku n  
m eget  få  af d isse spørgeskem aer retu rneres. 
 

 

4.5 Anvender Fødevarestyrelsen viden fra udbrudsevalueringer til at 

optimere beredskabet? 

I perioden 2005- 2008 har Danmark oplevet udbrud med nedenstående, smitsomme husdyr-
sygdomme: 

 Newcastle disease 2005. 

 Aviær influenza 2006. 

 Bluetongue 2008. 
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Revisionsenheden har i denne undersøgelse valgt at kigge på evalueringen af aviær influenza-

udbruddet i 2006, som var det eneste større sygdomsudbrud i perioden, hvor der skete løbende 
sygdomsbekæmpelse

3
. Revisionsenheden har undersøgt, om fire tilfældigt udvalgte kritik-

punkter fra den efterfølgende evaluering er korrigeret i den operationelle sygdomsmanual for 

aviær influenza. 

 

Tabel 12: Fødevarestyrelsens egne anbefalinger til korrektion af den operationelle sy g-

domsmanual for aviær influenza 
Anbefaling om forbedring af den operationelle 

sygdomsmanual 

Operationelle sygdomsmanual korrigeret 

(Ja/Nej) 

Erfaringen fra udbruddet var, at der skal være én 

dyrlæge i uren zone og én i ren zone for at lede 
og fordele arbejdet og sørge for praktiske nød-

vendigheder. Dyrlægen i den rene zone skal ikke 

deltage i selve aflivningen. 

Ja 

 

Beredskabssektionerne efterlyste en mere detal-

jeret vejledning til ophævelse af zoner end den 

tidligere udsendte. 

Ja 

Der er lavet en vejledning, men det er svært at be-

slutte på forhånd. Afhænger blandt andet af, om der 

er vilde fugle i besætningen.  

Usikkerhed om der skal opsamles spildevand ved 

høj- og lavpatogen. Mørkhøj undersøger sagen. 

 

Nej 

Fødevarestyrelsen vil ikke skelne mellem lav- og 

højpatogen. Står endnu ikke i sygdomsmanualen.  

Stillingtagen til om kontrolafdelingen eller slag-

teridyrlæger sendes ud til aflivninger. 

Nej 

Det vil helt komme an på situationen.  

Kilde: Fødevarestyrelsen. 
 
Det fremgår af tabel 12, at Fødevarestyrelsen har indarbejdet to kritikpunkter om håndterin-

gen af aviær influenza-udbruddet i den operationelle sygdomsmanual for aviær influenza . Fø-

devarestyrelsen har til Revisionsenheden forklaret, at ét kritikpunkt kan der ikke tages stilling 

til, før situationen opstår, og ét punkt er styrelsen godt klar over bør indføjes i sygdomsmanu-
alen, men dette er endnu ikke gjort. 

 

Undersøgelsen viser, at Fødevarestyrelsen har anvendt evalueringen fra aviær influenza-
udbruddet til at ajourføre den operationelle sygdomsmanuals, men også at dette ikke er sket 

konsekvent i de gennemgåede eksempler.  

 

4.6 Er beredskabstiltag baseret på cost-effekt analyser?  

Revisionsenheden har undersøgt, hvorvidt eller i hvilket omfang Fødevarestyrelsen baserer 

beredskabstiltag på cost effekt-analyser. Med cost effekt-analyser menes her en undersøgelse 

af opnåede fordele sammenholdt med de økonomiske omkostninger i forhold til et enkelt ti l-
tag.  

 

Fødevarestyrelsen har oplyst, at der ikke er udarbejdet egentlige cost effekt -analyser i forbin-
delse med styrelsens håndtering af det veterinære beredskab. Årsagen er, at det ofte tager for 

lang tid at udarbejde sådanne analyser i forhold til, hvor hurtigt Fødevarestyrelsen er nødt til 

at agere i forhold til smitsomme husdyrsygdomme.  

                                                   
3 Udbruddet af Newcastle disease i 2005 vedrørte kun én besætning og kun i ét hus af tre. Da denne besætning 
på daværende tidspunkt var en af de sidste, der ikke var vaccineret mod ND, blev det vurderet, at der ikke var 

risiko for yderligere udbrud, og der blev derfor ikke evalueret.  Bluetongue er en vektorbåren sygdom, og ud-

bruddene kan derfor ikke håndteres som andre smitsomme sygdomme. Sygdommen har siden 2008 været under-

lagt et tvunget vaccinationsprogram, og dette er evalueret. 
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Det eneste eksempel på noget tilsvarende, som Revisionsenheden er stødt på ved undersøge l-
sen, er en cost benefit analyse udarbejdet i forbindelse med en ændring af vaccinationsstrat e-

gien mod Newcastle disease. Resultatet af denne analyse var en medvirkende årsag til, at der i 

Danmark blev indført en vaccinationspolitik for enkelte smitsomme husdyrsygdomme. Som 

følge heraf er der siden efteråret 2004 blevet vaccineret mod Newcastle disease i den danske 
fjerkræproduktion.  

 

EU-Kommissionen udarbejdede i 2007 en ny dyresundhedsstrategi, hvoraf der blandt andet 
fremgår, at EU’s foranstaltninger på dyresundhedsområdet skal prioriteres. Ifølge strategien 

indebærer dette, at cost benefit-forholdet og omkostningseffektiviteten for eventuelle tiltag 

skal analyseres for at sikre en optimal udnyttelse af de begrænsede ressourcer, både hvad a n-
går EU-finansieringen og omkostningerne for producenterne. Dette gælder også, når der er t a-

le om trusler øverst på prioriteringslisten, hvor et ubetydeligt risikoniveau er ønskeligt.  

 

Det forventes altså fra EU’s side, at medlemslandene gør tiltag i retning af at kunne til - og 
fravælge mulige beredskabsforanstaltninger ud fra en ressourcemæssig optik.  

 

Som tidligere nævnt er det en målsætning i strategi- og ressourceplanen, at der ved udbrud så 
hurtigt som muligt skal etableres bekæmpelsesforanstaltninger  for at generhverve frihed for 

husdyrsygdommen, og at foranstaltningerne blandt andet skal være så økonomisk  effektive 

som muligt. 

 
Fødevarestyrelsen har oplyst, at udgifterne til rengøring og desinfektion er den største øko-

nomiske post i forbindelse med udbrud af en smitsom husdyrsygdom. Det er også i denne fo r-

bindelse, at det er relevant at tale om EU-finansiering, idet EU yder delvis refusion af dele af 
rengørings og desinfektionsudgifterne. Fødevarestyrelsen har på baggrund af tidligere erfari n-

ger besluttet, at rengøringsbudgetter skal godkendes af fødevareregionen, og hvis budgettet 

herfor overskrider én million kr., skal direktionen i Mørkhøj godkende budgettet, før den en-
delige rengøring og desinfektion kan påbegyndes.   

 

Foruden rengøring har en region givet et andet eksempel, hvor det konkrete beredskabstiltag 

vælges ud fra et hensyntagen til økonomi og ressourcer. Det handler om, at der ved aflivning 
af fjerkræ bliver valgt aflivningsmetode efter antallet af dyr, der skal aflives.  

 

I andre situationer vil det derimod udelukkende være et tidsspørgsmål, der vil afgøre hvilken 
indsats, der vælges. Da tid i udbrudssituationen er en afgørende faktor, oplyser Fødevaresty-

relsen, at det ofte vil være ud fra erfaring, at det besluttes, hvilket tiltag der bedst kan betale 

sig, og hvad der er mindst tidskrævende.  
 

Undersøgelsen viser samlet, at Fødevarestyrelsen ikke foretager egentlige cost-effekt analyser 

af beredskabstiltag, samt at det i de fleste tilfælde er et tid – og ikke økonomi - der er det væ-

sentligste parameter for, hvilken indsats Fødevarestyrelsen vælger i beredskabssammenhæng 
for at hindre smittespredning. Tidsspørgsmålet er væsentligt både for at forhindre smitte-

spredning, men også for hurtigst muligt at generhverve frihed for husdyrsygdommen for at 

mindske det økonomiske tab, som et udbrud medfører for erhvervet. Som det fremgår af kap i-
tel 3 er der målsætninger i form af tidsfrister for en række af beredskabets opgaver, og bered-

skabet lever med enkelte undtagelser op til målene.  
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Fød evarestyrelsens kom m entar  t il rap porten : 
 
Fød evarestyrelsen  er  d og m eget  bevidste om  at  hold e u d gifterne ned e.  
 

 

 

Opfølgningspunkter fra kapitel 4 
 

Revisionsenheden vil følge og vurdere Fødevarestyrelsens opfølgning på: 
 

 At prioritere at indarbejde viden fra evalueringer efter øvelser, mistanker og 

udbrud i operationelle sygdomsmanualer eller andre relevante dokumenter for at 
undgå, at erfaringer går tabt. Revisionsenheden vil konkret følge op på styrel-

sens opdatering af de operationelle sygdomsmanualer for svinepest og mund- og 

klovesyge efter øvelserne i 2008 og 2009, jf. afsnit 4.3-4.5. 

 At sikre en mere systematisk tilgang til opfølgningen på evalueringer for at gø-
re det tydeligere, hvad styrelsen ønsker at følge op på, og hvad der skal inda r-

bejdes i beredskabsmanualerne, jf. afsnit 4.3. 

 Regelmæssigt gennemføre evalueringer efter større udbrud og øvelser med rel e-
vante eksterne samarbejdspartnere så som Veterinærinstituttet, Beredskabssty-

relsen, Politiet, de praktiserende dyrlæger, brancheorganisationer med flere , jf. 

afsnit 4.2. 
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5 Sikring af personaleressourcer 

 

Undersøgelsens resultater 

 
Der føres i Fødevarestyrelsen ikke som foreskrevet i styrelsens strategi- og ressource-

plan opdaterede lister over de medarbejdere, der vil kunne indgå i beredskabsarbejdet 

under et udbrud.  
 

Der er i beredskabet stor fokus på og efterspørgsel efter en skalérbar model for priori-

tering af personale og arbejdsopgaver under et udbrud, der tager højde for både mindre 
udbrud og længerevarende udbrud over flere måneder eller år. Fødevarestyrelsen fo r-

ventede oprindeligt, at en plan for omprioriteringer såvel centralt som regionalt i for-

bindelse med større kriser delvist kunne dækkes af en målsætning i veterinærforliget 

fra 2008 om at udvikle et styringskoncept, der kunne styrke det veterinære beredskabs 
reaktionsevne og robusthed ved kriser. Også udviklingen af en skalérbar model, der kan 

forudse bemandingsbehovet ved forskellige scenarier var initialt en del af veterinærfor-

liget. Begge forslag faldt imidlertid ud af det endelige veterinærforlig.  
 

Fødevarestyrelsen skal sikre, at der i enhver situation er et tilstrækkeligt antal komp e-

tente medarbejdere tilstede til at håndtere et udbrud. Fødevarestyrelsens beredskabs-

medarbejdere havde en bred vifte af kompetenceudviklingsmuligheder i perioden 2005 -
2008. Det var dog ikke altid, at fødevareregionerne havde ressourcer til at anvende ku r-

sustilbuddene, og mange kurser blev aflyst. En konsekvens af dette kan blive, at kom-

petencer opnået ved kurser hviler på relativt få medarbejdere, hvilket især kan have b e-
tydning ved personaleudskiftninger, sygdom og under større udbrud.   

 

Fødevarestyrelsen i Mørkhøj stiller ikke krav om, at beredskabsmedarbejdere skal have 
deltaget i bestemte kurser. Ansvaret for kompetenceudvikling påhviler fødevareregio-

nerne. I strategi- og ressourceplanen er oplistet tre kurser, som angives som relevante 

for beredskabsmedarbejdere. Fødevareregionerne er stort set enige om, at disse tre kur-

ser er væsentlige. 
   

Både Fødevarestyrelsen i Mørkhøj og fødevareregionerne anser det for vigtigt at ajour-

føre eksternt personale. Dette ses blandt andet af fødevareregionernes store formid-
lingsaktivitet i revisionsperioden og det faktum, at formidling i 2008 var et resultatmål, 

som blev opfyldt.  

 
Der er overordnet set veletablerede samarbejdsaftaler mellem Fødevarestyrelsen og a n-

dre offentlige institutioner og myndigheder. Fødevarestyrelsen har derudover en lang 

række rammeaftaler med brancheorganisationer og relevante virksomheder, der kan b i-

stå til at sikre det veterinære beredskabs reaktionsevne og robusthed ved kriser. Dog 
kan Revisionsenheden konstatere, at der mangler en plan for allokering af ekstern be-

manding under kriser, og at der ikke foreligger aftaler med svine- og kvægbranchen om 

at stille med aflivningshold, med private destruktionsanstalter om at modtage aflivede 
dyr og med rengøringsfirmaer til at foretage rengøring efter udbrud.  
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Undersøgelsens resultater er fremkommet efter en revision af Fødevarestyrelsens forvaltning 

af ansvaret med at sikre, at styrelsen har de nødvendige kompetente personaleressourcer både 
internt og eksternt til rådighed også under et længerevarende udbrud. Undersøgelsespunktet er 

belyst ved hjælp af nedenstående otte spørgsmål:  

 

1. Er Fødevarestyrelsen i besiddelse af opdaterede lister over medarbejdere, der kan u d-
føre beredskabsopgaver? 

2. Har Fødevarestyrelsen prioriteringsplaner for personale og arbejdsopgaver u nder et 

udbrud? 
3. Hvordan sikrer Fødevarestyrelsen, at beredskabsmedarbejdere har de rette kompeten-

cer? 

4. Hvordan kompetenceudvikler Fødevarestyrelsen i øvrigt sine beredskabsmedarbejde-
re? 

5. Hvordan ajourfører Fødevarestyrelsen eksternt personale?  

6. Har Fødevarestyrelsen sikret samarbejdsaftaler med andre myndigheder  og offentlige 

institutioner? 
7. Har Fødevarestyrelsen sikret samarbejdsaftaler med brancheorganisationer og releva n-

te virksomheder? 

8. Har Fødevarestyrelsen en plan for anvendelsen af eksternt personale?  
 

Baggrunden for, at Revisionsenheden har valgt at undersøge om Fødevarestyrelsen sikrer per-

sonaleressourcer i forbindelse med udbrud, er overordnet set for at vurdere, om styrelsen er 

rustet til at håndtere kriser - også af længere varighed. Et længerevarende udbrud må formo-
des at kræve både god planlægning og fleksibilitet, for at koordinere beredskabsopgaver både 

internt i styrelsen og eksternt med samarbejdspartere. Især kræves god planlægning og fleks i-

bilitet, når ansvaret hviler på relativt få årsværk, som det ifølge Fødevarestyrelsen er tilfældet 
med det veterinære beredskab.  

 

I beredskabsloven fremgår at de enkelte ministre inden for eget område skal planlægge for o p-
retholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrof er. Det 

vil sige, at den ansvarlige myndighed – her Fødevarestyrelsen – skal leve op til sit ansvar for 

at planlægge sin håndtering af mistanker om smitsomme husdyrsygdomme og tilfælde af u d-

brud. Ved mistanke om eller konstatering af udbrud af smitsomme husdyrsygdomme er 

Fødevarestyrelsen blandt andet ansvarlig for at planlægge, hvordan styrelsen vil allokere de 

personalemæssige ressourcer såvel fra egen styrelse som fra andre myndigheder, brancheor-
ganisationer og relevante virksomheder, som måtte være nødvendigt for at udføre beredskabs-

opgaven på bedste vis. Når det drejer sig om at sikre inddragelse af andre myndigheder, orga-

nisationer og virksomheder til bekæmpelsesopgaver, skal det ifølge beredskabsloven ske ved 

en forudgående forhandling. 
 

Ethvert udbrud med en smitsom husdyrsygdom uanset omfang, kræver en hurtig og effektiv 

bekæmpelse, hvilket ikke ville kunne lade sig gøre uden veluddannede og erfarne bered-
skabsmedarbejdere både internt i styrelsen og eksternt. Fødevarestyrelsen skal da også leve op 

til dels kontrolforordningens krav om at råde over et tilstrækkeligt antal medarbejdere med 

passende kvalifikationer og erfaringer, og dels til styrelsens egen strategi - og ressourceplan, 

hvori det fremgår, at Fødevarestyrelsen har en forpligtigelse til at a jourføre personalegrupper, 
som på den ene eller anden måde kan blive involveret i bekæmpelsen under et udbrud.  
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5.1 Er Fødevarestyrelsen i besiddelse af opdaterede lister over medar-

bejdere, der kan udføre beredskabsopgaver? 

Under et udbrud er det internt i Fødevarestyrelsen væsentligt hurtigt at kunne inddrage et r e-

levant antal personer for at sikre en effektiv og kvalificeret reaktion. Det er da også skrevet 

ind i Fødevarestyrelsens strategi- og ressourceplan, at det nationale krisecenter, der bliver op-
rettet i forbindelse med et eventuelt udbrud, skal være udstyret med lister over tilgængeligt 

personale til det centrale center. I den seneste version af strategi- og ressourceplanen er det 

tilføjet, at Fødevarestyrelsens kontorer skal udarbejde lister over medarbejdere, som kan ind-
gå i arbejdet i det nationale krisecenter. Disse lister skal opdateres hver tredje måned. Deru d-

over skal der findes lister over tilgængeligt personale og andre personer, der straks kan tilka l-

des til at assistere en region. Fødevarestyrelsen i Mørkhøj har oplyst, at der ikke i Mørkhøj 
findes sådanne opdaterede lister for beredskabet ved udbrudssituationer. Fødevarestyrelsen 

har endvidere oplyst, at de involverede kontorchefer i forbindelse med udbrud vil udarbejde 

en opgaveprioritering, om nødvendigt i samarbejde med vicedirektøren på det pågældende 

område. 
 

 
Fød evarestyrelsens kom m entar  t il rap porten :  
 
Fød evarestyrelsen  vil ænd re st rategi- og ressou rcep lanen  p å det te om råd e, da  d et  skønnes 
m eget  ressou rcekrævende at  holde listerne op date red e i forhold  til u dbyttet  af listerne. I 
t ilfæ lde af u dbru d  vil kon torcheferne blive anm odet  om  en  liste fra  hvert  kontor over d i-
spon ibelt  m andskab. 
 

 

5.2 Har Fødevarestyrelsen prioriteringsplaner for personale og ar-

bejdsopgaver under et udbrud?  

I en udbrudssituation er det ikke kun vigtigt, at Fødevarestyrelsen har oversigt over, hvilke 

medarbejdere, som kan inddrages i beredskabsarbejdet. Det er også vigtigt, at styrelsen har 

mulighed for hurtigt at kunne nedprioritere eller omfordele visse arbejdsopgaver  således, at 
beredskabsmedarbejder kan fokusere på bekæmpelse. Det fremgår således også af resultatkon-

trakten fra 2008, at det veterinære beredskab og kontrol med husdyrsygdomme under et u d-

brud vil blive prioriteret over gebyrfinansierede og bevillingsfina nsierede opgaver.  
 

På baggrund af kritik i en revisionsundersøgelse fra 2003 udarbejdede Fødevarestyrelsen i 

2005 en skalérbar model for prioriteringer af medarbejdere og arbejdsopgaver i tilfælde af u d-

brud. Modellen indeholder blandt andet grundberegninger over situationer, hvor henholdsvis 
10, 20 og 30 % af den daværende veterinærafdelings tid skulle anvendes til kriseopgaver. 

Denne model vil ifølge Fødevarestyrelsen være mulig at opdatere. Dette er dog ikke sket på 

trods af en omstrukturering i 2006 og 2008 af de regionale beredskabssektioner.  
 

I en evaluering af aviær influenza-udbruddet i 2006 efterlyste de daværende beredskabschefer 

en afklaring af, hvordan opgaver skal prioriteres i tilfælde af udbrud. Det fremhæves, at der 

blev brugt for meget tid på eksportkontrol, og der efterlyses en stillingtagen til om, hvorvidt 
andre kontorer eller afdelinger vil kunne hjælpe hermed. Under aviær influenza -udbruddet i 

2006 var det ifølge de daværende beredskabschefer vanskeligt at få frigjort beredskabspers o-

nale fra opgaver, der rutinemæssigt har skullet udføres for de daværende kontrolafdelinger s å-
som kontrol med eksport af levende dyr. Dette var især vanskeligt, fordi beredskabet består af 

relativt få personer, som ved udbruddet både skulle være styrende i for hold til bekæmpelsen 

men også udføre øvrige opgaver uden relevans for udbrudssituationen. Det foreslås hertil fra 
de daværende beredskabschefers side, at der på regionalt plan udarbejdes en plan for bema n-
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dingen i beredskabssektionerne, som bør opdeles i alert-niveauer, hvor såvel antal nødvendige 

personer som disses kompetencer bør indgå.  
 

Til støtte for de tidligere beredskabschefers forslag er konklusionerne fra en afholdt temadag i 

langsigtet planlægning kaldet ”Strategisk og operativ planlægning i forb indelse med kriser”, 

som Fødevarestyrelsen afholdt i 2007 i samarbejde med blandt andet Beredskabsstyrelsen og 
Veterinary Service

4
 fra Storbritannien. En af konklusionerne herfor var netop, at der bør laves 

en plan for omprioriteringer såvel centralt som regionalt i forbindelse med større kriser. En 

anden konklusion fra temadagen var, at der bør laves en skalérbar model, der kan forudse b e-
mandingsbehovet ved forskellige udbrudsscenarier. Formålet med disse planer var, at Fødeva-

restyrelsen skulle rustes bedre ved langvarige kriser, så sygemeldinger og nedslidning af per-

sonalet minimeres. Erfaringer fra længerevarende udbrud i England viser netop, at nogle med-
arbejdergrupper i lange perioder arbejder på mere end fuldtid og næsten helt uden nogen form 

for ferie. 

 

Forventningen var oprindeligt, at en plan for omprioriteringer såvel centralt som regionalt i forbindelse 
med større kriser delvist kunne dækkes af en målsætning i veterinærforliget fra 2008 om at udvikle et 

styringskoncept, der kunne styrke det veterinære beredskabs reaktionsevne og robusthed ved kriser. 

Også udviklingen af en skalérbar model, der kan forudse bemandingsbehovet ved forskellige scenari-
er, var initialt en del af veterinærforliget. Begge forslag faldt imidlertid ud af det endelige veterinær-

forlig. Herefter har Fødevarestyrelsen vurderet, at der ikke var politisk ønske om at opprioritere disse 

forslag, og styrelsen har derfor valgt, at der ikke arbejdes med forslaget om at udarbejde en plan for 

bemandingen både centralt og regionalt, som er opdelt i alert-niveauer, eller forslaget om at udarbejde 
en plan for omprioriteringer såvel centralt som regionalt ved større kriser. 

 

5.3 Hvordan sikrer Fødevarestyrelsen, at beredskabsmedarbejdere har 

de rette kompetencer? 

Ifølge kontrolforordningen har Fødevarestyrelsen et generelt ansvar for at kompetenceudvikle 
sine medarbejdere, således at deres kvalifikationer står mål med de faglige krav, de møder i 

hverdagen. De medarbejdere, der hovedsagligt arbejder med beredskabsopgaver, er uddannede 

dyrlæger og må derfor formodes at besidde relevante, basale kvalifikationer. Mere specifikke 

krav til kompetenceudvikling af beredskabsmedarbejdere fremgår af EU-direktiver vedrørende 
de enkelte smitsomme husdyrsygdomme. Fødevarestyrelsen i Mørkhøj har blandt andet taget 

hånd om kravene til specifik kompetenceudvikling af beredskabsmedarbejdere ved at oprette 

et såkaldt beredskabsspor i styrelsens kompetencestrategi. Dette beredskabsspor indeholdt i 
revisionsperioden kun generelle informationer om MUS-samtaler og efteruddannelse. Dette er 

efterfølgende ændret således, at der nu er oplistet en række kurser, som beredskabsmedarbe j-

derne kan vælge at deltage i. Der er dog ikke deciderede krav om, at beredskabsmedarbejdere 
skal tage bestemte kurser. Beredskabssporets kurser er t ilbud til den enkelte medarbejder. 

 

Det fremgår af det veterinære beredskabs strategi- og ressourceplan, at personale ansat i be-

redskabet vil blive tilbudt tre specifikke kurser med relevans for beredskabet: 1) Beredskab s-
kursus der omhandler det veterinære beredskab, 2) Grundkursus i det Centrale Husdyrbrugs-

Register (CHR) og 3) kursus i rengøring og desinfektion. Ifølge strategi- og ressourceplanen 

skal styrelsen føre lister over personale og deres deltagelse i disse kurser. Disse lister skal 
ifølge strategi- og ressourceplanen opdateres kvartalsvis, hvilket understreger den tiltænkte 

væsentlighed af kurserne. Fødevarestyrelsen har oplyst, at styrelsen ikke længere opdaterer 

                                                   
4 State Veterinary Service har samme funktion i England, Scotland og Wales, som Fødevarestyrelsen har i Dan-

mark. De har blandt andet ansvaret for forvaltningen af det veterinære beredskab.  
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disse lister. Ligeledes har styrelsen oplyst, at kurserne i sig selv ikke anses for obligatoriske, 

blandt andet fordi en del medarbejdere, der er ansat før kurserne blev formaliseret, allerede 
har færdighederne og rutinen og ikke vil få noget ud af kurset. Der er således ikke tale om, at 

Fødevarestyrelsen centralt fra har fastsat krav om kurser for medarbejdere, der ønsker at ar-

bejde med beredskab. Det er altså op til fødevareregionerne selv at stå for kompetenceudvi k-

lingen.  
 

Under et udbrud kan det blive nødvendigt for Fødevarestyrelsen at flytte beredskabsmeda r-

bejdere mellem regionerne, således at arbejdskraft flyttes hen, hvor behovet er. I en sådan s i-
tuation vil det være hensigtsmæssigt, hvis alle beredskabsmedarbejdere havde samme basale 

kompetencer, eksempelvis ved at have deltaget i de samme kurser. I  strategi- og ressourcepla-

nen er grundkursus i CHR angivet som relevant for beredskabet. Der har ifølge Fødevarest y-
relsen de seneste år været undervist i de relevante CHR-procedurer i forbindelse med mistan-

ker på beredskabskurset. Blandt de øvrige to kurser nævnt i strategi- og ressourceplanen anser 

fødevareregionerne beredskabskurset som relevant, mens der kun er én region, som anser ku r-

ser i rengøring og desinfektion som værende væsentligt for beredskabsmedarbejdere, jf. tabel 
13. 

 

Ud over de tre kurser, der angives i strategi- og ressourceplanen, har beredskabsmedarbejder-
ne haft en bred vifte af kurser at vælge imellem i perioden 2005-2008. Af de udbudte kurser 

var der dog kun enighed mellem alle tre fødevareregioner om, at kursus i ledelse er væsentlig, 

jævnfør tabel 13.  

 
 
Fød evarestyrelsens kom m entar  t il rap porten : 
 
Det  vu rd eres, at  beredskabsm edarbejd erne skal have en  gru nd viden  om  bered skab som  d æ k-
kes af d e væsent lige ku rser , og at  d et  er  en  styrke, a t  den  øvrige kom petenceu d vikling vari e-
rer  bland t  m edarbejderne. 
 

 
Revisionsenheden har undersøgt, hvor stor del af de regionale beredskabsmedarbejdere, der 

har taget de kurser, som fødevareregionerne i forbindelse med revisionen har angivet som væ-

rende væsentlige for beredskabsmedarbejdere. Tabel 13 viser en oversigt over kurser, som fø-
devareregionerne i perioden 2005-2008 anså som væsentlige for beredskabsmedarbejdere, 

samt andelen af medarbejdere der havde taget de pågældende kurser ved revisionsperiodens 

udgang. 
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Tabel 13: Regionalt udpegede væsentlige kurser for beredskabet  2005-2006 

Væsentlige  

kurser 

Øst Nord Syd Landsbasis 

Beredskabsmodul 1 

(beredskabskursus der 

omhandler det veteri-

nære beredskab) 

 

væsentligt  

 

væsentligt  

 

væsentligt  

 

3 regioner anser kur-

set som væsentligt  

Andel af medarbej-

dere ansat i beredska-

bet i 2009* som har 

haft det pågældende 

kursus. 

 

7 (100 %) 

 

8 (89 %) 

 

5 (83 %) 

 

20 (91 %) 

Rengøring og desin-

fektion 

 

væsentligt  

 

_ 

 

Relevant  

 

1 region anser kurset 

som væsentligt  

Andel af medarbej-

dere ansat i beredska-

bet i 2009* som har 

haft det pågældende 

kursus. 

 

2 (29 %) 

 

0 (0 %) 

 

2 (33 %) 

 

4 (18 %) 

Ledelseskurser (dyr-

lægen som leder, 

tværfaglig ledelse og 

Disease outbreak 3) 

 

væsentligt  

 

væsentligt  

 

væsentligt  

 

3 regioner anser kur-

set som væsentligt  

Andel af medarbej-

dere ansat i beredska-

bet i 2009* som har 

haft det pågældende 

kursus.  

 

7 (100 %) 

 

8 (89 %) 

 

6 (100 %) 

 

21 (95 %) 

Antal ”kursusaktive” 

medarbejdere i 2008 

 

7  

 

9 

 

6  

 

22 

Kilde: Fødevarestyrelsen. 

Noter:  

Kurser som nævnes i strategi- og ressourceplanen, og som fødevareregionerne har angivet som væ-

rende væsentlige for beredskabsmedarbejdere. 

Kurser som fødevareregionerne også anser som værende væsentlige for beredskabsmedarbejdere.  
Udregnet på baggrund af antal medarbejdere som fødevareregionerne har angivet som ”kursusakt i-

ve” i beredskabet, og som har deltaget i de pågældende kurser. Medarbejdere på orlov er ikke med-

regnet. 
*: Antal ansatte i beredskabet er opgjort ved at sammenholde medarbejdernes arbejdsfunktioner ang i-

vet på Fødevarestyrelsens telefonliste (august 2009) med fødevareregionernes indsendte lister over 

beredskabs medarbejdernes kursusdeltagelse i perioden 2005-2008. Efterfølgende har fødevareregio-

nerne godkendt denne opgørelse. 

-: Ikke angivet som værende væsentlige eller relevant for beredskabsmedarbejdere. 

 

Det fremgår af tabel 13, at næsten alle beredskabsmedarbejdere (95 %) har deltaget i ledelses-

kurser. Kurset ”Beredskabsmodul 1” er der 91 % af beredskabsmedarbejderne, der har taget 

ved revisionsperiodens afslutning. Deltagelsen i beredskabsmodul 1 er høj i alle regionern e, 
hvilket falder godt i tråd med, at kurset anses som værende væsentligt af alle tre fødevarer e-

gioner. Kurset i rengøring og desinfektion er der totalt set kun fire beredskabsmedarbejdere 

(18 %), der har deltaget i, hvilket primært skyldes, at kurset ikke har været udbudt i flere år. 
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Dette på trods af, at kurset fremgår af strategi- og ressourceplanen, og at én region anser det 

som væsentligt og en anden som relevant for beredskabsmedarbejdere.  
 

En årsag til, at ikke alle beredskabsmedarbejdere har taget de kurser som anses som værende 

væsentlige, er ifølge fødevareregionerne, at der ikke altid er ressourcer eller tid til at anvende 

kursustilbuddene (se endvidere afsnit 3.1). Et andet problem er, at mange kurser aflyses på 
grund af for få tilmeldte. En konsekvens af dette kan blive, at kompetencer opnået ved kurser 

hviler på relativt få skuldre, som det er tilfældet med rengøring og desinfektion, hvilket især 

kan have betydning ved stor personaleudskiftning, sygdom og under udbrud.   
 

5.4 Hvordan kompetenceudvikler Fødevarestyrelsen i øvrigt sine bered-

skabsmedarbejdere?  

Undersøgelsen viser, at medarbejdere ansat til at varetage beredskabsopgaver i perioden 2005 -

2008 havde et varieret udbud af kurser at vælge imellem. Undersøgelsen viser endvidere, at 
fødevareregionerne generelt var tilfredse med de udbudte kurser men efterlyser fremadrettet 

kurser i specifik sygdomsdiagnostik og psykisk krisehåndtering. Der efterlyses også et større 

kursusudbud til erfarne medarbejdere, sidstnævnte kan blandt andet være væsentligt i forhold 

til at fastholde erfarne medarbejdere.  
 

Udover kompetenceudvikling gennem kurser foregik der i den reviderede periode en høj grad 

af videnudveksling gennem arbejdet i specifikke veterinære beredskabsarbejdsgrupper og via 
dialogmøder med Veterinærinstituttet. Både Fødevarestyrelsen i Mørkhøj og fødevareregio-

nerne har i forbindelse med undersøgelsen udtrykt stor tilfredshed med disse møder. Komp e-

tenceudvikling foregik i perioden også gennem deltagelse i seminarer, konferencer og u d-

landsrejser til områder med pågående bekæmpelsesarbejde.  
 

Supervision er en anden måde, hvorpå den centrale myndighed, Fødevarestyrelsen i Mørkhøj, 

kan ajourføre fødevareregionerne på. I revisionsperioden har 1. kontor i Fødevarestyrelsen i 
Mørkhøj ikke gennemført supervision af beredskabet, og der har ikke været krav herom. Som 

forklaring på, at der ikke har været gennemført supervision, oplyser Fødevarestyrelsen, at de 

har et tæt samarbejde ved blandt andet månedlige veterinærchefmøder i Mørkhøj og ugentlige 
videolinkmøder (og flere ved behov) med deltagere fra beredskabssektionerne og Mørkhøj. 

Derudover følger og vejleder Fødevarestyrelsen i Mørkhøj fødevareregionerne under øvelser.  

To fødevareregioner har da også givet udtryk for, at de ikke finder, at der er behov f or super-

vision. Én region har tilkendegivet, at det kunne være hensigtsmæssigt at blive superviseret. 
Grunden er, at selvom dialogen mellem beredskabssektionerne og Mørkhøj er god, så foret a-

ges der ikke de samme forventningsafstemninger, som der gøres ved supervisioner. Regionen 

foreslår derfor, at der med fordel kunne laves en mere officiel forventningsafstemning, ek-
sempelvis foretaget af kontrolstyringskontoret i Mørkhøj.  

 

Afholdelse af beredskabsøvelser er også væsentligt for kompetenceudviklingen. Her indøves 
arbejdsgange, og netværk dannes både internt og eksternt. Krav til afholdelse af øvelser frem-

går af både EU-direktiver, resultatkontrakter og af Fødevarestyrelsens strategi- og ressource-

plan. I sidstnævnte står der blandt andet, at der hvert andet år skal afholdes en generel bered-

skabsøvelse, som simulerer en epidemi, der varer fra én til tre måneder. En generel bered-
skabsøvelse vil ikke blive afholdt, hvis der i året forinden har været et større udbrud af en 

smitsom husdyrsygdom eller hvis der allerede er et udbrud i det pågældende år. Udover de 

generelle beredskabsøvelser vil der hvert år blive afholdt én eller flere tidstro øvelser i fød e-
vareregionerne. Revisionsenhedens undersøgelse viser, at fødevareregionerne generelt prior i-

terer afholdelse af lokale beredskabsøvelser højt. Fødevareregion Nord og Fødevareregion Øst 
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har således i revisionsperioden afholdt én til flere lokale øvelser årligt. Fødevareregion Syd 

har oplyst, at regionen kun har afholdt lokale øvelser i 2008. Til dette har Fødevarestyrelsen 
forklaret, at Fødevareregion Syd har haft udbrud med Newcastle disease i 2005, flere udbrud 

af aviær influenza i 2006 og mange tilfælde af bluetongue i 2008.  

 

5.5 Hvordan ajourfører Fødevarestyrelsen eksternt personale?  

Fødevarestyrelsens forpligtigelse til at ajourføre personalegrupper, som ikke er ansat i styrel-

sen, men som på den ene eller anden måde kan blive involveret i bekæmpelsen under et u d-

brud, er nedskrevet i styrelsens strategi- og ressourceplan. Af strategi- og ressourceplanen 

fremgår det, at træning af personer i den private sektor (landmænd, agronomer, dyrlæger) 

vil foregå på to niveauer. For det første deltager lederne indenfor de faglige organisatio-

ner, der varetager interesserne for landbrug, slagterier og dyrlæger, i den generelle bere d-

skabsøvelse. For det andet informerer de faglige organisationer igennem konferencer, m ø-

der, tidsskrifter, kampagner og websites menige medlemmer om foranstaltninger til for e-

byggelse, kontrol og bekæmpelse af sygdomme.  

 
Revisionsenhedens undersøgelse viser , at både Fødevarestyrelsen i Mørkhøj og fødevareregi-

onerne anser det for vigtigt at ajourføre personale fra erhvervet. Dette ses blandt andet af f ø-
devareregionernes store formidlingsaktivitet i revisionsperioden og det faktum, at formidling 

fra 2008 er blevet indskrevet som et resultatmål i resultatkontrakten, og at målet er opfyldt af 

alle tre fødevareregioner.  

 

5.6 Har Fødevarestyrelsen sikret samarbejdsaftaler med andre my n-

digheder og offentlige institutioner? 

Under et udbrud af en smitsom husdyrsygdom kan det være nødvendigt for Fødevarestyrelsen 

at inddrage personale fra andre myndigheder og offentlige institutioner i bekæmpelsesarbe j-

det. Undersøgelsen viser da også, at Fødevarestyrelsen både i fredstid og i krisetid arbejder 
sammen med andre myndigheder og offentlige institutioner for at løfte beredskabsopgaven. 

Det drejer sig eksempelvis om Veterinærinstituttet, universiteter, Zoologisk Museum, Meteo-

rologisk Institut, Kort- og Matrikelstyrelsen, departementet og efter behov også politi, Bered-
skabsstyrelsen, Forsvaret, Miljøministeriet, Sundhedsstyrelsen m.m. Undersøgelsen viser og-

så, at Fødevarestyrelsen på alle områder for statsligt samarbejde har rammeaftaler på plads, 

hvilket under en krise vil være med til at sikre, at (nødvendigt og relevant) ekstern t personale 

kan udlånes til beredskabet. Rammeaftalerne med de nævnte myndigheder og offentlige inst i-
tutioner er af forskelligartet karakter. Samlet set har Fødevarestyrelsen altså mulighed for at 

tilføre store personaleressourcer til bekæmpelsen af et eventuelt udbrud fra andre myndighe-

der og offentlige institutioner.   
 

5.7 Har Fødevarestyrelsens sikret samarbejdsaftaler med brancheorga-

nisationer og relevante virksomheder? 

Foruden at have aftaler med andre myndigheder og offentlige institutioner, der skal sik re rå-

dighed over personaleressourcer, er det også vigtigt for styrelsen at have mulighed for at låne 

ekspertbistand og arbejdskraft fra brancheorganisationer og relevante virksomheder. Fødev a-
restyrelsen har indgået aftaler med blandt andet private, rådgivende ingeniørfirmaer angående 

planlægning og tilsyn ved rengøring og desinficering af bygninger. Derudover har Fødevar e-

styrelsen indgået samarbejdsaftaler med veterinærmyndighederne fra de øvrige nordiske og 
baltiske lande. Danske dyrlæger er ifølge lov om dyrlæger forpligtet til at bistå ved et udbrud 
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med en smitsom husdyrsygdom, hvis der måtte være behov herfor. Derfor har Fødevarestyre l-

sen ikke indgået yderlige samarbejdsaftaler med Den Danske Dyrlægeforening.  
 

Revisionsenhedens undersøgelse viser, at Fødevarestyrelsen på et par områder mangler at ind-

gå skriftlige rammeaftaler. Det drejer sig blandt andet om aflivningsaftaler med svine- og 

kvægbranchen. Disse aftaler kan være relevante, hvis der opstår en situation, hvor et større 
antal svin eller kvæg skal aflives. Fødevarestyrelsen har til Revisionsenheden oplyst, at der i 

forbindelse med aflivninger af fjerkræ – f.eks. i forbindelse med aviær influenza-udbrud – har 

været anvendt værnepligtige fra Beredskabsstyrelsen. Til aflivninger af større mængder svi n 
og kvæg skal der derimod anvendes specialuddannet mandskab. Fødevarestyrelsen har i den 

forbindelse oplyst, at det ikke har kunnet lade sig gøre at nå til enighed om en aftale om afli v-

ning med svine- og kvægbranchen, da branchen ønsker et fast årligt beløb for denne aftale, 
hvilket der ikke er afsat midler til i Fødevarestyrelsens budget. Fødevarestyrelsen har oplyst, 

at det ikke forventes, at de manglende aflivningsaftaler vil blive et problem under et udbrud, 

hvor slagterierne vil lukke. Dette vil nemlig betyde, at slagteriarbejderne vil få mulighed for 

at kunne bistå aflivningsholdene.  
 
 

Fød evarestyrelsens kom m entar  t il rap porten : 

 

Fød evarestyrelsen  har ikke p å  bu d gettet  afsat  m id ler  til at  betale for  en  årlig afta le, som  

branchen  ønsker. 

 

 

Fødevarestyrelsen har endvidere oplyst, at styrelsen heller ingen skriftlige rammeaftaler har 

med private destruktionsanstalter og rengøringsfirmaer. Aftaler med disse erhverv vil tillige 
være relevante ved et større udbrud af en smitsom husdyrsygdom.  

 

5.8 Har Fødevarestyrelsen en plan for anvendelsen af eksternt persona-

le? 

I de tilfælde, hvor det er nødvendigt at anvende eksternt personale til bekæmpelsesopgaver, 

vil det være væsentligt for det veterinære beredskab at have en plan for, hvordan beredskabets 
relativt få personer skal lede, fordele og koordinere det eksterne personales indsats. I 2007 a f-

holdt Fødevarestyrelsen som tidligere nævnt en temadag i langsigtet planlægning i forbindelse 

med kriser. Det blev i den forbindelse anbefalet som et indsatsområde, at der i styrelsen skulle 
laves en plan for allokering af ekstern bemanding under kriser. Dette arbejde skulle beskrive 

allokeringsmulighederne og rækkefølgen i forbindelse med kriser. Dette tiltag er imidlertid 

ikke blevet prioriteret af Fødevarestyrelsen.  
 

 

Opfølgningspunkter fra kapitel 5 

 

Revisionsenheden vil følge og vurdere Fødevarestyrelsens opfølgning på: 

 

 At udarbejde en skalérbar model for prioritering af personale og arbejdsopgaver 
under et udbrud, jf. afsnit 5.2. 

 At sikre, at de kurser, der i strategi- og ressourceplanen anses som vigtige, også 

udbydes med passende mellemrum, jf. afsnit 5.3. 
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 At etablere samarbejdsaftaler med svine- og kvægbranchen angående aflivning af 

større husdyr, med destruktionsanstalter vedrørende destruktion af kadavere og med 

rengøringsvirksomheder angående rengøring, jf. afsnit 5.7.  
 At udarbejde en allokeringsplan for eksterne personalegrupper, jf. afsnit 5.8. 
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6 Dyreværn i mistanke og udbrudssituationer 

 

Undersøgelsens resultater 

Fødevarestyrelsen har fokus på dyrevelfærd dels under besøg i besætninger sat under 

offentligt tilsyn på grund af mistanke om sygdom, og dels i forbindelse med udvikling 

af aflivningsmetoder. Undersøgelsen viser også, at Fødevarestyrelsen anbefaler gen-

nemtænkte og anerkendte aflivningsmetoder, der har hjemmel i lovgivningen. 
 

 

Undersøgelsens resultater er fremkommet efter en revision af Fødevarestyrelsens håndtering 
af dyreværn i besætninger sat under offentligt tilsyn og i forbindelse med aflivning af dyr u n-

der udbrud. Undersøgelsen er belyst ved hjælp af nedenstående to spørgsmål:  

 
1. Har Fødevarestyrelsen fokus på dyreværnsovertrædelser under udbrud og mistanke?  

2. Afliver Fødevarestyrelsen dyr i henhold til lovgivningen under udbrud?  

 

Baggrunden for, at Revisionsenheden har valgt at undersøge, om Fødeva restyrelsen har haft 
fokus på dyreværn i forbindelse med bekæmpelse af smitsomme sygdomme, er for at vurdere 

om styrelsens dyrlæger lever op til deres anmeldepligt, når det drejer sig om dyreværnsover-

trædelser. I situationer, hvor besætninger er sat under offentligt tilsyn i en længere periode, 
kan det offentlige tilsyn have de konsekvenser for dyrene, at dyreværnsregler, såsom area l-

krav og adgang til rodemateriale, risikerer at blive overtrådt, idet:  

 Bedriftens dyr skal holdes isoleret i deres stalde/staldafsnit eller lukkes inde andet-

steds, hvor de er isoleret. 

 Udgående dyr skal så vidt muligt straks tages ind på stald.  

 Det er forbudt at flytte dyr til eller fra bedriften.  

 Færdsel til eller fra ejendommen af mennesker samt til- eller fraførsel af andre dyr er 
ikke tilladt. 

 

Det er til enhver tid den besætningsansvarlige, der skal sikre at de gældende dyreværnsregler 

bliver overholdt. Men alle dyrlæger har ifølge dyreværnsloven anmeldepligt, hvis de bliver 

bekendt med, at dyr behandles uforsvarligt. Dyrlægen skal i sådanne tilfælde anmelde forhol-
det til politiet. Dette gælder dog ikke, hvis forholdet ikke er groft og i øvrigt straks rettes.  

  

Som udgangspunkt er aflivning det væsentligste smittebeskyttende tiltag i bekæmpelsen af 

smitsomme husdyrsygdomme. Smittede besætninger, kontaktbesætninger samt besætnin-

ger, som kan være kontamineret med virus, vil blive aflivet under et udbrud. Derfor har 

Revisionsenheden undersøgt, om Fødevarestyrelsen i forbindelse med aflivning af dyr under 

udbrud har levet op til det gældende EU-direktiv vedrørende slagtning og aflivning af dyr 

samt den afledte bekendtgørelse heraf.  

 

6.1 Har Fødevarestyrelsen fokus på dyreværnsovertrædelser under ud-

brud og mistanke? 

Når en besætning er mistænkt for at være smittet med en smitsom husdyrsygdom, bliver be-

sætningen sat under offentligt tilsyn, indtil smitten kan afvises, eller besætningen er aflivet og 

bygninger rengjort og desinficeret. Fødevareregionens dyrlæger besøger som minimum den 
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pågældende besætning én gang under mistankeforløbet og skal i den forbindelse anvende de-

res anmeldepligt, hvis der konstateres overtrædelser af gældende dyreværnsregler.  
 

Undersøgelsen viser, at én af de tre fødevareregioner har anvendt anmeldepligten og foretaget 

anmeldelse af en besætningsejer til politiet for overtrædelse af dyreværnsreglerne under øvel-

ser, ved mistanker eller under udbrud i perioden 2005-2008. Dette drejede sig om en anmel-
delse af en fjerkræbesætningsejer under aviær influenza-udbruddet i 2006.  

 

Fødevarestyrelsen har forklaret, at Fødevarestyrelsens medarbejdere er meget opmærksomme 
på dyreværnslovens bestemmelser og dyrevelfærd generelt, og at antallet af mistanker om 

smitsomme husdyrsygdomme muligvis er et usikkert grundlag for at belyse en hyppighed for 

politianmeldelser eller en eventuel forskel heri mellem tre regioner. Styrelsen har endvidere 
oplyst, at alle ansatte dyrlæger er bekendt med dyrevelfærdsreglerne og overvåger velfærden i 

henhold til dyreværnsloven. Fødevareregionerne har oplyst, at de diskuterer dyreværns-

spørgsmål internt i enkeltsager. Revisionsenhedens undersøgelse viser da også, at alle fødeva-

reregionernes dyrlæger i perioden 2005-2008 udførte enten eksportkontrol og velfærdskontrol, 
hvilket må formodes at give god indsigt i dyreværnsreglerne. Derudover fremgår det af strate-

gi- og ressourceplanen, at der hvert andet år afholdes en generel beredskabsøvelse, som si-

mulerer en epidemi, der varer fra ét til tre måneder. I forbindelse med øvelsen vil alle de 

dyrevelfærdsmæssige forhold, der tænkes at være relevante i forbinde lse med det primære 

udbrud, en række sekundære udbrud og den umiddelbare post epidemiske periode, blive 

behandlet.   
 

6.2 Afliver Fødevarestyrelsen dyr i henhold til lovgivningen under ud-

brud? 

I udbrudssituationer vil de smittede besætninger som udgangspunkt b live aflivet. Under et ud-

brud skal der ofte handles hurtigt, hvilket blandt andet fremgår af Fødevarestyrelsens strategi - 

og ressourceplan samt resultatkontrakter fra perioden 2005 til 2008. I disse kontrakter fremgår 
det som krav, at inficerede besætninger skal være aflivet inden 24 timer efter, at diagnosen er 

stillet og kontaktbesætninger inden for 48 timer. Fødevareregionerne kan uddelegere den 

praktiske del af aflivningsarbejdet til en dyrlæge fra Landsudvalget for svin, Danske Slagter i-

er eller Dansk Kvæg. Aflivning skal dog ske under fødevareregionens overordnede ansvar.  
 

Undersøgelsen viser, at aflivningsprocedurer i forbindelse med udbrud af smitsomme husdy r-

sygdomme for de fleste sygdomme er udførligt beskrevet i de respektive operative sygdoms-
manualer. Den eneste operationelle manual, der ikke har en udførlig aflivningsbeskrivelse, er 

manualen om infektiøs lakseanæmi hos fisk, idet der ingen lovgivning er på området.  

 
Nedenstående tabel 14 giver en oversigt over, hvilke aflivningsmetoder der anbefales i de 

operationelle sygdomsmanualer, samt i hvilken lovgivning der er hjemmel for de enkelte m e-

toder.  
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Tabel 14. Oversigt over Fødevarestyrelsens anbefalede aflivningsmetoder i forbindelse 

med sygdomsudbrud 
Dyreart / dyregrup-

pe 

Bedøvelse Berøvelse af 

reflekser 

Aflivning I henhold til lovgiv-

ningen  

Smågrise   Intravenøs injektion med dødelig 

dosis bedøvelsesmiddel  
Ja 

 

  CO2  i container 

 
Ja (bilag C, B.3) 

Grise 20-100kg. Boltpistol  Rygmarvsstøder  Rygmarvsstøder  Ja 

Svin > 100kg Boltpistol  Rygmarvsstøder Rygmarvsstøder  Ja 

Frilandsgrise   CO2  i container Ja ((bilag C, B.3) 

 

Skarp ammunition 

 
Ja (bilag C, B.1) 

Voksne kreaturer Boltpistol  Rygmarvsstøder  Rygmarvsstøder  Ja 

  Intravenøs injektion med dødelig 

dosis bedøvelsesmiddel  
Ja 

Kalve   Intravenøs injektion med dødelig 

dosis bedøvelsesmiddel  
Ja 

Voksne får  Boltpistol  Rygmarvsstøder  Rygmarvsstøder  Ja 

  Intravenøs injektion med dødelig 

dosis bedøvelsesmiddel  
Ja 

Lam   Intravenøs injektion med dødelig 

dosis bedøvelsesmiddel  
Ja 

Voksne geder Boltpistol  Rygmarvsstøder  Rygmarvsstøder  Ja 

  Intravenøs injektion med dødelig 

dosis bedøvelsesmiddel  
Ja 

Hjortedyr under 

hegn 

  Skarp ammunition Ja (bilag C, B.1) 

Fjerkræ*   Intraperitonel eller intrahepetal 

injektion dødelig dosis bedøvel-

sesmiddel  

Ja 

  Aflivning med CO2  i containere Ja (bilag C, B.3) 

 

  CO2  i stald (tøris) Ja (bilag C, B.3) 

 

Burhøns, skrabe-

høns eller andre 

fjerkræ der har mu-

lighed for, at forla-

de gulvet. 

  Kvælstof Kun forsøgstilladelse 

Kyllinger ikke smit-

tede men indenfor 

beskyttelseszoner  

  CO2  med efterfølgende behandling 

i chickpulpmaskine 
Ja ((bilag G, I. 1) 

Fisk   CO2  med efterfølgende behandling 

i chickpulpmaskine 
Ja Der er ingen lov-

givning, der specifikt 

omhandler aflivning af 

fisk. 

Bedøvelse f. eks. i nellikeolie ef-

terfulgt af hakning 

Kilde: Fødevarestyrelsens sygdomsmanualer,  Rådets direktiv 93/119/EF,  LBK nr. 1343 af 

04/12/2007 bekendtgørelse af dyreværnsloven,  Bekendtgørelse nr. 583 af 06/06/2007 om slagtning 
og aflivning af dyr, * Metode afhænger af fjerkræart, staldtype og besætningsstørrelse.  

 

Som det fremgår af tabel 14, er alle de aflivningsmetoder, som Fødevarestyrelsen anbefaler 

anvendt under et sygdomsudbrud, i overensstemmelse med gældende regler. Tre af afli v-
ningsmetoderne er dog ikke beskrevet direkte i lovgivningen: a) Aflivning med boltpistol og 
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rygmarvsstødning uden efterfølgende afblødning b) injektion med en dødelig dosis bedøve l-

sesmiddel og c) kvælstof.  
 

a) Aflivning med boltpistol og rygmarvsstødning uden efterfølgende afblødning 

Større svin, voksne kreaturer, får og geder anbefales i flere af Fødevarestyrelsens operatione l-
le sygdomsmanualer aflivet med boltpistol efterfulgt af rygmarvsstødning uden afblødning 

(afblødning vil i andre aflivningssituationer efterfølge boltpistol og rygmarvsstødning og er 

den egentlige aflivningsmetode). Fødevarestyrelsen anbefaler, at man ud fra et smittespred-
ningshensyn ikke anvender afblødning i udbrudssituationer.  

 

Det Veterinære Sundhedsråd skriver i en udtalelse fra 2006, at rådet finder aflivning med 

boltpistol efterfulgt af rygmarvsstødning uden afblødning ”både hensigtsmæssig og dyr e-
værnsmæssigt forsvarligt”. Fødevarestyrelsen har i forbindelse med denne aflivningsmetode 

desuden henvist Revisionsenheden til en EFSA- rapport, der tillige tilkendegiver, at aflivning 

med boltpistol og rygmarvsstødning uden afblødning er et forsvarligt alternativ til boltpistol 
og rygmarvsstødning med efterfølgende afblødning.  

 

Idet aflivningsmetoden ikke er beskrevet i lovgivningen, har Revisionsenheden  undersøgt, 

hvorvidt der er hjemmel i lovgivningen til at aflive større svin og kvæg med boltpistol efte r-
fulgt af rygmarvsstødning uden afblødning. Det Veterinære Sundhedsråd stillede sig i 2006 

tvivlende overfor, om der er hjemmel i lovgivningen, hvilket fremgår af rådets korrespondan-

ce med Justitsministeriet. Baggrunden for tvivlen er, at det ikke fremgår direkte af hverken 
EU-lovgivning eller national lovgivning, at rygmarvsstødning kan anvendes som aflivnings-

metode. Det fremgår dog af bilag E i Rådets direktiv om beskyttelse af dyr på slagte- eller af-

livningstidspunktet, at medlemsstaternes kompetente myndighed kan give tilladelse til, at a n-
dre aflivningsmetoder kan anvendes til sygdomsbekæmpelse end de i direktivets bilag C,I. B 

angivne. Bemyndigelsen er ikke implementeret i den nationale bekendtgørelse om slagtning 

og aflivning af dyr, som ikke indeholder regler om alternative aflivningsmetoder i forbindelse 

med sygdomsbekæmpelse, men direktivets bilag E finder direkte anvendelse. Revisionsenh e-
den har på baggrund af ovenstående rettet henvendelse til Justitsministeriet, der har svaret, at 

aflivningsmetoden har hjemmel i § 13 i dyreværnsloven. Dyreværnsloven fastslår, at dyr, skal 

aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Dyreværnsloven angiver ikke eksplicit hvilke 
metoder, der kan anvendes under udbrud.  

 

Undersøgelsen viser desuden, at Fødevarestyrelsen ved brev af 4. januar 2009 har spurgt J u-
stitsministeriet, hvilken myndighed i Danmark der er den kompetente myndighed efter bilag E 

i Rådets direktiv 93/119/EF af 22. december 1993 om beskyttelse af dyr på slagte- og afliv-

ningstidspunktet. Til dette har Justitsministeriet svaret, at Fødevarestyrelsen er den kompeten-

te myndighed. Fødevarestyrelsen er dermed bemyndiget til, at anvende andre aflivnings meto-
der, end de i direktivet nævnte, såfremt Fødevarestyrelsen skønner, at dette er påkrævet.  

 

b) Injektion med en dødelig dosis bedøvelsesmiddel  

En anden metode, som Fødevarestyrelsen anbefaler anvendt (og allerede anvender i vid u d-

strækning) til aflivning af husdyr under en udbrudssituation, er aflivning med injektion af en 

overdosis bedøvelsesmiddel. Dette er en meget anvendt og anerkendt aflivningsmetode også i 
fredstid. Revisionsenheden har spurgt Justitsministeriet hvor i lovgivningen, der er hjemmel  

til injektion med en overdosis bedøvelsesmiddel til andre dyr end pelsdyr. Til dette har J u-

stitsministeriet svaret, at hjemlen skal findes i § 13 i dyreværnsloven.  
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Det skal ydermere tilføjes, at aflivning af alle dyrearter ved hjælp af en dødelig af bedøvel-

sesmiddel ved injektion under dyrlægetilsyn er nævnt i bilag I, i et nyligt fremsat forslag til 
forordning om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet.  

 

c) Aflivning med kvælstof 

I store besætninger med burhøns, skrabehøns eller andre besætningstyper, hvor fuglene er an-

bragt hævet over eller har mulighed for at forlade gulvet, anbefaler Fødevarestyrelsen, at der 

anvendes kvælstof til aflivning. Der er imidlertid for nærværende ingen eksplicit hjemmel i 
lovgivningen til at anvende kvælstof til aflivning. Metoden har dog også kun været afprøvet 

på høns og kun i kontrollerede forsøg. Til dette har Fødevarestyrelsen oplyst, at styrelsen a n-

ser at metoden kan anvendes med hjemmel i bilag E i direktivet om beskyttelse af dyr på sla g-

te- eller aflivningstidspunktet. 
 

Undersøgelsen viser slutteligt, at Fødevarestyrelsen har fokus på det dyreværnsmæssige 

aspekt både i forbindelse med udvikling af nye aflivningsmetoder og ved afholdelse af øve l-
ser. 

 

 

Opfølgningspunkter fra kapitel 6 

 

Revisionsenheden har ingen opfølgningspunkter til kapitel 6. 

 

 

 

 
 

Kåre Degn Johansson 

Revisionschef 
6. november 2009 
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Fødevarekontroludvalgets bemærkninger 

Revisionsenhedens rapport om forvaltningen af det veterinære beredskab i Danmark viser, at 
Fødevarestyrelsen generelt set forvalter beredskabet godt og på en hensigtsmæssig måde.  

 

Rapporten viser, at Fødevarestyrelsen råder over ca. 24 årsværk til at varetage opgaven med 

det veterinære beredskab på landsplan. Behovet for ressourcer til at varetage beredskab er 
vanskeligt at vurdere, men Fødevarekontroludvalget finder på baggrund af rapporten, at Føde-

varestyrelsen og de bevilgende myndigheder bør overveje, om det veterinære beredskab har 

ressourcer nok til at sikre en tilstrækkelig indsats i en krisesituation, hvor hurtighed og e ffek-
tivitet er altafgørende for at begrænse de potentielt store økonomiske tab for erhverv og sa m-

fund, særligt i tilfælde af en langvarig krise. 

 
Fødevarekontroludvalget finder det af største betydning, at det veterinære beredskab til en-

hver tid er klar til at håndtere udbrud af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme, herunder og-

så udbrud af længere varighed. Her tænkes især på udbrud med mund- og klovesyge samt svi-

nepest, idet disse udbrud kan have meget store konsekvenser for erhvervet. Håndteringen skal 
initialt være baseret på en hurtig indsats, hvilket er altafgørende for at forhindre smittespred-

ning, men beredskabet skal også være disponeret til at opbygge en kriseorganisation, der kan 

håndtere kriser over en længere periode. Beredskabet skal også så effektivt som muligt sørge 
for, at udbruddet kan lukkes ned igen og normaltilstande reetableres, således at det økonom i-

ske tab, som udbrud medfører for erhvervet såvel som for samfundet, mindskes.  

 
Udvalget mener derfor, at der bør foreligge beredskabsplaner ti l at håndtere længerevarende 

udbrud herunder ved at der foreligger detaljerede planer for såvel prioriteringer som bema n-

dingsbehov ved længerevarende udbrudssituationer.  

 
Fødevarekontroludvalget har i en årrække fulgt fødevare- og veterinærkontrollen og har der-

ved haft lejlighed til bl.a. at følge med i, hvordan Fødevarestyrelsen over tid har styret og pr i-

oriteret sine opgaver. Udvalget konstaterer i den forbindelse ved læsning af denne rapport, 
hvilke konsekvenser det har haft for det veterinære beredskab,  at målsætninger fra de årlige 

resultatkontrakter prioriteres først, og at andre opgaver følgelig bliver skubbet i baggrunden. I 

nærværende tilfælde handler det om, at medarbejderne i det regionale beredskab sidst på året 

er blevet sat til at varetage andre kontrolopgaver på det veterinære område i stedet for at ruste 
beredskabet til fremtidige opgaver. Det viser efter udvalgets opfattelse konsekvensen af, at 

Fødevarestyrelsen anvender resultatkontrakter som styringsredskab frem for at styre efter de 

effekter, man vil opnå med indsatsen. 
 

Fødevarekontroludvalget finder således, at det er væsentligt, at de regionale beredskabsme d-

arbejdere får lov til at udføre de fredstidsopgaver, der gør dem i stand til at håndtere udbrud s-
situationer på optimal måde. Problemet med varetagelsen af beredskabsfunktionen er, at der 

kun er lidt praktisk rutine i arbejdet. Det er derfor af største vigtighed, at beredskabsmeda r-

bejderne i stedet får mulighed for at træne udbrudssituationer på anden vis, for eksempel gen-

nem kontinuerlig kompetenceudvikling og øvelser, der simulerer udbrudssituationer. I den 
forbindelse er det vigtigt, at relevante kurser udbydes og afholdes, og at der er ressourcer til, 

at beredskabsmedarbejderne kan deltage i dem. Det er også væsentligt, at øvelser simulerer 

udbrud af længere varighed. 
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De begrænsede muligheder for i praksis at træne udbrudshåndteringen gør også, at evalueri n-

ger efter sygdomsmistanker er væsentlige. Udvalget finder derfor, at det er vigtigt, at Fødeva-
restyrelsen prioriterer at gennemføre evalueringer på alle niveauer om håndteringen af mis-

tankesituationerne. 

 

Fødevarekontroludvalget finder det hensigtsmæssigt, at Fødevarestyrelsen har formuleret må l-
sætninger i form af tidsfrister for det veterinære beredskabs indsats. Af rapporten fremgår, at 

ca. halvdelen af målsætningerne ikke er nået i undersøgelsesperioden. Taget i betragtning, at 

der i nogle tilfælde forelå omstændigheder, der gjorde det vanskeligt for de regionale bered-
skabssektioner at nå målene til tiden, samt at ikke alle målsat te opgaver er lige kritiske for 

indsatsen, finder udvalget dog ikke anledning til at udtale kritik heraf. Udvalget vil dog o p-

fordre Fødevarestyrelsen til at overveje, om nogle af tidsmålsætningerne bør revideres i lyset 
heraf.  

 

Fødevarekontroludvalget konstaterer endelig med tilfredshed, at Fødevarestyrelsens kommen-

tarer til rapporten har udviklet sig til at have en positiv tone og et mere konstruktivt sigte.  
 

 

 
 

Fødevarekontroludvalget 

Jørgen Højmark Jensen (formand), Jørgen Bentzen, Merethe Guldborg, Sofie Krogh Holm, 

Erik Bisgaard Madsen, Peter Schliemann, Camilla Udsen, Annette Nygaard de Voss.  
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