
Vedtægt 

for 

Veterinærfonden 

 

Navn og hjemsted 

§ 1. Fondens navn er Veterinærfonden. 

§ 2. Veterinærfonden er stiftet i henhold til § 36 c i lov om hold af dyr som en særlig 

forvaltningsmyndighed. 

§ 3. Veterinærfondens hjemsted er Glostrup kommune. 

Veterinærfondens formål 

§ 4. Veterinærfondens formål er at afholde udgifterne til den lovpligtige overvågning og 

bekæmpelse af dyresygdomme og zoonoser, hvortil der kan hjemsøges EU-medfinansiering. 

Samtidig skal fonden sikre færre omkostninger for de besætningsejere, som er omfattet af den 

lovpligtige overvågning og bekæmpelse af dyresygdomme og zoonoser. 

Veterinærfondens økonomi 

§ 5. Der ydes årligt et tilskud fra staten til Veterinærfonden til finansiering af overvågning og 

bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser. Der ydes endvidere et årligt tilskud fra staten til 

Fødevarestyrelsens sekretariatsbistand og NaturErhvervstyrelsens tilsyn.  

Stk. 2. Veterinærfonden modtager EU-medfinansiering fra EU-Kommissionen til overvågning og 

bekæmpelse af visse husdyrsygdomme og zoonoser. Andre indtægter kan oppebæres. 

Stk. 3. Veterinærfonden er en ordning, der følger statens regler om, at der skal tilstræbes balance 

mellem indtægter og udgifter over en fireårig periode. 

Veterinærfondens bestyrelse 

§ 6. Veterinærfonden ledes af en bestyrelse, der er fondens øverste myndighed. Bestyrelsen er 

udpeget for en periode på 4 år. Bestyrelsesmedlemmer kan genindstilles og genudpeges. 

Stk. 2. Bestyrelsen består af 3 personer. Veterinærdirektøren er formand for bestyrelsen. 

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri udpeger de øvrige medlemmer, hvoraf det ene 

medlem repræsenterer offentlige interesser, og det andet medlem udpeges efter indstilling fra 

Landbrug & Fødevarer. 



Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. I tilfælde af udtræden 
udpeges et nyt medlem for den resterende del af beskikkelsesperioden.  

Stk. 4. Et bestyrelsesmedlem vil kunne afsættes af ministeren inden for beskikkelsesperioden. 
Ministeren kan endvidere bestemme, at et bestyrelsesmedlem midlertidig suspenderes, indtil der 
kan træffes endelig afgørelse om afsættelse, såfremt afgørende hensyn til Veterinærfonden 
tilsiger det.  

Stk. 5. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for sit virke. 

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved 

almindeligt stemmeflertal.  

Stk. 7. Bestyrelsens habilitetsregler følger af forvaltningslovens regler. Bestyrelsen noterer i 

forhandlingsprotokollen, hvorledes der forholdes i konkrete habilitetssager. 

Stk. 8. Bortset fra bestyrelsesformanden kan et bestyrelsesmedlem til enhver tid anmode 

ministeren om at udtræde af bestyrelsen. 

Stk. 9. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen, hvis vedkommende på grund af 

længerevarende sygdom eller anden svækkelse ikke kan varetage hvervet. Et bestyrelsesmedlem 

skal ligeledes udtræde af bestyrelsen, hvis vedkommende har gjort sig skyldig i handlinger eller 

udeladelser, som gør vedkommende uværdig til fortsat at bestride hvervet som medlem af 

bestyrelsen. 

Stk. 10. Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeger ministeren et nyt medlem. Det nye 

bestyrelsesmedlem skal indstilles af dem der oprindeligt havde indstillet det afgående 

bestyrelsesmedlem. Det nye bestyrelsesmedlem sidder i bestyrelsen for den resterende 

funktionsperiode. 

Bestyrelsens pligter og ansvar 

§ 7. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forvaltningen af Veterinærfondens midler sker i 

overensstemmelse med § 36 c i lov om hold af dyr og regler fastsat i medfør heraf og EU´s-

udbudsregler. 

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder et budget og et regnskab for Veterinærfonden i henhold til 

gældende regler herom. 

Stk. 3. Før Veterinærfonden vælger at finansiere overvågnings- og bekæmpelsesprogrammer, skal 
bestyrelsen i Veterinærfonden gennemføre en økonomisk vurdering i forhold til bl.a. niveauet af 
EU-medfinansiering for de pågældende programmer, samt muligheden for indkøb af eksempelvis 
billigere analyser og de administrative omkostninger.  



Stk. 3. Veterinærfondens godkendte budget skal være offentligt tilgængeligt på 

Fødevarestyrelsens hjemmeside senest 14 dage efter, at godkendelsen er meddelt fonden. 

Regnskab og revision 

§ 8. Veterinærfondens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet udarbejdes under iagttagelse 

af de til enhver tid gældende bestemmelser for fonden. 

Stk. 2. Bestyrelsen antager en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisionen foretages under 

iagttagelse af de til enhver tid gældende bestemmeler for fonden. 

Stk. 3. Veterinærfondens godkendte regnskab skal være offentligt tilgængeligt på 

Fødevarestyrelsens hjemmeside senest 14 dage efter, at godkendelsen er meddelt fonden. 

 Vedtægtsændring 

§ 9. Vedtægten kan ændres efter forslag fra bestyrelsen inden for rammerne af Veterinærfondens 

virke, der er givet i § 36 c i lov om hold af dyr.  

Stk. 2. Vedtægten skal godkendes af ministeren. 

Ophør af Veterinærfonden 

§ 10. Afviklingen af Veterinærfonden skal ledes af bestyrelsen, og eventuelle midler skal anvendes 

inden for fondens formål, jf. § 4, eller udbetales til de besætningsejere, som har fået opkrævet 

gebyrer. 

Ikrafttræden 

§ 11. Nærværende vedtægt træder i kraft den 1. januar 2014. 


