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Baggrund 

I den oprindelige resultatkontrakt 2014 som indgået pr. 16. januar 2014, er angivet et antal 

resultatmål, som der efterfølgende har vist sig behov for at ændre.  

 

I den anledning udarbejdes følgende allonge, der vil fungere som et tillæg til den underskrevne 

kontrakt. Heraf vil fremgå de foretagende ændringer.  

Fremgangsmåden er et nyt initiativ, der har til hensigt at dokumentere ændringer i 

resultatkontrakten. Således vil ændringstidspunkt for resultatmål/indikator fremgå. 

 

Allongen indgås med baggrund i muligheden for genforhandling/justering af kontrakten ved 

væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået. 

 

Nærværende allonge omhandler 5 resultatmål, hvoraf alle har karakter af præciseringer af 

grundlag og mål. 

 

Mål 2: Et effektivt veterinærberedskab 

 

I den oprindelige resultatkontrakt er angivet følgende: 

• Indikator1: Den indledende rengøring og desinfektion af den smitteramte bedrift, ved 

udbrud af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme, er afsluttet indenfor 72 timer efter, at 

sygdommen er diagnosticeret, og samhandelsrestriktionerne varer den kortest mulige 

periode, der på forhånd er fastsat i EU lovgivningen 

 

Imidlertid er indikatoren meningsforvirrende i sin nuværende form, idet indikatorens sidste del 

indgår som en selvstændig indikator andet sted i resultatkontrakten. 

 

Der skal således erstattes med følgende:  

• Indikator1: Den indledende rengøring og desinfektion af den smitteramte bedrift, ved 

udbrud af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme, er afsluttet indenfor 72 timer efter, at 

sygdommen er diagnosticeret. 

 

Ændringen træder i kraft pr april 2014. 



 

Mål 4: Færre bliver syge af maden 

 

I den oprindelige resultatkontrakt er angivet følgende: 

• Indikator2: Mål på antal registrerede sygdomstilfælde pga. campylobacter identificeres, 

når data efter 1. kvartal er klar. 

 

Statens Serum Institut har efterfølgende udarbejdet data for 1. kvartal og på det grundlag skabt 

mulighed for fastlæggelse at indikatoren, og der skal erstattes med følgende:   

• Indikator2: Mål på antal registrerede sygdomstilfælde pga. campylobacter er, at niveauet 

fra 2013 fastholdes. Målet er fastsat ud fra en viden om, at der med virkning fra 2014 er 

sket en forbedret registreringspraksis på området, og at antallet af registrerede 

campylobactertilfælde derfor forventes at stige fra 2013 til 2014.  

 

Ændringen træder i kraft pr. april 2014. 

 

Mål 5: Højere regelefterlevelse 

 

I den oprindelige resultatkontrakt er angivet følgende: 

• Indikator1: Andelen af brodne kar skal fastholdes i forhold til 2013 – dvs. maks. 1,5 % 

• Indikator2: Andelen af virksomheder, der har fået anmærkninger på mindst 2 af de seneste 

4 kontrolrapporter, og dermed er i risikozonen for at blive et brodent kar, fastholdes på 

2013- niveauet, dvs. maks. 6,5 % 

 

Den endelige opgørelse af niveauet for 2013 har skabt behov for præcisering, og der skal erstattes 

med følgende:   

• Indikator1: Andelen af brodne kar skal fastholdes i forhold til 2013 – dvs. maks. 0,9 % 

• Indikator2: Andelen af virksomheder, der har fået anmærkninger på mindst 2 af de seneste 

4 kontrolrapporter, og dermed er i risikozonen for at blive et brodent kar, fastholdes på 

2013- niveauet, dvs. maks. 5,5 % 

 

Ændringen træder i kraft pr april 2014. 

 

Mål 7: Kødkontrollen 

 

I den oprindelige resultatkontrakt er angivet følgende enhedsomkostninger: 

Svin:  

Budget:                                kr. 11,73 

Regnskab nov. 2013:         kr. 11,34 

Regnskab 2012:                  kr. 12,15 

 

Kreatur: 

Budget:                                kr. 13,29 

Regnskab nov. 2013:         kr. 13,82 

Regnskab 2012:                  kr. 14,10 



 

Fjerkræ: 

Budget:                               kr. 1,55 

Regnskab nov. 2013:        kr. 1,41 

Regnskab 2012:                  kr. 1,74 

 

Kødkontrollen har efterfølgende udarbejdet et nyt budget for 2014. Ligeledes er udarbejdet et 

regnskab som dækker hele 2013 – og ikke kun perioden januar-november som angivet i den 

oprindelige resultatkontrakt. 

 

Således erstattes de anførte enhedsomkostninger med følgende: 

 

Svineslagterier (i løbende priser):  

Budget 2014  kr. 11,25 

Regnskab 2013:            kr. 11,22 

Regnskab 2012:  kr. 11,93 

 

Kreaturslagterier (i løbende priser):: 

Budget 2014:      kr. 13,33 

Regnskab 2013:  kr. 13,68 

Regnskab 2012:  kr. 13,86 

 

Fjerkræslagterier (i løbende priser): 

Budget 2014:      kr. 1,49 

Regnskab 2013:  kr. 1,41 

Regnskab 2012:  kr. 1,71 

 

Ændringen træder i kraft pr april 2014. 

 

Mål 9: Effektiviseringer 

 

I den oprindelige resultatkontrakt er angivet følgende: 

• Indikator 1: Fødevarestyrelsen skal inden 30. juni 2014 udarbejde et katalog over 

effektiviseringer, der håndterer budgetudfordringerne for 2015 

 

I samråd med departementet er fristen ændret til følgende: 

• Indikator 1: Fødevarestyrelsen skal inden 10. juni 2014 udarbejde et katalog over 

effektiviseringer, der håndterer budgetudfordringerne for 2015 

 

Ændringen træder i kraft pr april 2014. 

 

Varighed  
 

Allongens varighed følger resultatkontraktens varighed og udløber på samme tidspunkt som 

resultatkontrakten den 31. december 2014. 
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