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1. Beretning 

1.1 Præsentation af Fødevarestyrelsen 
Fødevarestyrelsen er en statsvirksomhed, som hører under Ministeriet for Fødevarer, Land-
brug og Fiskeri (Fødevareministeriet). Denne årsrapport vedrører finanslovens hovedkonti § 
24.32.01: Fødevarestyrelsen (Statsvirksomhed) samt § 24.32.14: Erstatninger ved nedslagning 
af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m. (Lovbunden). 
 
Fødevarestyrelsens mission understøtter det overordnede mål for Fødevareministeriets kon-
cern, om at skabe rammer for et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv, for en an-
svarlig forvaltning af naturressourcer og for fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder 
og sunde kostvaner. 
 
Styrelsens styringsgrundlag skal derfor ses i forlængelse af Fødevareministeriets mission og 
vision, der kan findes på www.fvm.dk. 
 
Fødevarestyrelsens mission og vision er: 
 

Fødevarestyrelsens mission 

Fødevarestyrelsens mission er at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord  

 

Fødevarestyrelsens vision  

Fødevarestyrelsen skal med engagerede medarbejdere og dialog med omverdenen arbejde for: 

• Sundere spisevaner og færre mennesker, som bliver syge af maden. 
• Højere dyresundhed og mere dyrevelfærd. 
• Udvidede muligheder for at producere, forhandle og forbruge fødevarer. 

 
Fødevarestyrelsen har fem hovedformål på finansloven 2010: 0. Hjælpefunktioner samt gene-
rel ledelse og administration, 1. Fødevareopgaver, 2. Kødkontrol, 3. Veterinæropgaver samt 4. 
Ernæringsopgaver. 
 
På Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk er der en mere uddybende beskrivelse af 
styrelsens arbejde, organisation og aktiviteter. 
 

1.2 Årets faglige resultater 
Fødevarestyrelsens koncernledelse er meget tilfreds med, at styrelsen har nået hovedparten af 
de fastsatte mål i 2010. De positive økonomiske resultater er opnået i kraft af forskellige ef-
fektiviseringstiltag, samtidig med, at det faglige arbejde er udført i henhold til indgåede afta-
ler og forlig. 
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De gode resultater skal også ses i lyset af, at det i 2010 er lykkedes at konsolidere den samle-
de økonomi yderligere i forhold til 2009. Fødevarestyrelsen har således ved udgangen af 2010 
et økonomisk udgangspunkt, der gør det muligt at håndtere fremadrettede udfordringer ved 
hjælp af egne effektiviseringstiltag. 
 
Fødevarestyrelsens koncernledelse vil især fremhæve faglige resultater på følgende områder: 

- Fødevarestyrelsen har opfyldt målene for tilsyn og kontrol på veterinærområdet og på 
fødevareområdet 

- Fødevarestyrelsen har i samarbejde med Fødevareministeriets departement formuleret 
et visionært oplæg til at omlægge fødevarekontrollen til et nyt risiko- og behovsorien-
teret kontrolkoncept. Oplægget indgik sammen med en ny styrket indsats overfor sal-
monella/campylobacter i det nye fødevareforlig, der blev indgået med bred opbakning 
fra Folketingets partier. 

- Veterinærforliget gennemføres planmæssigt både indholdsmæssigt og økonomisk 
- Fødevarestyrelsen har bidraget væsentligt til at opfylde Fødevareministeriets andel af 

regeringens målsætning om at nedbringe administrative byrdelettelser for erhvervet 
- Fødevarestyrelsens har nedbragt enhedsomkostningerne i kødkontrollen 
- Fødevarestyrelsens er i øvrigt i gang med planmæssigt at gennemføre anbefalingerne i 

Konsulentundersøgelse af Fødevarestyrelsens kødkontrol (PriceWaterhouseCoopers 
2009). 

 
Opnåelse af de positive faglige resultater er efterfølgende uddybet i afsnit 2.2. 
 
Fødevarestyrelsen er i gang med at implementere fødevareforlig 2.0 samt aftalen om salmo-
nella og campylobacter. Endvidere fortsættes det planlagte arbejde i forbindelse med veteri-
nærforliget og handlingsplanen om Kødkontrollen. 
 
Gebyrreformen er implementeret med virkning fra 1. august 2010 og sikrer en mere enkel og 
gennemsigtig struktur for Fødevarestyrelsens gebyrordninger. Dette indebærer bl.a. en væ-
sentlig reduktion i antallet af gebyrsatser, bedre sammenhæng mellem ydelse og betaling samt 
fuld omkostningsdækning efter de statslige regler. Endvidere afvikles den historiske ubalance 
på ordningerne i den hidtidige gebyrstruktur. 
 

1.3 Årets økonomiske resultat  
Fødevarestyrelsens årsresultat for 2010, der fremgår af tabel 1, er et samlet overskud på 2,8 
mio. kr., der med ordinære driftsindtægter på 1,1 mia. kr. svarer til en overskudsgrad på 0,2 
pct. Overskuddet er sammensat af et overskud på det bevillingsfinansierede område på 21,0 
mio. kr. og et underskud på det gebyrfinansierede område på netto 18,1 mio. kr. 
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Tabel 1: Fødevarestyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal, mio. kr. 
Hovedtal

(mio. kr.) 2008 2009 2010

Resultatopgørelse

Ordinære driftsindtægter -1.233,1 -1.142,6 -1.174,3

 - Heraf indtægtsført bevilling -591,7 -598,8 -663,0

 - Heraf eksterne indtægter -641,4 -543,9 -511,3

 - Heraf øvrige indtægter 0,0 0,0 0,0

Ordinære driftsomkostninger 1.212,2 1.149,3 1.149,7

 - Heraf løn 924,7 848,3 797,8

 - Heraf afskrivninger 27,9 27,0 35,9

 - Heraf øvrige omkostninger 259,6 274,0 316,0

Resultat af ordinære drift -20,9 6,7 -24,6

Resultat før finansielle poster -6,2 19,1 0,9

Årets resultat 13,4 22,4 -2,8

Balance

Anlægsaktiver 138,1 127,0 137,3

Omsætningsaktiver 226,8 223,3 279,8

Egenkapital 36,1 13,7 16,6

Langfristet gæld 81,2 68,2 72,9

Kortfristet gæld 235,7 241,7 284,6

Lånerammen 104,3 139,6 157,7

Træk på Lånerammen (FF4 + FF6) 81,2 68,2 72,9

Finansielle nøgletal

Udnyttelsegraden af lånerammen 77,8 48,9 46,2

Negativ udsvningsrate -0,3 -0,7 -0,7

Overskudsgrad -1,1 -2,0 0,2

Bevillingsandel 0,5 0,5 0,6

Frivillinge nøgletal

Personaleoplysninger

Antal årsværk 1.931 1.788 1.677

Årsværkspris (i tusinde kr.) 478.882 474.461 475.702

Lønomkostningsandel -0,75 -0,74 -0,68

Lønforbrug 924,7 848,3 797,8  
Kilde: Navision  

 
Overskuddet på det bevillingsfinansierede område skal ses i lyset af, at Fødevarestyrelsen i 
2010 har haft som målsætning at nedbringe styrelsens akkumulerede underskud, der primo 
2010 udgjorde -16,4 mio. kr. Resultatet bevirker, at den akkumulerede saldo ultimo 2010 ud-
gør et overskud på 4,6 mio. kr. Det er dermed lykkedes at fortsætte den konsolidering af Fø-
devarestyrelsens økonomi, der blev indledt i 2009, hvilket er meget tilfredsstillende.   
 
Overskuddet på det bevillingsfinansierede område skyldes primært, at Fødevarestyrelsen har 
haft en stram udgiftsstyring med henblik på tilpasning til kommende års bevillingsniveau. Det 
er herunder i højere grad end forventet lykkedes at fastholde det lavere udgiftsniveau, som 
blev tilvejebragt i 2009 for at få bragt balance i økonomien. 
 
Resultat på det gebyrfinansierede område (ekskl. Kødkontrollen) er et underskud på 18,1 mio. 
Resultat består af et egentligt driftsunderskud på 1,5 mio. kr., tilbagebetaling af overskud på 
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ordninger i den gamle gebyrstruktur på 8,8 mio. kr., en indtægt vedrørende mælkekontrol ud-
ført i Plantedirektoratet på 0,4 mio. kr. samt en hensættelse vedrørende tilbagebetaling af op-
krævede gebyrer mv. på 8,2 mio. kr. Der henvises i øvrigt til tabel 13 på side 28. Resultatet på 
gebyrområdet skal således særligt ses i lyset af, at der som følge af gebyrreformen i 2010, er 
sket afvikling af de historiske ubalancer på den gamle gebyrstruktur.  
 
Årets resultat betyder, at styrelsens egenkapital stiger fra 13,7 mio. kr. primo 2010 til 16,6 
mio. kr. ved udgangen af året. Trods stigningen i egenkapitalen er det overførte overskud sta-
dig negativt1, idet det ultimo 2010 udgør -36,1 mio. kr. Heraf vedrører 4,5 mio. kr. det bevil-
lignsfinansierede område og -40,6 mio. kr. det gebyrfinansierede område.  
 
Udnyttelsen af lånerammen udgør 72,9 mio. kr. svarende til 46,2 pct. af den samlede ramme. 
Forklaringen på den lave udnyttelsesgrad er, at en række investeringer under fødevareforliget 
og enkelte investeringer under veterinærforliget har været udskudt til senere år. 
 
Lønomkostningsandelen er for andet år i træk faldet, fra 0,74 i 2009 til 0,68 i 2010. Udviklin-
gen afspejler en fortsat bevidst prioritering af ressourcer med henblik på at øge muligheden 
for at foretage investeringer på navnlig IT-området. 
 
Antallet af årsværk er faldet med 111 i forhold til 2009. Faldet kan forklares med tiltag under 
Kødkontrollen med henblik på at nedbringe omkostningsniveauet, jf. den iværksatte hand-
lingsplan for modernisering og effektivisering af den offentlige kontrol på slagterierne. 
  

1.4 Opgaver og Ressourcer 
 
Tabel 2: Fødevarestyrelsens økonomiske resultat fordelt på formål i 2010, mio. kr. 2 

Produkter Årets bevilling
(FL + TB)

Årets indtægter Netto-
reservation

Omkostninger Andel af årets 
overskud 

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 244,9 22,1 4,2 256,8 6,0

1. Fødevareopgaver 248,9 122,0 8,3 378,8 -16,2

2. Kødkontrol 5,5 311,9 0,0 316,6 0,8

3. Veterinæropgaver 139,4 80,3 -11,4 225,8 5,3

4. Ernæringsopgaver 25,6 4,5 0,2 22,9 7,0

I alt 664,3 540,8 1,3 1.200,9 2,9  
 
Kilde: FL2010; Navision 

 
Tabel 2 viser, at størstedelen af Fødevarestyrelsens omkostninger i 2010 relaterede sig til fø-
devareområdet med hovedformålene fødevareopgaver og kødkontrol. De samlede udgifter 

                                                 
1 Fødevarestyrelsen har på finansloven for 2011 adgang til at fravige kravet om, at saldoen for det overførte 
overskud under egenkapitalen ikke må være negativ fire år i træk. 
2 En andel af de administrative omkostninger fordeles som indirekte omkostninger på de direkte aktiviteter, 
hvoraf en række af disse er gebyrfinansierede. Der er tale om et internt fordelingsredskab, der ikke bliver regn-
skabsmæssigt konteret på de direkte aktiviteter. 
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inden for disse to områder udgjorde 695,5 mio. kr., hvoraf 433,9 mio. kr. blev brugerfinansie-
ret.   
 
Det ses endvidere, at der har været et beskedent overskud på de fire hovedformål 0. Hjælpe-
funktioner, 2. Kødkontrol, 3. Veterinæropgaver samt 4. Ernæringsopgaver. På hovedformål 1. 
Fødevareopgaver blev resultatet et underskud på 16,2 mio. kr., hvilket bl.a. skal ses i lyset af 
underskuddet på gebyrområdet under den ordinære virksomhed. På hovedformål 1 var ind-
tægterne 10,0 mio. kr. mindre i 2010 end budgetteret på finansloven. 
 
 

Tabel 3: Reservation på hovedkonto 24.32.01, mio. kr. 
Rese rve ret år Reservation 

primo 
Forbr ug i året Ny reservation R eservation 

ultimo 
Forventet 
afslutning

Investeringer i IT-teknologi 2010 0,0 0,0 6,9 6,9 2011

Ernæringsområdet 2010 0,0 0,0 1,5 1,5 2011

Kritisk eftersyn 2010 0,0 0,0 0,3 0,3 2011

Salmonella  og campylobacter 2010 0,0 0,0 8,0 8,0 2014

Metodeunderstøttelse 2009 2,7 2,7 0,0 0,0 Afsluttet

Veterinærforlig 2008/2009 10,2 10,2 0,0 0,0 Afslutttet

Dyrevelfærdsreserven 2009/2010 4,7 2,2 1,0 3,5 2011

Nordisk N øglehulsmærke 2009 1,3 1,3 0,0 0,0 Afsluttet
Reserveret i alt 18,9 16,4 17,7 20,2  

Kilde: Navision 

 
Primo 2010 kunne der disponeres over en reserveret bevilling på 18,9 mio. kr. Beløbet vedrø-
rer metodeunderstøttelse i forbindelse med fødevareforliget med 2,7 mio. kr., veterinærforli-
get med 10,2 mio. kr., dyrevelfærdsreserven med 4,7 mio. kr. samt kommunikation om nøgle-
hulsmærkning med 1,3 mio. kr. I løbet af 2010 er reservationerne fra primo 2010 vedr. meto-
deunderstøttelse, veterinærforlig og nøglehulsmærket anvendt. Med hensyn til dyrevelfærds-
reserven videreføres en reservation på 2,5 mio. kr. til de aftalte initiativer. 
 
Reservationerne, der ultimo 2010 udgør 20,2 mio. kr., vedrører udskudte og forsinkede opga-
ver, der overvejende forventes afviklet i 2011. Heri indgår en reservation på 3,5 mio. kr. vedr. 
dyrevelfærdsreserven, en reservation vedrørende implementering af IT-teknologi i Fødevare-
styrelsen på 6,9 mio. kr., en reservation på 1,5 mio. kr. vedrørende ernæringspakken samt en 
reservation på 0,3 mio. kr. til en workshop om beredskab i forbindelse med kritisk eftersyn på 
salmonellaområdet. Disse reservationer forventes anvendt i 2011. 
 
Endelig er der reserveret 8,0 mio. kr. til finansiering af indsatser mod salmonella og campylo-
bacter, der indgår i Fødevareforlig 2 og den tilknyttede aftale om en styrket indsats overfor 
salmonella og campylobacter. Reservationen forventes, som aftalt i forliget, anvendt senest 
2014. 
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Tabel 4: Fødevarestyrelsens udgiftsbaserede hovedkonti, mio. kr.* 

Hovedkonto Bevillingstype Hovedkonto Mio. kr. Bevilling Regnskab

Udgifter 9,9 9,9

Indtægter 1,5 0,5

§ 24.32.14
Lovbunden 

bevilling
Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre 
udgifter ved bekæmpelses-foranstaltninger mm.

 
Kilde: Statsregnskabet 
* § 24.32.79 Reserver. Bevillingen er udmøntet på TB10. 

 
Af tabel 4 ses, at den udbetalte erstatning ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved be-
kæmpelsesforanstaltninger mm. svarer til bevillingen. I 2010 har den væsentligste udgift væ-
ret udbetaling af erstatning efter fund af Salmonella typhimurium i fjerkræbesætninger. Hertil 
kommer, at der har været to udbrud af lavpatogen fugleinfluenza, hvilket har medført erstat-
ning for dyr og udgifter til påbudt rengøring og desinfektion 
  
Indtægterne på denne lovbundne konto har været væsentlig mindre end forventet i 2010. Dette 
skyldes, at EU-medfinansieringen til udbruddene af lav patogen fugleinfluenza først forventes 
i 2011, efter Kommissionen har meddelt, at den endelige ansøgning om EU-medfinansiering 
kan fremsendes. 
 

1.5 Forventninger til det kommende år 
 

Fødevarestyrelsens samlede udgiftsbevilling, dvs. både det bevillings- og gebyrfinansierede 
område, reduceres fra 2011 til 2014 med ca. 100 mio. kr. Bevillingen reduceres med godt 41 
mio. kr. fra 2011 til 2012, svarende til ca. 4,5 pct. For hele perioden 2010 til 2014 udgør den 
gennemsnitlige årlige reduktion 2,7 pct. Samtidig sker der en omstilling af opgaver jf. nyt 
Fødevareforlig og nye aktiviteter, blandt andet kontrol i henhold til EU-forordning vedrørende 
forebyggelse af ulovligt fiskeri (IUU-forordningen). Sammen med effektiviseringskravene 
medfører dette, at der er behov for at ændre kompetencesammensætning i styrelsen. 

Det samlede udgiftsniveau i de kommende år danner grundlag for, at Fødevarestyrelsen kan 
opretholde sin nuværende indsats samtidig med, at der iværksættes en række nye initiativer. 
Det gælder ikke mindst de initiativer, som er aftalt i fødevareforlig 2.0. og i den politiske afta-
le om salmonella og campylobacter. 

Med fødevareforlig 2.0. skærpes fokus på problemområder og problemvirksomheder ved at 
tilpasse basiskontrollen til aktuelle risikobehov samtidig med, at en større del af kontrollen 
tilrettelægges som kampagner og projekter bl.a. med fokus på vildledning/svindel og fødeva-
rekvalitet. 

Aftalen om en styrket indsats overfor salmonella og campylobacter medfører at Fødevaresty-
relsen opgraderer arbejdet med at reducere sygdomme forårsaget af bakterier i fødevarer. Af-
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talen indebærer indsats overfor flere led i fødevarekæden, overfor frugt og grønt samt overfor 
listeria. Endvidere vil Fødevarestyrelsens evne til at spore udbrud blive styrket. 

På veterinærområdet igangsættes projekter, der forbedrer dyrevelfærd på dyretransportområ-
det, skuldersår på søer samt på strategiske vigtige områder i rådgivningen til landmænd, så 
som ”hotline” for dyrevelfærdsproblemer og gult-kort ordning for besætninger omfattet af 
obligatorisk sundhedsrådgivning.  

Fremadrettet står Fødevarestyrelsen over for effektiviseringskrav, med henblik på at sikre 
tilpasning til de kommende års bevillingsudvikling, jf. finansloven for 2011. Effektiviserings-
kravene berører ikke de indgåede forlig, herunder fødevareforlig 2.0., hvorved de økonomiske 
rammer for disse er uberørte.  

Fødevarestyrelsen implementerer derfor i 2011 en effektiviseringsstrategi for perioden frem 
til 2014, som vil medføre ændringer i laboratoriestrukturen, den regionale struktur og den 
administrative struktur. Endvidere vil der blive arbejdet med at optimere interne sagsgange og 
processer og sikre udvikling af produktiviteten, bl.a. gennem øget digitalisering. For at sikre 
at effektiviseringerne har fuld virkning fra 2012, har Fødevarestyrelsen gennemført en perso-
naletilpasning i foråret 2011. 

Hertil kommer, at Kødkontrollen i 2011 vil fortsætte implementeringen af Fødevareministe-
rens handlingsplan, der i perioden 2008 til 2011 sikrer en samlet effektivisering på 113 mio. 
kr. og dermed reducerede enhedsomkostningerne for erhvervet. 
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2. Målrapportering 

2.1 Målrapportering: Skematisk oversigt 
 
I alt har Fødevarestyrelsen opfyldt 19 ud af 24 resultatmål. Dette svarer til en målopfyldelse 
på 90 % i resultatkontrakten. Fødevarestyrelsens ledelse vurderer, at resultatet af den faglige 
opgaveløsning ud fra en helhedsbetragtning er yderst tilfredsstillende. 
 
Tabel 5: Omkostninger og resultatkontrakt på formålsniveau i 2010 
Tabel 5: Omkostninger og resultatkontrakt på formålsniveau i 2010

Omk. mio. kr. Opfyldte 
resultatkrav

Delvist opfyldte 
resultatkrav

Ikke opfyldte 
resultatkrav

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 256,8 5 1 1

1. Fødevareopgaver 378,8 7 0 0

2. Kødkontrol 316,6 3 0 0

3. Veterinæropgaver 225,8 2 1 2

4. Ernæringsopgaver 22,9 2 0 0

I alt 1.200,9 19 2 3

Vægtet målopfyldelse* i alt 90%

* Den vægtede målopfyldelse er beregnet på baggrund af vægtningen i resultatkontrakten for 2010. Opfyldte resultatkrav vægter 100 % af den 
strategiske vægtning, mens delvist opfyldte resultatkrav vægter 50 % af den strategiske vægtning resultatkontrakten.  
 
På Fødevarestyrelsens hjemmeside – www.fvst.dk – er styrelsens resultatkontrakt for 2010 
elektronisk tilgængelig. I 5.4 er der redegjort for Fødevarestyrelsens målopfyldelse på de en-
kelte resultatmål. 
 

2.2  Målrapportering – Uddybende forklaringer  
 
I dette afsnit gennemgås udvalgte eksempler af Fødevarestyrelsens opfyldte mål, der hver 
især har bidraget til at fremme fødevaresikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord. Desu-
den gennemgås de 3 mål, som ikke er opfyldte mål samt de 2 delvist opfyldte mål. 
 

2.2.1 Fødevarekontrollen – overholdelse af kontrolfrekvensvejledningen 

Det er et centralt mål for Fødevarestyrelsens kontrolaktivitet på fødevareområdet, at kontrol-
frekvensvejledningens retningslinjer overholdes, og at dette sker på en så risiko- og behovs-
orienteret måde som muligt.  
 
Fødevarestyrelsen nåede i mål på fødevarekontrollen, hvor 99,1 % af virksomhederne har 
opnået minimum et kontrolbesøg. De manglende 374 kontrolbesøg skyldes praktiske forhold 
så som forgæves besøg, sæsonvirksomheder mv. 
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Fødevareafdelingerne har i 2010 gennemført 58.480 planlagte ordinære kontrolbesøg, hvilket 
svarer til en målopfyldelse på 98 %. Derudover har fødevareafdelingerne i forbindelse med 
beredskabsopgaver og forbrugerklager gennemført yderligere 2.169 ordinære kontrolbesøg. 
Opgøres alle gennemførte ordinære kontrolbesøg ift. måltallet, har fødevareafdelingerne gen-
nemført 60.649 kontrolbesøg svarende til 101,6 %.  
 

2.2.2 Initiativer i forbindelse med veterinærforliget 

Fødevarestyrelsen har gennemført en stor del af de initiativer, der blev igangsat med veteri-
nærforliget i 2008. Af de 26 delprojekter er de 16 afsluttede, mens 7 projekter er i gang. De 
tre projekter, som startes og gennemføres i den sidste fase er hotline, kvalitetsløft samlesteder 
og skuldersår samlesteder. Alle projekter forløber efter tidsplanen og forventes færdiggjort i 
henhold til den samlede gennemførselsplan. De uafsluttede projekter indeholder i 2011 føl-
gende initiativer: 

1. Etableringen af en ”hotline” for dyrevelfærdsproblemer 
2. Kvalitetsløftet på samlestederne i forbindelse med dyretransporter med særlig fokus på 

søer 
3. Mulighederne for syning af søer på samlestederne og slagterierne forbedres 
4. Ny skala til vurdering af skuldersår hos søer klar til brug primo 2011  
5. Udviklingen af en gult-kort ordning for besætninger omfattet af obligatorisk sundheds-

rådgivning, gebyrbelagte opfølgende besøg og pålagte handlingsplaner 
6. Risikobaserede velfærdsudpegning af besætninger til velfærdskontrol.  
7. Vurdering af behov for resterende del af planlægningssystem for veterinærafdelinger-

nes kontrolopgaver 
8. Etablering af digitalt tilsyn i forbindelse med veterinær kontrol 

 

2.2.3  Fødevareforliget og politisk aftale om salmonella/campylobacter 

Fødevarestyrelsen har i 2010 prioriteret implementeringen af det nye fødevareforlig samt den 
politiske aftale om salmonella/campylobacter, og området har i løbet af 2010 haft betydelig 
ledelsesmæssig fokus. Med henblik på yderligere risikobaseret målretning af kontrolindsatsen 
er der med virkning for 2011 sket en tilpasning af basiskontrollen og en markant stigning i 
antallet af kontrolkampagner bl.a. med fokus på vildledning/svindel og fødevarekvalitet. Med 
henblik på at forbedre kontrollens effektivitet er der igangsat en række initiativer omkring 
kompetenceudvikling, herunder specialisering, og videreudvikling af eksisterende metodeun-
derstøttelse. Der er endvidere udarbejdet en plan for de kommende 4 års arbejde med salmo-
nella, campylobacter og andre zoonoser, herunder aktiviteter, som yderligere skal optimere 
indsatsens effekt.  
 

2.2.4 Kødkontrollen 

Slagteriernes enhedsomkostninger til den lovpligtige kødkontrol blev sammenlignet med 
2009 reduceret med 11 pct. på svine- og kreaturslagterier og med 25 pct. på fjerkræslagterier-
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ne. På svineslagterierne blev måltallet opfyldt. På kreaturslagterierne er enhedsprisen 12 pct. 
bedre end måltallet, og på fjerkræslagterierne 5 pct. bedre. 
 
Reorganiseringen af Kødkontrollen fortsætter i 2011 med en række initiativer fra handlings-
planen blandt andet med fokus på ændret pausestruktur. 

2.2.5 Administrative byrdelettelser 

Fødevarestyrelsen har i en årrække haft regelforenkling som særligt indsatsområde. I 2004 
kom regeringen med en målsætning om, at de administrative byrder i 2001-niveau skulle være 
lettet med 25 pct. med udgangen af 2010.  
 
I forhold til Fødevareministeriets top-25 handlingsplan har Fødevarestyrelsen gennemført de 
fleste og de væsentligste planer for reduktion af de administrative byrder. I 2005/2006 gen-
nemførte Fødevarestyrelsen bl.a. lettelser for ca. 329,3 mio. kr. i forbindelse med bekendtgø-
relse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer. Ændringen betød, virksom-
hederne ikke længere skulle foretage en forhåndsanmeldelse af fødevarer for en række pro-
duktkategorier. I 2009 blev der lettet en række krav til dokumentation af virksomhedernes 
egenkontrol, hvilket giver en samlet lettelse på i alt 581,7 mio. kr.  
 
Fødevarestyrelsen har samlet nedbragt de administrative byrder med godt 1 mia. kr. siden 
2001. Det svarer til et fald på 33,3 pct., mere end 8 procentpoint over regeringens målsætning. 

2.2.6 Økonomiområdet  

Fødevarestyrelsen har i 2010 igangsat arbejdet som følger af det ny fødevareforlig, den politi-
ske aftale om salmonella og campylobacter samt en ny gebyrreform. Uafhængigt af dette ar-
bejde fortsættes styrelsens opfølgning på Deloittes analyser af Fødevarestyrelsens økonomi 
fra 2009, der blandt andet fokuserede på frigørelse af ressourcer i tværgående funktioner, re-
gional struktur samt organiseringen af fødevareafdelinger. 
 
Der er i 2010 taget et godt afsæt for at styrke Fødevarestyrelsens økonomistyring. Opfølgnin-
gen på Deloittes analyser har i 2010 ført til implementeringen af den ny gebyrreform med 
virkning fra 1. august 2010. Reformen indebærer, at der er taget en ny markant forenklet ge-
byrmodel i anvendelse, der skal sikre økonomisk balance på gebyrområdet. Med virkning fra 
1. januar 2011 er der implementeret en ny forenklet og forbedret registreringsramme, der skal 
give et sikkert grundlag for den økonomiske administrative styringsmodel. Fødevarestyrelsen 
er på Deloittes anbefaling påbegyndt indførelse af aktivitetsbaseret budgettering på fødevare-
området ligeledes med virkning fra 1. januar 2011. 
 
Med afsæt heri vil der i 2011 være fokus på en mere koncentreret styring af gebyrområdet 
gennem budgetopfølgninger på de enkelte gebyrordninger. Desuden gennemføres der i 2011 
et projekt vedrørende digital fakturering til ikrafttræden 2012. 
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2.2.7 Problemområder – mål der ikke er nået og delvist påfyldte mål 

Der er 3 mål, der ikke er opfyldt: 
- Målet for KO-kontrollen er ikke blevet nået på trods af, at der har været kvartalsvis 

opfølgning med henblik på at sikre målopfyldelsen. I 2011 vil der månedsvis blive op-
gjort indberetningshastigheder, som formidles videre til veterinærafdelingerne og 
kødkontrollen med angivelse af ansvarlig afdeling og % af indberetningerne, som er 
indenfor tidsfristen. Dermed kan veterinærafdelinger og Kødkontrollen hurtigere in-
tensivere kontrollen, hvis de skulle komme bagud. 

- Under dyrevelfærd består målet sagsbehandling af to delmål. I første delmål skal 95 % 
af de returnerede logbøger fra dyretransportører ekspederes inden for en måned. Del-
målet blev ikke opfyldt, idet 79 % af logbøgerne blev returneret inden for en måned. 
Faldet skyldes, at der i dele af branchen har været en vis træghed i forhold til indsen-
delse, og det har derfor ikke været muligt at kontrollere et så stort antal returlogbøger 
indenfor fristen. Opgaven har fået øget prioritet, og der er sat ekstraressourcer ind på 
løsningen af opgaven.  
I andet delmål skal enhver dyreværnssag, der kræver politianmeldelse, være indsendt 
til politiet inden for 5 arbejdsdage. Kun 46 % af dyreværnssagerne, der kræver politi-
anmeldelse, er indsendt til tiden. Der vil fremover være ledelsesmæssig fokus på at 
tidsfristen overholdes. Det skal understreges, at der altid straks tages hånd om de akut-
te dyreværnssager, hvor politiet hurtigt er blevet kontaktet pga. mistanke om overtræ-
delser i besætningerne.  

- Antallet af omgjorte og hjemviste klagesager udgør fortsat et problem for Fødevare-
styrelsens virksomhed. Fødevarestyrelsen vil analysere problemet, og på baggrund 
heraf udarbejde en strategi til at imødegå problemet. 

 
Der er 2 delvist opfyldte mål: 

- Egenkontrol er indført for større kvæg- og svinebesætninger og branchekode forventes 
indført inden udgangen af 2. kvartal 2011 for større minkbesætninger. Etablering af 
IT-understøttelse, afholdelse af informationskampagne og fastlæggelse af administra-
tive processer er gennemført for kvæg og svin og under udarbejdelse for mink. 

- Delmålet om at holde afvigeprocenten (bruttobalancen) på gebyrområdet inden for 2 
pct. blev ikke nået. Afvigeprocenten er opgjort til 14 pct. Delmålet udgør et ud af tre. 
De to andre er opfyldt.  
 

3. Regnskab 

3.1 Anvendt regnskabspraksis  
Regnskabet er udarbejdet efter de retningslinjer, som fremgår af Regnskabsbekendtgørelsen 
og retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk). 
Navision har leveret data til denne årsrapport. 
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3.2 Resultatopgørelse 
 
Tabel 6: Resultatopgørelse, mio kr.  

Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2010

Ordinære driftsindtægter

   Indtægtsført bevilling

Bevilling -606,1 -664,3 -664,3

Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -9,6 -16,4 0,0

Reserveret af indeværende års bevillinger 16,9 17,7 0,0

   Indtægtsførte bevillinger i alt -598,8 -663,0 -664,3

Salg af varer og tjenesteydelser -16,6 -14,9 -14,0

Tilskud til egen drift -14,7 -12,3 0,0

Gebyrer -512,6 -484,1 -513,3

Ordinære driftsindtægter i alt -1.142,6 -1.174,3 -1.191,6

Ordinære driftsomkostninger

Ændringer i lagre

Forbrugsomkostninger

Husleje 40,3 64,7 56,6

Andre forbrugsomkostninger

Forbrugsomkostninger i alt 40,3 64,7 56,6

Personaleomkostninger

Lønninger 784,2 735,6 817,4

Feriepenge -7,7 -12,8 0,0

Pension 101,4 97,4 0,0

Lønrefusion -30,3 -24,6 0,0

Andre personaleomkostninger 0,8 2,2 0,0

Personaleomkostninger i alt 848,3 797,8 817,4

Af- og nedskrivninger 27,0 35,9 31,8

Andre ordinære driftsomkostninger 233,8 251,4 282,3

Ordinære driftsomkostninger i alt 1.149,3 1.149,7 1.188,1

Resultat af ordinær drift 6,7 -24,6 -3,5

Andre driftsposter

Andre driftsindtægter -13,8 -19,6 -15,7

Andre driftsomkostninger 26,3 45,1 17,5

Resultat før finansielle poster 19,1 0,9 -1,7

Finansielle poster

Finansielle indtægter -1,3 -0,5 -4,2

Finansielle omkostninger 4,3 5,4 5,9

Resultat før ekstraordinære poster 22,2 5,7 0,0

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære indtægter 0,0 -9,4 0,0

Ekstraordinære omkostninger 0,2 0,8 0,0

Årets overskud 22,4 -2,8 0,0  
Kilde: Navision 
 
Note: Fødevarestyrelsen har i 2010 ændret regnskabsprincip således, at udgifter til kontrol med EU-
markedsordninger finansieres af det bevillingsfinansierede område under underkonto 5 i stedet for underkonto 15 
som anført i Finansloven.  
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Tabel 7: Opdeling af årets resultat på det gebyr- og bevillingsfinansierede område, mio. kr. 

Bevillingsfinansieret- og gebyrresultat 2008 2009 2010
Bevillingsfinansieret driftsresultat 21,8 -4,0 -21,0

Gebyrområdets driftsresultat -8,4 26,3 18,1

Fødevarestyrelsens samlede driftsresultat 13,4 22,4 -2,8  
Kilde: Navision 
Note: Det bemærkes, at der er konstateret fejl i gebyrregnskaberne for 2008 og tidligere år, som der er rettet op på i 2009. Det 
betyder, at gebyrresultaterne, og dermed også de bevillingsrelaterede resultater i årsrapporterne for 2008 og tidligere, samt 
tallet for 2008 i tabel 6c, ikke er retvisende.  
 

Fødevarestyrelsens årsresultat for 2010 er et overskud på 2,8 mio. kr. Årsresultatet er sam-
mensat af et overskud på det bevillingsfinansierede område på 21,0 mio. kr. og et underskud 
på det gebyrfinansierede område på netto 18,1 mio. kr.  
 
Resultatet på det bevillingsfinansierede område er forbedret med 17,0 mio. kr. i forhold til 
2009, hvor resultatet var et overskud på 4,0 mio. kr. På det gebyrfinansierede område er resul-
tatet forbedret med 8,2 mio. kr. i forhold til 2009, hvor resultatet var et underskud på 26,3 
mio. kr.  
 
For hovedkontoen som helhed udviser resultatet af den ordinære drift et overskud på 24,6 
mio. kr., hvilket er 21,1 mio. kr. mere end budgetteret. Korrigeret for andre driftsposter, fi-
nansielle poster og ekstraordinære poster er resultatet et overskud på 2,8 mio. kr., mod et 
budgetteret resultat på 0. 
 
Udgifterne til husleje var i 2010 8,1 mio. kr. større end budgetteret, og kan primært forklares 
med, at Fødevarestyrelsen i 2010 har betalt et større aconto beløb til dækning af husleje for 
perioden 2008-2010 for så vidt angår domicilet i i Mørkhøj. 
  
Personaleomkostningerne var 19,6 mio. kr. lavere end budgetteret, og kan forklares med den 
stramme udgiftsstyring i 2010, herunder afvikling af medarbejdernes skyldige ferie med hen-
blik på tilpasningen til det lavere bevillingsniveau i de kommende år.  
 
Mindreforbruget vedrørende andre ordinære driftsomkostninger på 30,9 mio. kr. skal ligele-
des primært ses i lyset af den stramme udgiftsstyring i 2010.  
 
Andre driftsomkostninger var 27,6 mio. kr. større end budgetteret. Afvigelsen skyldes hoved-
sageligt at et tab på debitorer på i alt 15,4 mio. kr. ikke var budgetteret på denne post. Udgif-
terne til tab på debitorer er steget i forhold til 2009. Stigningen skyldes samfundsmæssige 
konjunkturer samt at en stor mængde gamle fordringer er blevet tabsført i regnskabet ved 
oversendelse til SKAT, der har fået til opgave at inddrive fordringerne. Afvigelsen under an-
dre driftsomkostninger skyldes også at udgifter på i alt 8,2 mio. kr. til erstatningssager ikke er 
budgetteret under denne post.   
 



 

 18 

Den ubudgetterede ekstraordinære indtægt på 9,4 mio. kr. vedrører Kødkontrollen. Indtægten, 
der indgår i Kødkontrollens samlede økonomiske resultat, er af tekniske årsager konteret som 
ekstraordinær, idet den vedrører afregning over for virksomhederne af merarbejde optjent i 
2010. 
 
Tabel 8: Resultatdisponering, mio. kr.   
Disponering Beløb

Disponeret til bortfald 0,0

Disponeret til udbytte i statskassen 0,0

Disponeret til overført overskud finanslovsfinansieret område -21,0

Disponeret til overført overskud - gebyrvirksomhed 18,1

I alt disponeret til overført overskud -2,8  
Kilde: Navision 

 
Når årets resultat disponeres til egenkapitalen, som er akkumuleret over årene, bliver dette et 
akkumuleret underskud på 40,7 mio. kr. på gebyrområdet og et akkumuleret overført over-
skud på 4,6 mio. kr., i alt et resultat på -36,1 mio. kr. Egenkapitalen udgør herefter i alt 16,6 
mio. kr., jf. i øvrigt afsnit 3.4. Fødevarestyrelsen forventer – som led i gebyrreformen - med 
aktstykke i 2011 at få tilført bevilling til nulstilling af ubalancerne vedrørende den gamle ge-
byrstruktur. 
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3.3 Balance  
 
Tabel 9: Balance, mio. kr. 

Note Aktiver 2009 2010 Note Passiver 2009 2010

Anlægsaktiver Egenkapital

1 Immaterielle anlægsaktiver Startkapital 52,7 52,7

Færdiggjorte udviklingsprojekter 17,6 25,2 Opskrivninger 0,0 0,0

Erhv. Konc., patenter, licenser mv. 0,7 7,3 Reserveret egenkapital 0,0 0,0

Udviklingsprojekter under udførelse 13,6 26,3 Overført overskud -38,9 -36,1

Immaterielle anlægsaktiver i alt 32,0 58,8 Egenkapital i alt 13,7 16,6

2 Materielle anlægsaktiver

Grunde, arealer og bygninger 6,7 2,3 4 Hensatte forpligtelser 26,6 43,1

Infrastruktur 0,0 0,0 Hensatte forpligtelser i alt 26,6 43,1

Transportmateriel 3,4 5,0

Produktionsanlæg og maskiner 16,8 15,6

Inventar og IT-udstyr 14,9 2,3 Langfristede gældsforpligtelser

Igangv. arbejder for egen regning 0,6 0,7 FF4 Langfristet gæld 57,7 72,9

Materielle anlægsaktiver i alt 42,3 25,8 FF6 Bygge- og IT-kredit 10,6 0,0

Donationer 0,0 0,0

Finansielle anlægsaktiver Prioritetsgæld 0,0 0,0

Statsforskrivning 52,7 52,7 Anden langfristet gæld 0,0 0,0

Finansielle anlægsaktiver i alt 52,7 52,7 Langfristet gæld i alt 68,2 72,9

Anlægsaktiver i alt 127,0 137,3

Omsætningsaktiver Kortfristede gældsforpligtelser

Varebeholdninger 0,0 0,0 Leverandører af varer og tj.ydelser 83,5 121,9

3 Tilgodehavender 109,1 162,1 Anden kortfristet gæld 7,2 7,9

Værdipapirer 0,0 0,0 Skyldige feriepenge 129,5 116,7

Likvide beholdninger 0,0 0,0 Igangv. arbejder for fremmed regning 0,6 0,7

FF5 Uforrentet konto 109,3 158,7 Reserveret bevilling 18,9 20,2

FF7 Finansieringskonto 4,5 -41,2 Periodeafgr.poster, forpligtelser 2,0 17,2

Andre likvider 0,5 0,2 Kortfristet gæld i alt 241,7 284,6

Likvide beholdninger i alt 114,2 117,8

Omsætningsaktiver i alt 223,3 279,8 Gæld i alt 309,9 357,5

Aktiver i alt 350,3 417,1 Passiver i alt 350,3 417,1  
Kilde: Navision 

 
Fødevarestyrelsens immaterielle anlægsaktiver er forøget med 26,8 mio. kr., hvilket kan hen-
føres til igangsættelse af investeringer under fødevareforliget, veterinærforliget samt IUU. 
Samtidig er der sket et fald i de materielle anlægsaktiver med 16,5 mio. kr., hvilket skyldes 
nedskrivning af styrelsens bunkede anlægsaktiver, jf. de nye retningslinjer i staten vedr. regn-
skabsmæssig håndtering af kontoradministrativt IT-udstyr og inventar under 50.000 kr.  
 
Herudover er Fødevarestyrelsens samlede tilgodehavender forøget med 53,0 mio. kr., hvilket 
primært kan henføres til en forøgelse af debitormassen med 30,5 mio. kr. samt forøgelse af 
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periodiserede udgifter med 11,5 mio. kr. Forøgelsen af debitormassen kan bl.a. tilskrives, at 
gebyrindtægterne har været højere i 2010 end i 2009 som følge af gebyrreformen. Samtidig er 
der etableret en række nye aktiviteter, hvor indtægterne på disse er indtægtsført for hele året i 
december 2010. Dette medvirker til, at debitormassen ved årets udgang forøges som følge af, 
at der ydes 30 dages kredit.  
 
På passivsiden er Fødevarestyrelsens hensatte forpligtelser forøget fra 26,6 mio. kr. i 2009 til 
43,1 mio. i 2010. Forøgelsen kan primært relateres til hensættelser vedrørende tilbagebetaling 
af gebyrer samt hensættelser til forskellige foranstaltninger vedrørende Fødevarestyrelsens 
lejemål. Fødevarestyrelsens samlede gæld er forøget med 47,6 mio. kr., hvilket hovedsageligt 
skyldes en forøgelse af den kortfristede gæld på 42,9 mio. kr. Forøgelsen af den kortfristede 
gæld er sket på trods af et kraftigt fald i styrelsens feriepengeforpligtelse ved udgangen af 
2010, som skyldes, at der har været fokus på at fortsætte den positive tendens fra 2009 vedr. 
ferieafvikling. Forøgelsen af den samlede kortfristede gæld kan henføres til en stigning i gæld 
vedrørende leverandører af varer og tjenesteydelser, som primært skyldes en stigning i de 
periodiserede udgifter med 28,9 mio. kr. Den reelle stigning i 2010 er imidlertid kun 4,8 mio. 
kr., idet det resterende kan henføres til periodiseringer af større udgiftsposter til helt særlige 
udgiftsformål i 2010, herunder tilbagebetaling af overskud på ordninger i den gamle gebyr-
struktur. 
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3.4 Egenkapitalforklaring 
 
Tabel 10: Egenkapitalforklaring, mio. kr. 

2009 2010

Egenkapital primo Gebyrområdet 3,8 -22,5

Egenkapital primo Finanslovsområdet 32,3 36,3

Egenkapital samlet, primo R-året 36,1 13,7

      Startkapital primo 52,7 52,7

      + Ændring i startkapital 0,0 0,0

Startkapital ultimo samlet 52,7 52,7

      Opskrivninger primo 0,0 0,0

      + Ændring i opskrivning 0,0 0,0

Opskrivninger 0,0 0,0

      Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0

      + Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0

Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0

Overført overskud Gebyrområdet (primo) 3,8 -22,5

Overført overskud Finanslovsområdet mv. (primo) -20,4 -16,4

      Overført overskud samlet primo -16,6 -38,9

      + Primo regulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0

      + Mellemregning med andre statsinstitutioner 0,0 0,0

      + Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0

       Årets resultat (jf. resultatdisp.) Gebyrområdet -26,3 -18,1

       Årets resultat (jf. resultatdisp.) Finanslovområdet 4,0 21,0

      + Overført fra årets resultat -22,4 2,8

      - Bortfald af årets resultat 0,0 0,0

      Overført overskud 2009 Gebyrområdet (ultimo) -22,5 -40,7

      Overført overskud 2009 Finanslovsområdet mv. (ultimo) -16,4 4,6

Overført overkud samlet ultimo -38,9 -36,1

Egenkapital ultimo R-året 13,7 16,6  
Kilde: Navision  

 
Tabel 9 viser, at egenkapitalen primo 2010 er opgjort til 13,7 mio. kr. Årets resultat er et 
overskud på 2,8 mio. kr., hvilket medfører, at egenkapitalen forbedres således, at den ultimo 
2010 er på 16,6 mio. kr.   
 

3.5 Opfølgning på likviditetsordningen 

3.5.1 Opfølgning på låneramme 
 
Tabel 11: Udnyttelse af låneramme 2010, mio. kr. 
Disponering 2010

 Sum af saldo på FF4 pr. 31. december 2010                  72,9 

 Låneramme på Finanslov 2010               157,7 

 Udnyttelsesgrad i pct. 46,2%  
Kilde: Navision 
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Fødevarestyrelsen har ikke overskredet lånerammen, jf. i øvrigt afsnit 1.3 for uddybning af 
den lave lånerammeudnyttelse.  
 

3.5.2 Opfølgning på øvrige likviditetsregler 

 
Fødevarestyrelsen har ikke overskredet disponeringsreglerne for lånerammen i 2010. Fødeva-
restyrelsen har foretaget en række posteringer i regnskabet 2010 efter den 31. december 2010, 
som ikke er modsvaret af tilsvarende likvide transaktioner på SKB-kontiene. De likvide trans-
aktioner foretages i 1. kvartal 2011 og omfatter følgende: 
 

• 11,7 mio. kr. fra den langfristede gældskonto FF4 til finansieringskontoen FF7 til fi-
nansiering af anlægsposteringer. 
 

• 6,6 mio. kr. fra finansieringskontoen FF7 til den uforrentede konto FF5, som svarer til 
bevægelsen mellem omsætningsaktiver på den ene side og hensatte forpligtigelser og 
kortfristede gældsforpligtigelser på den anden side.  

 
Baseret på denne opgørelse opfylder Fødevarestyrelsen de gældende disponeringsregler om, 
at den langfristede gældskonto FF4 skal være mindre eller lig summen af immaterielle og 
materielle anlægsaktiver. 
 

3.6 Bevillingsregnskab  
 

Tabel 12: Bevillingsregnskab for §24.32.01, mio. kr. 
Regnskab

 2009
Budget 
FL+TB

 2010

Regnskab
 2010

Difference
 2010

FL
 2011

Nettoudgiftsbevilling -606,1 -664,3 -664,3 0,0 -556,4

Nettoforbrug af reservation 7,4 0,0 1,3 1,3 -10,3

Indtægter -559,0 -547,2 -540,7 6,5 -639,4

Udgifter 1.180,1 1.211,5 1.200,9 -10,6 1.206,1

Årets resultat 22,4 0,0 -2,8 -2,8 0,0  
Kilde: Navision og Statsregnskabet 

 
Fødevarestyrelsen har et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i 2010. Mindreforbruget er 
sammensat af et overskud på det finanslovsfinansierede område med 21,0 mio. kr. og et un-
derskud på det gebyrfinansierede område med 18,1 mio. kr.  
 
Overskuddet på det bevillingsfinansierede område skyldes primært, at Fødevarestyrelsen med 
henblik på at tilpasse sig til kommende års bevillingsniveau har haft en stram udgiftsstyring 
med skarpe prioriteringer, hvorunder det er lykkedes at fastholde det lavere udgiftsniveau, 
som det var nødvendigt at tilvejebringe i 2009, da Fødevarestyrelsen fik bragt balance i øko-
nomien. 
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Underskuddet på det gebyrfinansierede område består hovedsagelig af hensættelser til tilba-
gebetaling af overskud ved gebyrreformens ikrafttræden og hensættelser vedrørende tidligere 
forpligtigelser. 
 

4. Påtegning  

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Fødevarestyrelsen, cvr. nr. 62 53 45 
16 er ansvarlig for; § 24.32.01: Fødevarestyrelsen (Statsvirksomhed) samt § 24.32.14: Erstat-
ninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m. (Lov-
bunden), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbin-
delse med bevillingskontrollen for 2010. 
 
Det tilkendegives hermed: 

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformati-
oner eller udeladelser, herunder at målopstilling og målrapportering i årsrapporten er 
fyldestgørende, 

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis, og 

3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvalt-
ning at de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af rapporten. 

 
 
 
København, den 15. april 2011                                            København, den 15. april 2011 
 
 
 
 
_______________________________                             __________________________ 
Esben Egede Rasmussen                                                Ib Byrge Sørensen 
Direktør                                                                            Departementschef 
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5. Bilag til årsrapporten 

5.1 Noter til resultatopgørelse og balance 

5.1.1 Noter til resultatopgørelsen 

 
Note 1: Nedskrivninger  
Fødevarestyrelsen har i 2010 foretaget nedskrivninger for 18,6 mio. kr., som kan henføres til 
en straksafskrivning af styrelsens anlægsbunker på IT-, inventar- og laboratorieområdet. Ned-
skrivningerne er begrundet i nye retningslinjer fra Økonomistyrelsen samt et ønske om en 
administrativ forenkling. 
 
Note 2: Ekstraordinære poster 
Fødevarestyrelsen har haft ekstraordinære indtægter på i 2010 på 9,4 mio. kr., som skyldes 
opkrævning af afspadseringssaldo pr. 31.12.2009 i Kødkontrollen. Derudover har styrelsen 
haft ekstraordinære omkostninger på 0,8 mio. kr. til bl.a. for meget opkrævet indtægtsniveau i 
2009 på gebyrordningen ”Auditenheden – USA-godkendte virksomheder” samt tilbagebeta-
ling af opkrævet husleje for perioden 2007-2010 som følge af overdragelse af ejendom til 
Slots- og Ejendomsstyrelsen pr. 1. januar 2007. 
 

5.1.2 Noter til balancen  

 
Note 1: Immaterielle anlægsaktiver, mio. kr. 
 

Færdiggjorte 
udviklings-projekter

Erhvervede konc., 
patenter, licenser 

mv.

Immaterielle anlægs-      
aktiver i alt

Kostpris 83,5 6,9 90,4

Primo korrektioner og flytning ml. bogføringskredse 0,0 0,0 0,0

Tilgang 17,4 7,2 24,6

Afgang 0,0 0,0 0,0

Kostpris pr. 31.12.2010 100,9 14,1 115,0

Akkumulerede afskrivninger -75,3 -6,8 -82,2

Akkumulerede nedskrivninger -0,3 0,0 -0,3

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2010 -75,7 -6,8 -82,5

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2010 25,2 7,3 32,5

Årets afskrivninger -9,8 -0,6 -10,4

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0

Årets af- og nedskrivninger -9,8 -0,6 -10,4

Afskrivningsperiode/år 5-8 år 2-3 år  
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Udviklings-projekter 

under udførelse

Primo saldo pr. 01.01.2010 13,6

Tilgang 29,8

Nedskrivninger 0,0

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter -17,1

Kostpris pr. 31.12.2010 26,3  
 
Note 2: Materielle anlægsaktiver, mio kr.  
 

Grunde arealer 
og byg-ninger

Produktions-anlæg 
og maskiner

Trans-port-
materiel

Inventar og IT-
udstyr

Materielle 
anlægs-aktiver 

i alt

Kostpris 9,1 74,2 15,5 120,4 219,2

Primo korrektioner og flytning ml. bogføringskredse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilgang 0,0 4,8 2,7 5,8 13,3

Afgang -4,8 0,0 -1,0 0,0 -5,8

Kostpris pr. 31.12.2010 4,3 79,0 17,2 126,2 226,7

Akkumulerede afskrivninger -2,0 -60,8 -12,2 -108,0 -183,0

Akkumulerede nedskrivninger 0,0 -2,7 0,0 -15,9 -18,6

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2010 -2,0 -63,5 -12,2 -123,9 -201,6

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2010 2,3 15,6 5,0 2,3 25,2

Årets afskrivninger 0,5 -3,4 -0,1 -2,5 -5,5

Årets nedskrivninger 0,0 -2,7 0,0 -15,9 -18,6

Årets af- og nedskrivninger 0,5 -6,0 -0,1 -18,4 -24,1

Afskrivningsperiode/år 10-20 år 5-10 år 5 år 3-5 år  
Note: Det bemærkes, at årets af- og nedskrivninger på samlet 34,5 mio. kr. på balancen afviger fra resultatopgø-
relsen, hvor der er afskrivninger for 35,9 mio. kr. Differencen skyldes, at der på balancen korrigeres i afskrivnin-
ger som følge af salg, mens resultatopgørelsen er upåvirket heraf. De tilbageførte afskrivninger som følge af salg 
udgør 1,4 mio. kr., som netop er differencen mellem resultatopgørelsen og balancen. 

 
I gang-værende 

arbejder for 
egen regning

Primo saldo pr. 01.01.2010 0,6

Tilgang 0,0

Nedskrivninger 0,0

Overført til færdige materielle anlægsaktiver 0,0

Kostpris pr. 31.12.2010 0,7  
 
Note 3: Tilgodehavender 
Tab på debitorer i 2010 var på 15,4 mio. kr., hvilket fordeler sig med 9,9 mio. kr. på basisom-
rådet 0,5 mio. kr. på gebyrområdet samt 5,1 mio. kr. på kødkontrolområdet.  
 
På basis- og gebyrområdet er tabet fordelt på mange forskellige virksomheder, mens det på 
kødkontrolområdet fordeler sig på nogle få virksomheder. Fødevarestyrelsen havde forventet 
et højt niveau af tab på debitorer i 2010. Sammenholdt med 2009 er der sket en stigning på 
6,3 mio. kr. Denne stigning kan blandt andet tilskrives den generelle samfundsmæssige øko-
nomiske situation, samt det forhold, at Fødevarestyrelsen i 2010 har haft fokus på en grundig 
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oprydning i gamle debitorer, som er blevet oversendt til SKAT med samtidig optagelse som 
tab i Fødevarestyrelsens regnskab.  
 
Note 4: Hensatte forpligtelser   
 

Beløb
 mio. kr.

Åremål 1,2

Istandsættelsesforpligtelse ved fraflytning af lejemål 4,5

Tilbagebetalingskrav logbøger 7817/1667 3,7

Tilbagebetalingsskrav logbøger renter mv. 7817/1667 1,4

Statens arkiver 1,3

Erstatningskrav 5,8

Tilbagebetaling gebyrer 7264 6,6

Tilbagebetaling gebyrer CKL 1,7

Hensættelser på serviceområdet 16,2

Resultatløn 0,6

I alt 43,1  
 
Åremål: Den samlede hensættelse er øget som følge af de indgåede ansættelsesaftaler. 
 
Istandsættelsesforpligtigelse: Fødevarestyrelsen hensætter hvert år midler til istandsættelse 
ved fraflytning. I 2010 er der ikke anvendt midler til istandsættelse.  
 
Tilbagebetalingskrav logbøger: Den samlede hensættelse er forøget med resultatet for 2009 
og 2010. Der blev fejlagtigt ikke hensat svarende til resultatet for 2009 pr. 31.12.2009. 
 
Tilbagebetalingskrav logbøger renter mv.: Der er i 2010 foretaget særskilt hensættelse til til-
bagebetaling af renter og kompensation for så vidt angår tilbagebetaling af overskud på kon-
trol af logbøger. 
 
Statens arkiver: Der hensættes årligt til betaling for overdragelse af bevaringsværdige data fra 
elektroniske arkivsystemer vedrørende GLR/CHR systemet som følge af bekendtgørelse nr. 
342. af 11. marts 2004. 
 
Erstatningskrav: Der er hensat yderligere midler til verserende sager, som ikke er afsluttet. 
 
Husleje Mørkhøk: Hensættelse i forbindelse med afklaring af Fødevarestyrelsens andel af 
huslejestigning og øgede driftsomkostninger for bygninger overgået til Universitets- og Byg-
ningsstyrelsen (UBST) under SEA-ordningen. 
 
Tilbagebetaling gebyrer 7264: Fødevarestyrelsen har i 2010 hensat midler til tilbagebetaling 
af opkrævning af gebyrer for opfølgende kontrol i detailvirksomheder. 
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Tilbagebetaling gebyrer CKL: Fødevarestyrelsen har i 2010 hensat til tilbagebetaling af 
uhjelmet opkrævning af gebyrer vedrørende CKL-projekter, dyreværnssager og klagesager i 
Kødkontrollen. 
 

Hensættelser på serviceområdet: Der er foretaget hensættelser i 2010 til forskellige foran-
staltninger vedrørende Fødevarestyrelsens lejemål, herunder energimæssige foranstaltninger.  
 

Resultatløn: Fødevarestyrelsen har i 2010 hensat til skyldig resultatløn. 

5.2 Gebyrfinansieret virksomhed 
 

På baggrund af anbefalingerne i en konsulentundersøgelse udført i 2009 har Fødevarestyrel-
sen pr. 1. august 2010 implementeret en forenkling af gebyrstrukturen, benævnt gebyrrefor-
men. Formålet hermed er at opnå et bedre styringsgrundlag og bedre balance på de enkelte 
gebyrordninger. På sigt vil den enklere struktur endvidere muliggøre en gradvis effektivise-
ring af gebyradministrationen og deraf følgende reducerede gebyrer for erhvervet. 
 

I relation til gebyrreformen foretages en håndtering af ubalancerne på gebyrområdet ultimo 
juli 2010 således, at Fødevarestyrelsens gebyrområde nulstilles med virkning fra 1. august 
2010. Håndteringen af ubalancerne medfører, at der i 2011 foretages afskrivning af et samlet 
akkumuleret bruttounderskud på 42,1 mio. kr. Der forventes opnået hjemmel hertil ved akt-
stykke i foråret 2011. Endvidere vil der ske direkte tilbagebetaling af et samlet akkumuleret 
bruttooverskud på 8,8 mio. kr. til de berørte virksomheder. Baggrunden for nulstillingen af 
ubalancerne på de gamle ordninger er, at det ikke vurderes muligt at sikre en hensigtsmæssig 
afvikling af dem under den nye gebyrstruktur. På enkelte ordninger er der dog sket viderefø-
relse af et overskud til ordninger under den nye struktur, jf. nedenfor. Disse overskud afvikles 
snarest muligt. 
 

Resultat på det gebyrfinansierede området (ekskl. Kødkontrollen) for 2010 er et underskud på 
18,1 mio. Resultat består blandt andet af et egentligt driftsunderskud på 1,5 mio. kr. Dette 
driftsunderskud består af et overskud på ordninger i den nye struktur samt på visse ordninger, 
der opgøres samlet for hele året uagtet gebyrformen på 5,0 mio. kr. og et underskud i ordnin-
ger i den gamle struktur på 6,5 mio. kr. Udover driftsunderskuddet på 1,5 mio. kr. består det 
samlede underskud på 18,1 mio. kr. endvidere af en indtægt vedrørende mælkekontrol udført i 
Plantedirektoratet på 0,4 mio. kr., tilbagebetaling af overskud på ordninger i den gamle gebyr-
struktur på 8,8 mio. kr., samt en hensættelse vedrørende tilbagebetaling af opkrævede gebyrer 
mv. – ligeledes i den gamle struktur på 8,2 mio. kr., jf. i øvrigt tabel 13. 
  
Når der tages højde for den forventede håndtering af akkumulerede ubalancer kan der på ge-
byrområdet efter gebyrreformen 1. august 2010 opgøres et akkumuleret nettooverskud på 9,2 
mio. kr., jf. tabel 14. Heraf vedrører de 5,0 mio. kr. overskuddet på den egentlige drift af ord-
ningerne, mens de resterende 4,2 mio. kr. er videreførelser fra den gamle struktur, der skal 
afvikles under den nye gebyrstruktur, og som derfor er regnskabsteknisk indtægtsført her. 
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Tabel 13: Sammensætning af det gebyrfinansierede driftsresultat, mio. kr. 

 

Beløb

Nettoresultat på ordninger efter gebyrreformen -5,0

Nettoresultat på ordninger før gebyrreformen 6,5

Tilbagebetaling af gebyrer 8,8

Hensættelse vedrørende gebyrer 8,2

Indtægt vedr. mælkeleverende besætninger -0,4

Gebyrfinansieret driftsresultat 18,1   
Note: Det bemærkes, at der i nettoresultatet på ”ordninger efter gebyrreformen” indgår resultater på enkelte 
gebyrordninger, som er opgjort samlet for hele året, og hvor der ikke er skelnet mellem perioden før og efter 
gebyrreformen, der trådte i kraft 1. august. 
 
 
Resultatet på de enkelte gebyrordninger, inklusiv videreførelser på enkelte ordninger fra den 
gamle struktur, fremgår af tabel 14 nedenfor 

Tabel 14: Oversigt over gebyrordninger ultimo 2010, mio. kr.  
Gebyrordning Udgifter Indtægter Resultat
Fødevarekontrol 24,3 -27,9 -3,6
Fødevarekontrollens Rejsehold  1,6 -1,7 0,0
Import, animalsk, New Zealand 0,1 -0,1 0,0
Grønland, kontrol med fiskevirksomheder m.m.  1,1 -1,5 -0,4
Kødvirksomheder med hyppige tilsyn 5,3 -5,3 0,0
Små slagterier (kødkontrol og ordinær kontrol) 6,3 -6,5 -0,2
Restkoncentrationer - prøveudtagning og analyse m.m 13,6 -14,7 -1,1
Auditenheden, USA-godkendte virksomheder 1,4 -1,4 0,0
ATP-kontrol 2,1 -2,6 -0,4
Godkendelser af stoffer m.m.  0,4 -0,6 -0,2
Økologi, opfølgende kontrol   0,0 0,0 0,0
Import, animalsk ekskl.  fisk 1,5 -0,9 0,6
Veterinærkontrol 2,0 -2,2 -0,2
Samlesteder, eksport og omsætning 5,6 -5,7 -0,1
Besætninger, eksport 4,4 -7,1 -2,7
Mælkeleverende besætninger, ordinær kontrol 0,3 -0,3 0,1
CHR - Levende dyr, registrering, mærkning og flytning  16,3 -17,3 -0,9
Dyrlæger, auditering af egenkontrol i besætninger 0,4 -0,5 -0,1
Gult kort, antibiotika i svinebesætninger 0,5 0,0 0,5
Slagtekyllinger, stikprøvekontrol  0,1 -0,1 0,1
Slagtekyllinger, særlig opfølgning 0,0 0,0 0,0
Slagtekyllinger, trædepuder  1,7 -1,0 0,8
Velfærd, opfølgende kontrol efter påbud 0,3 -0,3 0,0
Transportører, levende dyr, autorisation    0,3 -1,4 -1,1
Transportører, levende dyr, kontrol 0,0 -0,1 -0,1
Logbøger  1,1 -1,1 0,0
Temakontrol, Veterinærrejseholdet 2,0 -2,0 0,0
Slagtekyllinger, belægningsgrad, dispensation 0,1 -0,1 0,0
Salmonella, fjerkræ, gebyrbelagt overvågning   0,3 -0,3 -0,1

Total 93,3 -102,6 -9,2   
Kilde: Navision  
Note: Resultatet for 2010, jf. tabellen, samt de akkumulerede resultater ultimo juli 2010 er inkl. følgende: Bevilling vedrø-
rende kontrol af mindre slagterier jf. Konkurrenceevnepakken, og bevilling vedrørende reduktion af rejseudgifter i forbindel-
se med kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer i Grønland. Omkostninger i Plantedirektoratet vedrørende registrering, mærk-
ning og flytning af dyr i regi af CHR samt kontrol vedrørende mælkeproducerende bedrifter.        
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Udvikling i bruttoubalancen på gebyrområdet 

Bruttoubalancen er opgjort som summen af akkumulerede underskud og summen af overskud 
på de enkelte gebyrordninger ultimo året. Som det fremgår af tabel 15 dækker det akkumule-
rede nettoresultat på 9,2 mio. kr. over et akkumuleret underskud på visse ordninger på 2,1 
mio. kr. og akkumuleret overskud på andre ordninger på 11,3 mio. kr. Bruttoubalancen er 
således 13,4 mio. kr. En oversigt over bruttoubalancen fremgår af tabel 15. Det bemærkes, at 
der i de akkumulerede overskud på 11,3 mio. kr. indgår overskud på enkelte gebyrordninger 
fra perioden før gebyrreformen. Disse overskud afvikles snarest muligt. 
 
Tabel 15: Opgørelse af ubalancer på gebyrområdet 

 

Ordninger med akkumuleret overskud -11,3

Ordninger med akkumuleret underskud 2,1

Samlet bruttoubalance 13,4  

 
Fødevarestyrelsen har i forlængelse af årsafslutningen foretaget en nøje gennemgang af de 
enkelte ordninger under den nye struktur med henblik på fremadrettet at imødegå og håndtere 
ubalancer. Som følge af gennemgangen, er taksterne på visse ordninger med større overskud, 
reduceret pr. 1. april 2011. Det drejer sig om gebyrordningerne ”Fødevarekontrol” og ”besæt-
ninger, eksport”, der tilsammen har et akkumuleret overskud på 6,3 mio. kr. ud af det samlede 
bruttooverskud på 11,3 mio. kr. På ordninger med underskud vil underskuddet blive håndteret 
ved dels afskrivning af en del af underskuddet som uerholdeligt, dels gennem inddækning de 
kommende år. Fødevarestyrelsen vil i 2011 fortsat have en tæt opfølgning på og styring af den 
nye gebyrstruktur med henblik på at sikre, at ordningerne er i økonomisk balance, og at den 
forudsatte gradvise effektivisering af gebyradministrationen realiseres.  
 
Kødkontrollen 

 
 
Tabel 16. Budget og regnskab for gebyraktiviteter under Kødkontrollen i 2010, mio. kr.   

Indtægter Udgifter Resultat
Budget 306,7 312,2 -5,5

Regnskab 2010 311,9 316,6 -4,7

Forskel 5,2 -4,4  
 

 
Kødkontrollen har i 2010 haft udgifter på 316,6 mio. kr. og indtægter på 311,9 mio. kr. Virk-
somhederne betaler de faktiske omkostninger forbundet med kontrollen måned for måned. 
Differencen på 4,7 mio. kr. vedrører bevillingsfinansierede aktiviteter under kødkontrollen. 
Der var hertil afsat 5,5 mio. kr. på finansloven for 2010, hvorved kødkontrollens regnskab 
udviser et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. I 2010 havde Kødkontrollen 5,2 mio. kr. mere 
i indtægter end budgetteret på finansloven, hvilket primært skyldes ekstraordinære indtægter 
på 9,4 mio. kr. vedr. merarbejde, som ikke var blevet afregnet over for virksomhederne i åre-
ne før 2010. De reelle indtægtervedr. 2010 udgør således kun 302,5 mio. kr. eller 4,2 mio. kr. 
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mindre end budgetteret på finansloven. Merudgifterne i forhold til det budgetterede skyldes 
ligeledes regnskabstekniske forhold, idet den vedrører korrektioner af de månedlige afregnin-
ger, der er foretaget på grundlag af forventede lønsatser og forventede fællesomkostninger 
mv. 
 

5.3 Tilskudsfinansierede aktiviteter 
 
Tabel 17: Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter, mio kr. 

Primo 2010 Årets tilskud Årets udgifter Årets resultat Ultimo 2010

EU Twinning 4,3 3,0 -1,5 1,5 5,8

Nordisk ministerråd 3,6 4,6 -4,0 0,6 4,1

Sundhedsstyrelsen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

Livsmiddelverket 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

McKinsey 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mindre udenlandske bidragydere 0,3 0,1 0,0 0,1 0,4

I alt 8,3 7,7 -5,5 2,2 10,5  
Kilde: Navision 
Note: Primo 2010 afviger fra ultimo 2009 i årsrapporten for 2009, idet denne fejlagtigt ikke indeholder udgifter for 4. kvartal 
2009 i opgørelsen af årets udgifter. 

 
Fødevarestyrelsen har i 2010 samlet modtaget 7,7 mio. kr. til udførelse af de tilskudsfinansie-
rede aktiviteter. Der er anvendt 5,5 mio. kr., hvilket betyder, at der ultimo 2010 er en saldo til 
videreførelse af aktiviteterne på 10,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at den store saldo til videre-
førelse ikke skyldes forsinkelse af projekterne, men det forhold, at Fødevarestyrelsen som 
”lead partner” modtager forskud fra EU til at betale for aktiviteterne, der afholdes i 2009-
2011.  
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5.4 Opgørelse af resultatkontrakten 
 
Tegn ved status: 
� = målet opfyldt/forventes opfyldt 
(�) = delvist opfyldt 
÷ = målet er ikke nået 
’Tom’ = ikke opgjort 
 
Nr. Resultatmål og resultatkrav Status Resultat Vægt 
  Fødevareopgaver   32 % 32 % 
1.1 Efterlevelse af kontrolfrekvensvejledningen ���� 12 % 12 % 
1.2 Faldende enhedsomkostninger på kontrolaktiviteten ���� 2 % 2 % 
1.3 Højere regelefterlevelse ����    8 % 8 % 
1.4 Dybdegående kontrolkampagner ����    3 % 3 % 
1.5 Et effektivt fødevareberedskab ����    3 % 3 % 
1.6 IUU kontrol ����    2 % 2 % 
1.7 Sagsbehandling ���� 2 % 2 % 
  Kødkontrol  20 % 20 % 
2.1 Lavere enhedsomkostninger ����    10 % 10 % 
2.2 Samme kvalitet af kontrol til færre omkostninger ����    5 % 5 % 
2.3 Økonomistyring ����    5 % 5 % 
  Veterinæropgaver  14 % 20 % 
3.1 Øget dyrevelfærd og dyresundhed (����) 3 % 5 % 

3.2 Styrket indsats mod ubegrundet antibiotikaforbrug ����    5 % 5 % 
3.3 KO kontrollen i Fødevarestyrelsen ÷    0 % 2 % 

3.4 Et effektivt veterinært beredskab ����    6 % 6 % 
3.5 Sagsbehandling ÷ 0 % 2 % 

  Ernæringsopgaver  8 % 8 % 
4.1 Fremme sunde madvaner og livsstil blandt børn og unge ved at 

understøtte kommunernes indsats 
���� 5 % 5 % 

4.2 Fremme sunde madvaner i befolkningen ved at gøre det sunde 
valg lettere 

���� 3 % 3 % 

  Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration  16% 20% 
5.1 Økonomiområdet ���� 5 % 5 % 
5.2 Gebyrområdet (����) 3 % 5 % 

5.3 Fællesomkostninger ���� 2 % 2 % 
5.4 Regelforenkling ����    2 % 2 % 
5.5 Digitale løsninger ���� 2 % 2 % 
5.6 Fødevarestyrelsen som international aktør ����    2 % 2 % 
5.7 Klager om sagsbehandling ÷ 0 % 2 % 

 I alt ���� 90 % 100 % 
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Uddybende oversigt over Fødevarestyrelsens faglige målopfyldelse i 2010 
 
 
Resultatmål og resultatkrav 2010 Status Bemærkninger 
1. Fødevareopgaver   

1.1 Efterlevelse af kontrolfrekvensvejledningen 
Fødevarestyrelsens kontrolvirksomhed yder et væsentligt 
bidrag til at sikre en høj fødevaresikkerhed i Danmark. 

• Fødevarestyrelsen skal udføre kontrol med fødeva-
revirksomhederne efter kontrolfrekvensvejlednin-
gens retningslinjer, særligt m.h.t. standardfrekven-
ser for planlagte kontrolbesøg og m.h.t. opfølgende 
kontrolbesøg. Dette skal gøres så risiko- og be-
hovsorienteret som standardfrekvenserne tillader 
og under hensyn til de konkrete anmeldelser fra 
borgere, der skal følges op på. 

���� Fødevareafdelingerne har i 
2010 gennemført 58.480 plan-
lagte kontrolbesøg, hvilket 
svarer til en målopfyldelse på 
98 %. Derudover har fødeva-
reafdelingerne gennemført 
2169 ordinære kontrolbesøg. 
Samlet set har fødevareafde-
lingerne gennemført 60.649 
kontrolbesøg svarende til 
101,6 %.   
 
99,1 % af virksomhederne har 
opnået minimum et kontrolbe-
søg. 
De manglende 374 kontrolbe-
søg skyldes praktiske forhold 
som forgæves besøg, sæson-
virksomheder mv. 
 
Ca. 80 % af anmærkningerne 
blev fulgt op med et opfølgen-
de kontrolbesøg heraf ca. 51 
% indenfor 2 måneder og ca. 
71 % indenfor 3 måneder. I de 
resterende ca. 20 % af tilfæl-
dene er der enten fulgt op med 
administrativ kontrol (skrive-
bordskontrol) eller ved næste 
ordinære kontrolbesøg. Resul-
tatet vurderes at være tilfreds-
stillende. 

1.2 Faldende enhedsomkostninger på kontrolaktivite-
ten 

Fødevarestyrelsen arbejder vedvarende på at effektivisere 
sin virksomhed, bl.a. med henblik på at efterleve det gene-
relle effektiviseringskrav, statens institutioner er pålagt.  

• I 2010 vil Fødevarestyrelsen reducere enhedsom-

���� Enhedsomkostninger på føde-
vareområdet er faldet med 6,1 
% fra 2009 til 2010. Der er 
tale om et fald fra 2.197 kr. i 
2009 til 2.063 kr. i 2010.  



 

 33 

Resultatmål og resultatkrav 2010 Status Bemærkninger 
kostningerne på fødevarekontrollen med 2 procent. 
i forhold til 2009. 

 

1.3 Højere regelefterlevelse 
Fødevarestyrelsen udarbejder regler, der fremmer fødeva-
resikkerheden i Danmark og i 2010 vil styrelsen fortsat 
arbejde for en højere regelefterlevelse blandt danske føde-
varevirksomheder. I 2010 fastholdes andelen af virksom-
heder og brodne kar på 2009-niveau, fordi de dybdegående 
kontrolkampagner specifikt målrettes problemområder, 
hvor der typisk vil være svindel, eksempelvis på mærkning 
af fødevarer. Dette kan eksempelvis resultere i, at nogle 
virksomheder mister deres elitestatus, mens andre får en 
dårligere regelefterlevelse. Idet Fødevarestyrelsen ikke 
kender effekten af dybdegående kontroller, vil styrelsen 
fastholde 2009-niveauet for elitevirksomheder og brodne 
kar, men samtidig målsætte at virksomhederne øger regel-
efterlevelsen efter et kontrolbesøg ved anmærkninger. 

• Indikator 1: I 2010 skal andelen af fødevarevirk-
somheder, som er elitevirksomheder, stige til 
mindst 38 %. (I 2009 var der 46,6 % elitevirksom-
heder) 

• Indikator 2: I 2010 skal andelen af fødevarevirk-
somheder, som ved de sidste 4 kontrolbesøg har få-
et anmærkninger ved 3 eller 4 besøg, fastholdes i 
forhold til 2009, hvor målsætningen var max 5 %. 
(I 2009 var der 1,5 % brodne kar) 

• Indikator 3: I 2010 skal 75 % af de kontrolbesøg, 
der gennemføres efter anmærkninger ved kontrol-
len, resultere i et forbedret kontrolresultat. (I 2009 
udviste 78 % virksomheder, denne adfærd) 

 

���� 
 
 
 
 
 
 
 
���� 
 
 
 
 
���� 
 
 

• Indikator 1: I 2009 var der  
46,6 % elitevirksomheder af 
de virksomheder der havde 
mulighed for at opnå elitesta-
tus (fordelt på alle brancher). I 
2010 er andelen oppe på 54,3 
%.  
 

• Indikator 2: I 2009 var der 
1,5 % brodne kar i detail- og 
engrovirksomheder. I 2010 var 
andelen på 1,3 %.  
 

• Indikator 3: I 2010 har 
78,6 % af de kontrolbesøg der 
blev gennemført efter an-
mærkninger i kontrollen resul-
teret i et forbedret kontrolre-
sultat (6.783 kontroller ud af 
8.628). 

1.4 Dybdegående kontrolkampagner 
Dybdegående kontrolkampagner adskiller sig fra de al-
mindelige kontrolkampagner ved, at der er flere kontrol-
lanter pr. besøg, der undersøger et specifikt fagområde, 
som er bestemt ud fra en risikovurdering.  

• I 2010 skal Fødevarestyrelsen formulere, iværksæt-
te og udføre minimum 4 kampagner med dybdegå-
ende kontroller, hvor mindst 2 skal omhandle snyd 
med angivelser. Den ene kontrolkontrolkampagne 

���� 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Kampagnen om 
mærknings-krav på kødområ-
det er gennemført.  
 
2) Kampagnen på tilsætnings-
stoffer er gennemført og of-
fentliggjort uge 42.  
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Resultatmål og resultatkrav 2010 Status Bemærkninger 
er målrettet overtrædelser i forbindelse 
med mærkningskrav på kødområdet og er en op-
følgning på de overtrædelser, der blev fundet ved 
tilsvarende kampagner i 2009. Den anden kampag-
ne er rettet mod anvendelsen og mærkningen af til-
sætningsstoffer. De resterende kontrolkampagner 
fastsættes i løbet af 2010 på baggrund af en aktuel 
risikovurdering. 

 

• Kontrol af fødevaretransporter ved Danmarks ydre 
grænser, hvor indsatsen rettes mod samtlige poten-
tielle grænseovergange, og hvor der bl.a. fokuseres 
på om de enkelte vogne er godkendt til transport af 
fødevarer, om importørerne er registreret i systemet 
og om fødevarerne er lovlige i Danmark. Internet-
kontrollen har særligt fokus på bl.a. ulovlig import 
af vin og kalkuner.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� 
 

3) Kampagne på økologiom-
rådet startede primo september 
som planlagt og blev afsluttet 
ultimo 2011. Offentliggjort i 
uge 4 2011. 
 
4) Kampagne om kontrol 
af fødevaretransporter ved 
Danmarks ydre grænser blev 
gennemført i 2010. Rapporten 
forventes færdig i 1. kvartal af 
2011.  
 
5) Kampagnen om kontrol af 
fødevaretransporter ved Dan-
mark ydre grænser samt inter-
netkontrol blev gennemført i 
2010. Rapporten forventes 
færdig i 1. kvartal af 2011. 

1.5 Et effektivt fødevareberedskab 
Det civile beredskab i Fødevarestyrelsen håndterer fødeva-
rekriser, bioterrorisme og andre hændelser, som kan have 
en indflydelse på fødevaresikkerheden i Danmark. 

• I 2010 skal fødevareberedskabet sikre, at fødeva-
rer, der tilbagetrækkes fra markedet, i 85 % af til-
fældene lever op til Fødevarestyrelsens instruks og 
anbefalinger for kontrol med tilbagetrækning for så 
vidt angår igangsætning af sagen til og med kon-
trollen med 1. led. 

���� 
 

93 % af sagerne – 198 sager 
ud af 213 – lever op til Føde-
varestyrelsens instruks 
 
 

1.6 IUU kontrol 
Den 1. januar 2010 skal Rådets forordning om en EU-
ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, 
urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU), være implemente-
ret i Danmark (jf. RFO 1005/ 2008).  

• Fødevarestyrelsen og Fiskeridirektoratet skal i 
2010 udarbejde en kravspecifikation til et IUU IT-
system. Fødevarestyrelsens IT-kontor er projektan-
svarligt.  

• I 2010 skal Fødevarestyrelsen udføre 5 % stikprø-
vekontroller på bearbejdede fisk. Kontrollerne ud-
vælges som tilfældige stikprøver og kontrolleres, 
afstemples og underskrives. 

���� 
 
 
 
 
 
 
 
���� 
 
 

• Kravspecifikationen var 
færdigudarbejdet ved ud-
gangen af 2. kvartal. Der 
er efterfølgende arbejdet 
videre med henblik på at få 
anskaffet og implemente-
ret det kravspecificerede 
system på FødevareEr-
hvervs CAP-platform. 

• Fødevareafdelingerne ud-
vælger løbende dokumen-
ter til kontrol og af-
stempling samt under-
skrift. En opgørelse viser, 
at stikprøvekontrollen på 
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Resultatmål og resultatkrav 2010 Status Bemærkninger 
bearbejdede fisk udgør 
over 5 %. 

1.7 Sagsbehandling 
I 2010 vil Fødevarestyrelsen opretholde en professionel og 
enkel sagsbehandling på de borgerrettede opgaver inden 
for fødevareområdet. Det omfatter: 

• Forbrugeranmeldelser eller anmeldelser af virk-
somheder skal for 80 % vedkommende være afslut-
tet indenfor 3 måneder. (I 2009 var målopfyldelsen 
81 %) 

• Ansøgning om betinget autorisation, for fødevare-
virksomheder, skal for 80 % vedkommende være 
afsluttet indenfor 3 måneder. (I 2009 var målopfyl-
delsen 80 %) 

 

���� 
 
 
 
���� 
 
 
 

• 82 % af forbrugeranmel-
delserne – 2235 ud af 2728 
- er i 2010 afsluttet inden 
for 3 måneder. 

• 89 % - 1157 ud af 1299 
har i 2010 fået en betinget 
autorisation indenfor 3 
måneder. 

2. Kødkontrol   

2.1 Lavere enhedsomkostninger 
I 2010 vil Fødevarestyrelsen arbejde målrettet og i over-
ensstemmelse med handlingsplanen for kødkontrollen for 
at reducere slagteriernes enhedsomkostninger i forbindelse 
med myndighedskontrollen på området. 

• Fødevarestyrelsens indsats reducerer slagteriernes 
enhedsomkostninger svarende til de vedtagne bud-
getter for 2010.  

 
Procentangivelsen er under forudsætning af den fornødne 
produktionsstabilitet og slagteriernes vilje og evne til at 
forbedre arbejdsmiljøet. Forudsætninger er væsentlige 
præmisser for Fødevarestyrelsens arbejde med at nedbrin-
ge enhedsomkostningerne, hvorfor styrelsen 
er betænkelige ved en helt skarp og kontant linje om et 
isoleret reduktionsmål. Forbedringer på arbejdsmiljøområ-
det vil konkrete steder således være medvirkende forud-
sætninger for at (kunne) realisere det forudsatte fald i det 
gennemsnitlige sygefravær jfr. handlingsplanen. 
 

���� Udviklingen i enhedsomkost-
ningerne viser, at målet for 
2010 blev indfriet: 

 

• Svin: kr. 13,21 
(Måltal, oprindelige budget: 
kr. 13,23).  

• Kreatur: kr. 13,88 
(Måltal, oprindelige budget:  
kr. 15,72).  

• Fjerkræ: kr. 2,20 
(Måltal, oprindelige budget:  
kr. 2,32).  
 

2.2 Samme kvalitet til færre omkostninger 
Fødevarestyrelsen vil effektivisere kødkontrollen ved an-
vendelse af en række nye metoder og teknikker. Effektivi-
seringsgevinsterne, i form af lavere enhedsomkostningerne 
til kødkontrollen, påvirker således ikke kvaliteten af kon-
trollen. 
Kvalitetsperformance (målt gennem kvalitetsmåling af 

���� Omkostningsdrivere er: 

• Indførsel af integreret 
kontrol  

• Øget fleksibilitet og 
tilpasning af kontrolbeman-
ding 

• Øget anvendelse af 



 

 36 

Resultatmål og resultatkrav 2010 Status Bemærkninger 
kontrollen) fastholdes på nuværende niveau i 2010. 
 

tilsynsteknikere hvor det er en 
økonomisk fordel 

• Fokus på nedbringelse af 
sygefravær etc. 

• Reducere antallet af 
timelønnet personale hvor det 
er en økonomisk fordel 

• Tilpasning af 
kontrolbemandingen på krea-
tur- og fjerkræslagterier og om 
muligt på mindre  
slagterier der ikke slagter kon-
tinuerligt 
 
Det vurderes, at ovenstående 
omkostningsdrivere medvirker 
til lavere enhedsomkostninger 
uden at påvirke kvaliteten af 
kontrollen. Det vurderes end-
videre, at niveauet for kvalite-
ten i kontrollen i 2010 er 
uændret i forhold til 2009. 
 

2.3 Økonomistyring 
I 2010 etablerer Fødevarestyrelsen en mere gennemsigtig 
økonomistyring i kødkontrollen.  

• Månedlig fakturering og budgetopfølgning den 20. 
i hver efterfølgende måned. 

• Tilpasning af kontrolbemandingen i overensstem-
melse med fastlagte varslingsfrister. 

���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� 

• Kødkontrollen 
gennemfører månedlige faktu-
rering og budgetopfølgning 
den 20. i hver efterfølgende 
måned.  
For juli måned var der en for-
sinkelse i faktureringen som 
skyldes udefra kommende 
forhold bl.a. igangværende 
opgraderinger af Navision 5.1 
som medførte problemer med 
adgang til økonomidata i den-
ne periode 

• Kødkontrollen tilpasser 
kontrolbemandingen i over-
ensstemmelse med fastlagte 
frister. 
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Resultatmål og resultatkrav 2010 Status Bemærkninger 
3. Veterinæropgaver   

3.1 Øget dyrevelfærd og dyresundhed 
I 2010 fortsætter Fødevarestyrelsen med at arbejde for 
øget dyrevelfærd og dyresundhed samt styrkelse af det 
veterinære beredskab bl.a. gennem implementering af ve-
terinærforliget. I 2010 er de vigtigste initiativer: 

• I 2010 overgår Fødevarestyrelsens velfærdskon-
troller til Plantedirektoratet. Når Plantedirektoratet 
konstaterer alvorlige kliniske problemer, tilkaldes 
en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen. Supplerende be-
søg vil komme på tale, når teknikeren konstaterer 
forhold, hvor der skal udøves et skøn vedr. klini-
ske/diagnostiske forhold hos en besætnings dyr. 
Når PD vurderer, at der er alvorlige problemer er 
Fødevarestyrelsen på besætningen inden for 4 ti-
mer i 90 % af alle tilfældene. 

• Indførelse af obligatoriske sundhedsrådgivningsaf-
taler, der tillader besætningsejerne at forebygge 
frem for at bekæmpe sygdomme. Dette medfører, 
at alle besætningsejere, over en vis størrelse inden 
for dyrearterne kvæg, svin og mink har en sund-
hedsrådgivningsaftale ved årets udgang. Fødevare-
styrelsens opgave består i at færdiggøre de relevan-
te bekendtgørelser, afholde informationskampagne, 
etablere indberetningsportaler og fastlægge admi-
nistrative processer. 

• Indførelse af egenkontrol for større kvæg- og svi-
nebesætninger samt pelsdyrfarme. Fødevarestyrel-
sens opgave består i at afholde informationskam-
pagne, etablere IT-understøttelse og fastlægge ad-
ministrative processer. 

 

���� 
 
 
 
 
 
 
 
���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(����) 
 
 

• Der har i 2010 været 
rekvireret 37 dyrlægetilkald. I 
ét tilfælde er tidsfristen på 4 
timer ikke overholdt. Forkla-
ringen er, at der ingen dyrlæge 
var til rådighed til besøg sidst 
på eftermiddagen. 
 

• Der er indgået og 
registreret 10.389 sundheds-
rådgivnings-aftaler for kvæg 
og svin i perioden 01/07-31/12 
2010. Sundhedsrådgivningsaf-
taler for mink er endnu ikke 
trådt i kraft, men estimeret til 
01/04-2011. Årsagen til for-
sinkelsen er at bekendtgørel-
sen skulle i regeringens øko-
nomiudvalg, hvilket Fødevare-
styrelsen først blev bekendt 
med i høringsfasen. 

 

• Egenkontrol er indført 
for større kvæg- og svinebe-
sætninger og branchekode 
forventes indført inden udgan-
gen af 2. kvartal 2011 for stør-
re 
minkbesætninger. 
Etablering af IT-
understøttelse, afholdelse af 
informationskampagne og 
fastlæggelse af administrative 
processer er imødekommet for 
kvæg og svin og under udar-
bejdelse for mink. 

3.2 Styrket indsats mod ubegrundet antibiotikaforbrug 
Fødevarestyrelsen arbejder for at udvikle metoder, der 
sigter mod mere målrettet anvendelse af antibiotika og 
bekæmper medicinresistens. Som et led i dette arbejde 

���� • På baggrund af 
udviklingen i antibiotikafor-
bruget til produktionsdyr blev 
det oprindeligt mellem depar-
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Resultatmål og resultatkrav 2010 Status Bemærkninger 
overvåger Fødevarestyrelsen antibiotikaforbruget både i de 
enkelte besætninger og på nationalt plan. Et højt antibioti-
kaforbrug er ikke nødvendigvis et problem, da det kan 
skyldes, at dyrene er syge og derfor skal behandles medi-
cinsk. Hvis antibiotikaforbruget stiger på nationalt plan 
udarbejdes handlingsplaner, som kan nedbringe antibioti-
kaforbruget.  

• I 2010 overvåges antibiotikaforbruget månedligt 
med kvartalsvis indrapportering til departementet. 
På baggrund af den løbende udvikling vurderes be-
hov for tiltag med henblik på at målrette antibioti-
kaforbruget, herunder forhindre ubegrundet brug. 

tementet og Fødevarestyrelsen 
aftalt at overvåge forbruget. 
Tidligt i 2010 blev en ændret, 
styrket strategi dog aftalt, idet 
en stadig stigning nødvendig-
gjorde initiativer for at knæk-
ke kurven for forbruget af an-
tibiotika, især svin, som står 
for 80 % af forbruget til dyr. 
Der blev derfor aftalt at indfø-
re ’Gult kort antibiotika’ til 
svinebesætninger, der over-
skrider en national grænse-
værdi for antibiotikaanvendel-
se. Påbud under Gult kort an-
tibiotika vil bl.a. omfatte krav 
om reduktion af antibiotika-
forbruget i besætningen. ’Gult 
kort antibiotika’ for svinebe-
sætninger er indført fra de-
cember 2010. 

3.3 KO-kontrollen i Fødevarestyrelsen 
I 2010 skal Fødevarestyrelsen sikre, at minimum 90 pro-
cent af sagerne vedr. krydsoverensstemmelses-kontroller 
incl. ”anden kontrol”, der indrapporteres til FødevareEr-
hverv, lever op til de rapporteringskrav om indberetnings-
tidspunkt og omfang, som FødevareErhverv har opstillet. 
 

÷ • 69,2 % af 
indberetningerne er fremsendt 
rettidigt til Fødevareerhverv 
efter 4. kvartal.  
Målet er derfor ikke opfyldt. 
Det er i indberetningen blevet 
anført, at en af de medvirken-
de årsager til den manglende 
opfyldelse er, at  
kontrolpopulationen først var 
tilgængelig den 27. april og 
før den er tilgængelig er det 
ikke muligt at indlæse resulta-
ter for kontrol indenfor popu-
lationen.  
Det skal dog oplyses, at FERV 
har meddelt, at de har været 
tilfredse med kvaliteten og den 
gennemsnitlige indberetnings-
hastighed. 



 

 39 

Resultatmål og resultatkrav 2010 Status Bemærkninger 
 

3.4 Et effektivt veterinært beredskab 
Den internationale omsætning af produktionsdyr og ani-
malske produkter øger risikoen for at smitsomme husdyr-
sygdomme spredes over landegrænser. Ved alvorligt smit-
somme sygdomme – f. eks. fugleinfluenza, svinepest og 
mund- og klovesyge - kan et effektivt og reaktionsdygtigt 
beredskab bekæmpe patogener inden for en afgrænset og 
acceptabel tidshorisont. En effektiv bekæmpelse involve-
rer fuld kontrol og viden om de epidemiologiske forhold 
samt effektive procedurer til undersøgelser, aflivning, des-
infektion m.v. Reglerne for bekæmpelse er fastsat af EU, 
udmøntet i en række danske bekendtgørelser. Bekæmpes 
sygdommene ikke hurtigt og effektivt forlænges den peri-
ode, hvor Danmark har samhandelsmæssige restriktioner.  
Det veterinære stade opgøres i nærværende resultatkontrol 
ved det antal måneder pr. år, hvor Danmark er underlagt 
samhandelsmæssige restriktioner, udover den kortest mu-
lige periode, der på forhånd er fastsat i EU’s lovgivning. I 
2009 havde Danmark ingen måneders samhandelsmæssige 
restriktioner. 

• I 2010 vil Fødevarestyrelsen fastholde det veteri-
nære stade på 0 måneders samhandelsmæssige re-
striktioner. 

���� • Der har været 2 
udbrud af fugleinfluenza, der 
har fundet sted i 1. kvartal, 
som er bekæmpet effektivt. 
Der har ikke efterfølgende 
været udbrud. Udbruddene har 
ikke ført til samhandelsrestrik-
tioner. 

3.5 Sagsbehandling 
I 2010 vil Fødevarestyrelsen fortsat have fokus på en mere 
enkel, opfølgende sagsbehandling på de brugerrettede op-
gaver. Inden for det veterinære område vil fokus især være 
rettet mod logbøger. 

• 95 % af de returnerede logbøger fra dyretransportø-
rer skal ekspederes indenfor en måned. (I 2009 var 
målopfyldelsen 96 %, dog var denne en statusop-
gørelse) 

• Enhver dyreværnssag, der kræver politianmeldelse 
skal være indsendt til politiet inden for 5 arbejds-
dage 

÷ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 79 % af de returnerede 
logbøger i 2010 blev ekspede-
ret indenfor en måned. Dette 
er et fald i forhold til opgørel-
sen efter 3. kvartal. Faldet 
skyldes, at der i dele af bran-
chen har været en vis træghed 
i forhold til indsendelse og det 
har derfor ikke været muligt at 
kontrollere et så stort antal 
returlogbøger indenfor fristen. 
Opgaven har fået øget prioritet 
og der er sat ekstraressourcer 
ind på løsningen af opgaven 
 

• 46 % af 
dyreværnsanmeldelserne (100 
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÷ 

ud af 218 sager) er indsendt til 
tiden. Dette er en forbedring i 
forhold til opgørelsen efter 3. 
kvartal. Denne blev fejlagtigt 
opgjort til 68 % efter 3. kvar-
tal. Det korrekte tal er 39 % 
efter 3. kvartal. Det største 
antal sager er i kødkontrollen. 
 

4. Ernæringsopgaver   
4.1 Fremme sunde madvaner og livsstil blandt børn og 
unge – Understøtte kommunernes indsats. 
”Alt om Kost”-rådgivningen målrettes i 2010 forvaltnin-
gerne i kommunerne for at understøtte deres indsats for at 
fremme tilgængeligheden af sund mad på arenaer for børn 
og unge. Der udvikles nye vejledningsredskaber til at 
fremme sund mad i SFO, idrætshaller og ungdomsuddan-
nelser, og en udvidelse og kompetenceudvikling af rejse-
holdet gennemføres. De konkrete vejledningsredskaber 
fastlægges først i 2010. 

• AltomKost-rejseholdet har afholdt møder for at 
drøfte, støtte og samarbejde med 85 % kommuner i 
deres område inden udgangen af 2010, og har in-
den udgangen af 2011 haft møder med alle kom-
muner 

• 20 % af de daginstitutioner, som har en madord-
ning, der fungerer som erstatning for madpakken, 
lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger. For-
ventningen er, at procentdelen stiger til 70 % ved 
udgangen af 2011. 

 

���� 
 
 
 
���� 
 

• I 2010 har AltomKost 
rejseholdet haft kontakt til 98 
% af kommunerne. 
 

• Ifølge DTU 
Fødevareinstituttet lever  
35 % af institutionerne med 
madordninger op til Fødevare-
styrelsens anbefalinger for det 
fælles frokostmåltid. Den en-
delig rapport forventes klar 
ultimo marts. 
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4.2 Fremme sunde madvaner i befolkningen – gøre det 
sunde valg lettere. 
I 2010 vil Fødevarestyrelsen sammen med vores interes-
senter opbygge flere samarbejdsprojekter/partnerskaber på 
ernæringsområdet. Markedsføring af Nøglehullet sker også 
i nært samarbejde med interessenterne.  

• Initiering og/eller aktiv deltagelse i 3 nye samar-
bejdsprojekter/partnerskaber, mhp. at fremme sun-
de livsstilsændringer – herunder et helhedsoriente-
ret partnerskab mellem 6omdagen, Fuldkornspart-
nerskabet, Fiskebranchen og Landbrug & Fødeva-
rer om udvikling af inspiration til måltider i dags-
institutioner og et samarbejde med relevante orga-
nisationer om vejledning til forældre mfl. om suk-
ker (parterne fastlægges i 2010). For hvert partner-
skab opstilles konkrete succeskriterier 

• Der er 100 producenter/grossister, der bruger Nøg-
lehulsmærket i 2010 og i alt 750 produkter med 
Nøglehulsmærket på det danske marked ved ud-
gangen af 2010. Status for 2009 kendes ikke præ-
cist, men det estimeres til at være det halve antal 
produkter. 

���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  
1) FVST udgav 15. 
september i samarbejde med 
måltidspartnerskabet ”Glad 
mad i børnemaver”- et inspira-
tionsmateriale målrettet dels 
de køkkenprofessionelle i dag-
institutioner, dels det pædago-
giske personale. Mere end 347 
eksemplarer er allerede blevet 
solgt via Komiteen for sund-
hedsoplysningen og 875 ek-
semplarer af madbogen og 968 
af de pædagogiske bøger er 
blevet downloaded fra Altom-
kost.  

 
2) FVST har indgået et samar-
bejde med tandlægerne og 
sundhedsplejerskerne om at 
udvikle formidlingsmateriale, 
der sætter fokus på sukker- og 
fedtholdige produkter til brug 
for sundhedsprofessionelle, 
der er i kontakt med børn og 
forældre. Materialet lanceres 
april 2011.  
 
3) Det har gennem året været 
et bredt samarbejde om salt, 
og det er med interessenterne 
vedtaget at oprette et saltpart-
nerskab med deltagelse af er-
hvervs- og forbrugerorganisa-
tioner, patientforeninger m.fl. 
Samarbejdsaftale er under 
udarbejdelse.  
 
4) I 3. kvartal 2010 blev af-
holdt en workshop for at un-
dersøge interessen for et part-
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���� 
 
 
 

nerskab blandt organisationer 
og kommuner, der arbejder 
med sundere mad i haller. På 
baggrund af en meget positiv 
interesse arbejder Fødevare-
styrelsen nu videre med at få 
realiseret et partnerskab. 

• Dokumentation for 
antallet af Nøglehulsmærkede 
produkter i Danmark er gen-
nemført af firmaet AC Nielsen 
og deres scan-track-målinger 
på vegne af supermarkeds-
kædernes indmelding, dæk-
kende 73 % af detailmarkedet. 
Indmeldingerne viser, at der er 
mindst 1000 nøglehulsmærke-
de produkter i detailhandlen, 
og at der er mindst 75 -100 
virksomheder, som benytter 
nøglehulsmærket på detail-
markedet. 
Markedsføring af Nøglehullet 
fortsættes og alle interessenter 
såsom producenter, detailhan-
del, og interesseorganisationer 
rundt om Nøglehullet er igen-
nem 1:1 møder og nyhedsbre-
ve blevet informeret om/com-
mittet til 2011-aktiviteterne 
med mærket for at højne for-
brugernes kundskab og afsen-
derinfo om Nøglehulsmærket. 

5. Hjælpefunktioner og generel ledelse   
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5.1 Økonomiområdet 
Fødevarestyrelsens skal i 2010 forbedre sin økonomisty-
ring. Det omfatter bl.a.: 

a. Fødevarestyrelsens bevillingsregnskab for den al-
mindelige virksomhed § 24.32.01.05. skal ved ud-
gangen af 2010 give et overskud på minimum 5 
mio. kr.  

b. Fødevarestyrelsen skal i 2010 gennemføre og im-
plementere anbefalingerne i den i sommeren 2009 
gennemførte bevillings- og budgetanalyse, jf. den 
udarbejdede handlingsplan. Det drejer sig bl.a. om: 
Ny grundregistreringsramme, så den er klar til im-
plementering senest 1. januar 2011 

c. Fødevarestyrelsens kvartalsrapporter overholder: 
Forskel mellem kvartalsrapportens 
prognosticerede nettoforbrugsskøn og 
det endelige nettoregnskab i 2010, på 
almindelige virksomhed uk 05.  

1. kvar-
tals-
rapport 
2010 

2. kvar-
tals-
rapport 
2010 

3. kvar-
tals-
rapport 
2010 

Difference, afvigelse i procent. i 
forhold til prognose. (i procent. af 
nettoregnskabet) 

Max.  
5 pro-
cent. 
 

Max.  
3 pro-
cent. 
 

Max.  
1 pro-
cent. 
  

���� 
 
 
 
 
���� 
 
 
 
 
 
���� 
 

a: Resultatet for 2010 blev et 
overskud på 20,2 mio. kr. fsva. 
den almindelige virksomhed § 
24.32.01.05 
 
b: Ny registreringsramme 
er forberedt gennem 2010 og 
implementeret per 1. januar 
2011. 
 
 
c: Differencen blev for de tre 
kvartalsrapporter følgende: 
  
1. kvartal: 1 pct. 
2. kvartal: 3 pct. 
3. kvartal: 0 pct.  
 

5.2 Gebyrområdet 
Fødevarestyrelsen skal sikre balance på styrelsens gebyr-
område i 2010. Det skal ske gennem: 

• Bidrag til et beslutningsoplæg til regeringens øko-
nomiudvalg om en væsentlig reduktion af antallet 
af gebyrsatser og håndtering af den historiske uba-
lance primo 2010 

• Implementering af regeringens beslutning med 
henblik på balance ultimo 2010 inden for en samlet 
afvigeprocent på 2 procent. 

• Hvis Fødevarestyrelsen registrerer gebyrubalancer, 
skal styrelsen kvartalsvis afrapportere dette til de-
partementet og gennemføre korrigerende handlin-
ger, der bringer hver enkel gebyrordning i balance. 

���� 
 
 
 
 
 
÷ 
 
 
 
 
���� 

• Regeringens Økonomiud- 
valg har 16. juni tiltrådt for-
slag om gebyrreform, der er 
trådt i kraft pr. 1. august 2010 
 

• Afvigeprocenten 
(bruttoubalancen) er opgjort 
til 14 pct. (bruttoubalance i 
forhold til omkostninger) 
 

• Styrelsen har løbende over-
for departementet fulgt op på 
gebyrområdet.  

5.3 Fællesomkostninger 
Fødevarestyrelsen arbejder vedvarende på at effektivisere 
sin virksomhed, bl.a. med henblik på at efterleve det gene-
relle effektiviseringskrav, statens institutioner er pålagt.  

• I 2010 skal Fødevarestyrelsen reducere sine udgif-
ter til generel ledelse og administration samt hjæl-
pefunktioner med 2 procent. 

 

���� Der er registreret et fald i per-
sonaleomkostningerne på 7,8 
% til generel ledelse og admi-
nistration samt hjælpefunktio-
ner. Der skal tages forbehold 
for ændret registreringspraksis 
på hovedformål. 
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5.4 Regelforenkling 
I perioden 2001 – 2010 skal Fødevareministeriet lette de 
administrative byrder for virksomhederne med 25 procent., 
svarende til byrdelettelser for ca. 1 mia. kr. Fødevaresty-
relsens andel udgør netto 823 mio. kr.  

• Fødevarestyrelsen skal ved udgangen af 2010 have 
realiseret administrative lettelser eller også skal 
virkningen af vedtagne love og udstedte bekendt-
gørelser, som letter virksomhedernes administrati-
ve byrder være minimum 25 procent i henhold til 
Fødevareministeriets handlingsplan. Dette svarer til 
at styrelsen i 2010 skal reducere virksomhedernes 
administrative byrder med netto 98,5 mio. kr. 

 

���� 
 

• I henhold til sin 
handlingsplan har Fødevare-
styrelsen, pr. 31. december 
2010, officielt realiseret initia-
tiver, der løber op i 1.017,5 
mio. kr. mio. kr., en reduktion 
på 32,3 pct., jf. Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsens AMVAB-
opdatering af Fødevare-
ministeriets område i perioden 
1. juli 2008 til 30. juni 2009. 
Fødevarestyrelsen afventer 
offentliggørelsen af det ende-
lige AMVAB-tal, som forven-
tes at ske ultimo januar/primo 
februar. De foreløbige tal, som 
Fødevarestyrelsen er i besid-
delse af, indikerer dog en en-
delig lettelse ved udgangen af 
2010 på 1/3 af de oprindelige 
2001-byrder – lidt over 8 pro-
centpoint over målet på 25 pct. 

5.5 Digitale løsninger 
Det er Regeringens målsætning, at al relevant kommunika-
tion med virksomhederne skal foregå digitalt senest i 2012. 
For Fødevareministeriet svarer dette til, at digitaliserings-
graden af elektroniske indberetninger øges fra 51 til 100 
procent. i perioden 2008 - 2012. Hertil kommer udviklin-
gen af system-til-system løsninger samt brug af sms. 

• I 2010 skal Fødevarestyrelsen bidrage til at realise-
re Fødevareministeriets handlingsplan om digitali-
sering af blanketter i relation til virksomhedsporta-
len Virk.dk. Ifølge Fødevarestyrelsens handlings-
plan skal 3 blanketter digitaliseres og integreres på 
Virk.dk i 2010, heraf alle med Virk.dk’s SSO 
komponent. Endvidere skal Fødevarestyrelsen 
igangsætte initiativer for at øge anvendelsen af di-
gitale løsninger. 

• For Fødevarestyrelsen er det målet i 2010, at virk-
somhederne anvender digitale løsninger i 80 % af 
de skriftlige indrapporteringer. 

���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• FVM platformen 
forventes i drift januar 2011. 
Samtidig forventes der at kun-
ne ibrugtages tre nye digitale 
løsninger for indberetning til 
FVST på platformen med 
Virk.dk’s SSO. 
 
I VetReg blev 1. juli 2010 
oprettet en særlig selv-
betjeningsløsning for dyrlæger 
til registrering af sundheds-
rådgivningsaftaler. Siden star-
ten er der oprettet knap 11.000 
aftaler. Løsningen udbygges 
med dyrearten ’Mink’ primo 
2011. 
 
FVST etablering af doku-
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���� 
 
 
 
 

mentboks kom i mål som en af 
de første indenfor tidsfristen 1. 
nov. 2010. 
Håndtering af GLR-CHR mas-
seforsendelser via FVM’s 
egen dokumentboks-
integration FDI håndteres i 
FVM og forventes i drift pri-
mo 2011. 
 
Ændringer til den digitale 
kosttilskudsindberetning blev 
implementeret samtidig med. 
ændringer (forenkling) til den 
digitale autorisations-
indberetning i uge 50. Begge 
løsninger indgik i flytningen 
af de 7 digitale såkaldte OCQ 
løsninger til ny platform ulti-
mo december 2010.  
 

• Totalt set ligger 
virksomhedernes brug af de 
digitale løsninger og indberet-
ninger på 99 % i FVST, heri 
indgår tal fra de store ’tvung-
ne´ digitale løsninger.  
Antallet af virksomheder der 
bruger digital selvbetjenings-
løsning til fx ansøgning om 
autorisation er steget fra 160 i 
2009 til 833 i 2010. 
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5.6 Fødevarestyrelsen som international aktør 
Fødevarestyrelsen skal være en anerkendt international 
aktør – som deltager effektivt i at udvikle regler på et højt 
beskyttelsesniveau, der forbedrer rammerne for den inter-
nationale handel med fødevarer og dyr, og som på bilate-
ralt plan støtter udvikling af danske eksportmuligheder. 
I 2010 vil Fødevarestyrelsen arbejde for danske mærkesa-
ger inden for områderne fødevaremærkning og tilsæt-
ningsstoffer, dyresundhed og ernæring. 

• Fødevaremærkning og tilsætningsstoffer: Inden 
for dette område vil Fødevarestyrelsen lægge sær-
ligt vægt på indflydelse på 2 danske mærkesager, 
nemlig i forbindelse med forhandlingerne om en ny 
mærkningsforordning og den danske miljøgaranti-
sag om nitrat/nitrit. 

• Dyresundhed: Inden for dette område vil Fødeva-
restyrelsen særligt lægge vægt på indflydelse i for-
bindelse med EU’s arbejde med en dyresundheds-
strategi og de årlige forhandlinger i verdensorgani-
sationen for dyresundhed på Terrestial Animal 
Health code – også kaldet dyresundhedskoden. 

• Ernæring: Inden for ernæringsområdet vil Føde-
varestyrelsen særligt lægge vægt på indflydelse i 
forbindelse med forhandlingerne om den ny mærk-
ningsforordning i forhold til næringsdeklaration og 
opfølgningen på EU´s Hvidbog om ernæring og fy-
sisk aktivitet. 

 

���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� 
 

• Sagerne om 
fødevaremærkning og tilsæt-
ningsstoffer er behandlet med 
stor opmærksomhed og fulgt 
tæt, herunder ved udarbejdelse 
af materiale om mærkning til 
MEP’erne.  
Miljøgarantisagen er 
afsluttet med et meget positivt 
resultat for Danmark, idet 
Kommissionen har truffet be-
slutning om, at Danmark i 
endnu fem år kan opretholde 
de nationale bestemmelser om 
nitrit i kødprodukter, og EU 
skal i mellemtiden gennemar-
bejde problemstillingen for at 
overveje, om EU reglerne skal 
ændres i retning af de danske. 

• Kommissionens arbejde 
med en generel reform af dy-
resundhedspolitikken følges 
tæt, og danske ønsker til ud-
viklingen fremføres løbende. 
Danmark var meget aktiv i 
forberedelserne af OIE gene-
ralforsamlingen i maj, og re-
sultaterne fra forsamlingen 
afspejlede i meget stor grad 
danske ønsker til udviklingen i 
OIE. 

• Danmark har under 
forhandlingerne om ny Mærk-
ningsforordning - i overens-
stemmelse med det forelig-
gende mandat – opnået bety-
delige resultater på nærings-
deklarations-udformningen, 
hvor det i den nu fastlagte 
Fælles Holdning til forslaget 
fremgår 
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- at GDA mærkning skal 

være frivilligt,  
- at næringsdeklaration 

er obligatorisk pr. 100 
gram,  

- at mærkning med pro-
tein er obligatorisk i 
næringsdeklarationen, 

- at der stilles krav om 
bedre advarsels-
mærkning med koffein 
på energidrikke og 
kosttilskud,  

 
Med hensyn til opfølgning 
på EU´s Hvidbog har Rådet 
vedtaget konklusioner om salt, 
hvorefter medlemsstaterne bør 
iværksætte aktiviteter for 
at reducere saltindtaget. Sty-
relsen samarbejder med føde-
varebranchen for at få reduce-
ret saltindholdet i specifikke 
produkter, jf. punkt 4.2. 
For netop at kunne sætte 
langsigtede spor som interna-
tional aktør er man allerede 
langt fremme med at planlæg-
ge aktiviteter, som vil blive 
prioriteret under det danske 
EU formandskab i 2012 
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5.7 Klager om sagsbehandling 

• Af de klager om sagsbehandling, afgørelser mv., 
som Fødevarestyrelsen modtager, må højst 5 pro-
cent. af klagerne omgøres af Sekretariatet for Fø-
devare- og Veterinærklager.  

• Fødevarestyrelsen videresender som udgangspunkt 
klagen til Sekretariatet for Fødevare- og Veteri-
nærklager senest 4 uger fra modtagelsen af klagen. 
Det gælder dog ikke, hvis klager har anmodet om, 
at klagen tillægges opsættende virkning. I disse til-
fælde videresendes klagen hurtigst muligt og ikke 
senere end tre dage efter, at anmodningen er mod-
taget. 

÷ 
 
 
 
 
 
 
÷ 
 

• Opgørelsen efter 4. kvartal 
viser, at 14,7 % af de mod-
tagne klager bliver om-
gjort. Omgjort dækker i 
opgørelsen både ændret og 
hjemviste sager. 

 

• Fødevarestyrelsen har i 
2010 i gennemsnit brugt 
53 dage på at behandle de 
269 klager. Målet er der-
med ikke opfyldt. 

 


