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Punkter 
Overordnet har nedestående beslutninger ingen økonomisk betydning for virksomheder og inte-

ressenter set i forhold til tidligere år. Altså status quo i forhold til tidligere år. 

 

1. Det skal besluttes, om Fødevarestyrelsen fortsat ikke skal ansøge om budget til AI. I den 
forbindelse skal det bemærkes, at Fødevarestyrelsen ikke forventer væsentlige ændringer 
i omfanget af overvågning af AI i 2021, og niveauet af EU-medfinansiering forventes 

uændret i 2021 set i forhold til 2019. 
 

Ad 1: Der er ingen forventninger om, at AI-overvågningen vil blive ændret i de kommende 
år. Derfor har bestyrelsen besluttet, at der forsat ikke skal ansøges om budget for 2021 til 
AI-overvågning, da forudsætningerne for overvågningen forventes at være uændret frem-

over, hvilket omfatter overvågningsomfang og niveau af EU-medfinansiering.  
 

 
2. Det skal besluttes, om Fødevarestyrelsen fortsat ikke skal ansøge om budget til BSE/TSE. 

I den forbindelse skal det bemærkes, at Fødevarestyrelsen ikke forventer ændring i om-

fanget af overvågning af BSE/TSE i 2021, og niveauet af EU-medfinansiering forventes 
uændret i 2021 set i forhold til 2019. 

 
Ad 2: Der er ingen forventninger om, at TSE-overvågningen vil blive ændret i de kommende 

år, da antallet af TSE tilfælde i EU er faldet væsentligt. Derfor har bestyrelsen besluttet, at 
der forsat ikke skal ansøges om budget for 2021 til TSE-overvågning, da forudsætningerne 
for overvågningen forventes at være uændret fremover, hvilket omfatter overvågningsom-

fang og niveau af EU-medfinansiering. 
 

 
3. Videreformidling af bestyrelsens beslutninger på bestyrelsesmødet. 

 

Ad 3: Sekretariatet lægger beslutningsreferatet på Fødevarestyrelsens hjemmeside på un-
dersiden for Veterinærfonden. Se nedenstående link. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Veterinaerfonden.aspx) 
 

 

 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Veterinaerfonden.aspx


Side 2/2 

4. Evt. 

 

Ad 4: Henrik Zobbe tilbød, at det næste bestyrelsesmøde i 2020 igen kan holdes på Køben-

havns Universitet, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C med start fra kl. ca. 15:30. 

 

Hanne Larsen informerede om Single Marked Program, hvilket omfattet EU-medfinansiering 

til overvågningsprogrammer. Det må forventes, at EU’s budget fremover vil blive mindre til 

overvågning af forskellige husdyrsygdomme, og fokus vil være på afrikansk svinepest og AI. 

Hertil kommer, at budgettet på området også skal finansiere andet, såsom bekæmpelse af 

madspild.    

 

 


