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1. Påtegning af det samlede regnskab 

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Fødevarestyrelsen, CVR 62534516 er ansvarlig for: 
§ 24.32.01. Fødevarestyrelsen (Statsvirksomhed)  
§ 24.32.09. Forskellige tilskud (Reservationsbevilling)  
§ 24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm. (Lovbunden)  
§ 24.32.20. Markedsføring af fødevareklyngen (Reservationsbevilling) 
§ 24.32.30. Madkulturen (Reservationsbevilling)  
§ 24.32.35. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (Reservationsbevilling) 
§ 24.32.40. Pulje til gastronomisk og kulinarisk udvikling (Reservationsbevilling) 
§ 24.32.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbevilling) 
Desuden omfatter rapporten de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevil-
lingskontrollen for 2020. 
 
Påtegning 
 
Det tilkendegives hermed:  
 
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder 

at målopstillingen og målrapporteringen 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 forvaltning af de midler og ved driften 

af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten  
 
 
 
 
 
 

 
København, den       /        2021   Glostrup, den       /        2021  
 
 
_________________________   ________________________ 
Morten Niels Jakobsen   Nikolaj Veje  
Departementschef   Direktør 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug & Fiskeri  Fødevarestyrelsen 

18   318   3
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2. Beretning 

2.1 Præsentation af virksomheden 
Fødevarestyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet, der som følge af kongelig resolution af 19. november 2020 
ressortdeltes i hhv. Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fødevarestyrelsen hører fremover 
til under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Årsrapporten 2020 aflægges i regi af Miljø- og Fødevareministe-
riet. 
 
Fødevarestyrelsen er geografisk placeret på 8 lokaliteter fordelt i hele landet og har sit hovedkontor i Glostrup. Desuden 
er styrelsen til stede på ca. 25 slagterier rundt om i landet. Styrelsen beskæftiger ca. 1.550 årsværk. 
 
Fødevarestyrelsen har en bred kontaktflade bestående af fødevarevirksomheder, landmænd, borgere, brancheorganisa-
tioner og andre myndigheder og har fokus rettet på hele fødevarekæden samt de virksomheder, interessenter og aktører, 
der er knyttet hertil. 
 
Fødevarestyrelsen administrerer den danske fødevare-, foder- og veterinærlovgivning, herunder regeludstedelse, kon-
trol- og tilsynsaktiviteter, undersøgelsesaktiviteter, godkendelses- og autorisationsopgaver samt deltagelse i relevant 
internationalt samarbejde. 
 
Herunder varetager Fødevarestyrelsen en oplysningsindsats for fremme af sunde madvaner og forbrugerforhold samt 
virksomheders eksport til tredjelande. 
 
Fødevarestyrelsen bidrager til politikudvikling på fødevare-, foder- og veterinærområdet og har både nationalt og interna-
tionalt fokus på det lovforberedende arbejde herunder i forhold til arbejdet med Danmarks partnere i EU i forbindelse 
med forhandlinger om EU-retsakter. 
 
Fødevarestyrelsens nye strategi 2020-
styrelsens arbejde internationalt, i Danmark og for styrelsens interne organisation. 
 
Danmark skal være foregangsland på bæredygtighed, og styrelsen vil arbejde aktivt for at sikre sunde dyr og fødevarer, 
der er produceret bæredygtigt. Fødevareproduktion fra jord til bord skal være en god forretning, både for virksomheder, 
borgere og klimaet. En bæredygtig fødevareklynge skal være et dansk brand. 
 
Dette skal ske ved, at Fødevarestyrelsen skaber rammerne for en bæredygtig fødevareproduktion gennem viden, samar-
bejde og innovation. Strategien anviser fundamentet for, hvordan Fødevarestyrelsen vil nå i mål med sin ambition over 
de næste fire år, og følgende fem hovedindsatsområder sætter dagsordenen frem mod 2024. 
 

 Bæredygtig fødevareklynge 

 Innovation og agilitet 
 Digital transformation 
 Faglig styrelse og troværdig myndighed 
 Attraktiv arbejdsplads  

 

2.2 Ledelsesberetning 
Direktionen er tilfreds med årets resultater. Der er opnået fuld målopfyldelse på 8 ud af 13 faglige delmål, og der er 

yderligere opnået delvis målopfyldelse på 2 delmål. Samlet set er der opnået en vægtet målopfyldelse på 86,9  pct. 

Generelt skyldes den manglende målopfyldelse omstændigheder uden for styrelsens kontrol, herunder har 

konsekvenserne af COVID-19 generelt betydet, at det ikke har været muligt at udføre det forrentede antal kontroller. 
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Mink  
I 2020 har en betydelig del af Fødevarestyrelsens arbejde gået med at håndtere aflivningen af mink. I alt skulle ca. 15 - 

17 millioner mink aflives på kort tid, da sundhedsmyndighederne vurderede, at det store reservoir og de dermed for-

bundne mulige COVID-19 mutationer udgjorde en fare for folkesundheden. Grundet sagens store omfang har operatio-

nen være styret af en central krisestab. Fødevarestyrelsen har også indgået i den nationalt operative stab NOST med et 

godt samarbejde med Politiet, Beredskabsstyrelsen, Forsvaret og andre myndigheder. Fødevarestyrelsen har forestået 

aflivningen eller har indgået kontrakt med minkejerne om at aflive mink i smittede besætninger og i sikkerhedszonerne. 

Sagen har trukket store veksler på styrelsens ressourcer, og medarbejdere fra hovedparten af styrelsen har været invol-

veret. På baggrund af minksagen har folketinget besluttet, at der skal nedsættes en granskningskommission, som vil se 

nærmere på sagsforløbet. 

 

Politiske forlig  
I 2020 har der grundet Fødevareforlig IV været fokus på implementering af indsatserne på kontrolområdet. Implemente-

ringen er forløbet planmæssigt. En stor del af basiskontrollen er blevet mere målrettet virksomhedernes individuelle kon-

trolbehov. Sanktionsprocenten er næsten dobbelt så høj i virksomheder med størst kontrolbehov sammenlignet med en 

baseline, hvor virksomheder er udvalgt tilfældigt. Derved får virksomheder, der overtræder reglerne, flest kontroller, 

mens virksomheder, der efterlever reglerne, tilsvarende bliver tilgodeset. I småskalapakken er der indført en række lem-

pelser for små producenter af især fjerkræ og æg, og der er gennemført indsatser over for ulovlig import, brodne kar, 

svindel og ulovlig nethandel. 

 

I 2020 har endvidere været arbejdet med implementeringen af Veterinærforlig III. Her indgår bl.a. en fremtidssikring af 

VetStat (centralt register for brug af veterinære lægemidler), hvor størstedelen af designfasen blev afsluttet i 2020. Det 

Veterinærmedicinske Råd, har løst en række af sine forligsbelagte opgaver, herunder udarbejdelse af anbefalinger ved-

antibiotika. Rådet har også behandlet overvågning af husdyr-MRSA i grise på friland, mink og slagtekalve.  

 

Den 25. juni blev der indgået en bred politisk aftale om et helhedsorienteret, mere risikobaseret og datadrevet 

kontrolkoncept for dyretransporter. Med aftalen fortsættes og udvides kontrollen med dyretransporter, som blev iværksat 

i 2019. Der iværksættes en ny model for sanktionering og opfølgning. Ved stikprøvekontrollerne udvides den 

risikobaserede udpegning til også at omfatte andre dyrearter. Endelig styrkes kontrollen med logbøger. Aftalen og de 

enkelte initiativer implementeres over en 4-årig periode. Kontrollen er gebyr- og afgiftsfinansieret. De nye tiltag forventes 

at løfte kvaliteten af det veterinære syn og kontrollen med dyrs velfærd under transport samt føre til en højere 

regelefterlevelse.  

 

Afrikansk svinepest  
Den forebyggende indsats mod afrikansk svinepest (ASF) i Danmark, er styrket gennem udryddelse af vildsvin i den dan-

ske natur, opførslen af et vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse, og ændringer i vildskadebekendtgørelsen, så vild-

svin lettere kan nedskydes. Naturstyrelsen har endvidere intensiveret indsatsen i Sønderjylland, og der er udviklet en 

app-løsning til rapportering af observationer af levende og fund af døde vildsvin. Resultat af de samlede indsatser er, at 

Naturstyrelsen estimerer, at der er to vildsvin tilbage i et område, hvor der i 2017 vurderedes at være 100  150 vildsvin. 

 
Organisationsudvikling  
Strategi 2020-

årets første kvartal udfordret af COVID-19 generelt og COVID-19 i mink i særdeleshed. 



 

 6   Miljø- og Fødevareministeriet / Fødevarestyrelsen / Årsrapport 2020  

 
Forvaltningskultur 
Fødevarestyrelsen har i 2020 gennemført et større arbejde i forbindelse med projekt god forvaltningskultur, herunder 

regelkortlægning i relation til lovgivning, instrukser, arbejdsgangsbeskrivelser mv. Fødevarestyrelsen har endvidere gen-

nemført en risikoscreening i relation til alle områder og opgaver i styrelsen. Der er fokus på at få nedbragt risikoscoren 

på opgaver/områder med gul eller rød score, ligesom der er fokus på høj juridisk kvalitet i lovarbejdet. 

 

Strategisk interessevaretagelse i EU og Brexit 
Styrelsen har i 2020 arbejdet for at forberede Brexit, herunder etablering af veterinært grænsekontrolsted ved Esbjerg 

Havn og sikring af rammerne for en velfungerede eksport fra Danmark til Storbritannien pr. 1.1. 2021. Parallelt har der 

været fokus på at give adgang/opretholde adgang til så mange markeder som muligt samt at sikre åbne markeder i lyset 

af COVID-19 og særkrav fra 3. landsmarkeder om dokumentation og kontrol.  

 

De officielle Kostråd  godt for sundhed og klima 
Styrelsen har udarbejdet nye officielle kostråd, der som noget nyt både fremmer sundheden og gavner klimaet og foku-

serer på at sammensætte en varieret og planterig kost med mindre kød. Kostrådene er udviklet med afsæt i fagligt 

grundlag fra DTU Fødevareinstituttet og i dialog med interessenter fra sundheds-, klima- og brancheorganisationer, de-

tailhandel samt forskningsinstitutioner. De officielle Kostråd blev lanceret af fødevareministeren på online seminar med 

3.000 deltagere og omtalt over 125 gange i medierne. 

 
Økonomi 
Direktionen vurderer, at det samlede økonomiske resultat er tilfredsstillende. Styrelsens regnskab på § 24.32.01. for 

2020 blev et overskud på 46,0 mio. kr. efter bortfald af uforbrugt bevilling på 102,6 mio. kr. til bekæmpelse af COVID-19 i 

mink. Resultatet består af et overskud på det gebyrfinansierede område på 39,9 mio. kr. og et overskud på det bevillings-

finansierede område på 6,1 mio. kr. Resultatet på gebyrområdet skal bl.a. ses i lyset af, at der som følge af COVID-19, 

herunder mink er gennemført færre gebyrfinansierede kontroller end planlagt, men at gebyrindtægterne ikke på alle ord-

ninger er reduceret tilsvarende, da visse ordninger opkræves som en årsafgift.  
 
 

 
 

 
Tabel 1 
Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 
 

Hovedtal 
 
 (mio. kr.) 

2018 2019 2020  

Resultatopgørelse    

Ordinære driftsindtægter -1.124,4 -1.149,9 -1.784,6 

Ordinære driftsomkostninger 1.124,1 1.155,9 1.648,6 

Resultat af ordinær drift -0,3 6,0 -136,1 

Resultat før finansielle  
Poster 

-20,0 
 

-22,1 -152,4 

Årets resultat -16,6 -19,1 -148,6 

Balance    

Anlægsaktiver i alt 61,2 77,9 94,2 

Omsætningsaktiver 134,2 164,3 192,0 

Egenkapital -86,9 -106,1 254,7 

Langfristet gæld -61,2 -60,3 -84,5 

Kortfristet gæld -209,3 -232,6 -345,0 
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De ordinære driftsindtægter er inkl. 102,6 mio. kr. i bevilling vedrørende COVID-19 i mink, som bortfalder, idet Fødevare-
styrelsen, jf. akt 131 af 17. december 2020, tilføres bevilling svarende til det faktiske forbrug vedrørende COVID-19 i 
mink. Dette påvirker ligeledes årets resultat på 148,6 mio. kr., hvoraf de 102,6 mio. kr. henføres til bortfald af bevilling. 
De resterende 46,0 mio. kr. er årets reelle resultat. Der henvises til oplysninger om de enkelte hovedkonti i afsnit 3.7 Be-
villingsregnskabet. 
 

 
 

Finansielle nøgletal    

Udnyttelsesgrad af lånerammen  
Overskudsgrad 

34,0 pct.  
1,5 pct.  

43,3 pct. 
1,7 pct. 

52,3 pct. 
8,3 pct. 

Bevillingsandel 51,1 pct. 52,3 pct. 65,9 pct. 

    

    

Personaleoplysninger    
Antal årsværk 1.493,9 1.543,6 1.550,9 

Årsværkspris 0,5 0,5 0,6 
 

Kilde: Navision Stat og SKS 
Anm.: Af tabellen fremgår bevillingen på 102,6 mio. kr. vedr. COVID-19 hos mink, som bortfalder jf. akt. 131 af 17. december 

 

 
Tabel 2 
Virksomhedens hovedkonti 
 

Drift 

Mio. kr. 
Bevilling 
(FL + TB) Regnskab 

Overført over-
skud ultimo 

Drift i alt 
Udgifter 1.799,7 1.670,4 

99,4 
Indtægter -624,2 -643,6 

§ 24.32.01. Fødevarestyrelsen (Statsvirksomhed) 
Udgifter 1.799,7 1.670,4 

99,4 
Indtægter -624,2 -643,6 

Administrerede ordninger 
Mio. kr. 

Bevilling 
(FL + TB) Regnskab 

Overført over-
skud ultimo 

Administrerede ordninger i alt 
Udgifter 25,2 1.978,7 

0,5 
Indtægter -4,2 -0,6 

§ 24.32.09.70. Forskellige Tilskud (Reservations-
bevilling) 

Udgifter 3,5 0 
0,0 

Indtægter -3,5 0 

§ 24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr 
og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltnin-
ger mm. (Lovbunden) 

Udgifter 4,3 1.962,9 
0 

Indtægter -0,7 -0,6 

§ 24.32.20. Markedsføring af fødevareklyngen 
(Reservationsbevilling) 

Udgifter 0,3 0,3 0,0 

§ 24.32.30. Madkulturen (Reservationsbevilling) Udgifter 15,5 15,5 0,0 

§ 24.32.35. Kompensationsordninger som følge af 
COVID-19 (Anden bevilling) 

Udgifter 1,1 0,0 0,0 

§ 24.32.40 Pulje til gastronomisk og kulinarisk ud-
vikling (Reservationsbevilling) 

Udgifter  0,5 0,0 0,5 

§ 24.32.79 Reserver og budgetregulering (Reser-
vationsbevilling) 

Udgifter 0,0 0,0 0,0 
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2.3 Kerneopgaver og ressourcer 
  

 
2.4 Målrapportering 
Fødevarestyrelsen har i 2020 opnået fuld målopfyldelse på 8 ud af 13 fastlagte delmål i mål- og resultatplanen for 2020, 
og der er yderligere opnået delvis målopfyldelse på 2 delmål, mens 3 delmål ikke er opfyldt.  
 
På baggrund af samtlige målopgørelser opnås en vægtet målopfyldelse på 86,9 pct. Fødevarestyrelsens direktion 
vurderer det gennemførte arbejde i 2020 som tilfredsstillende. 
 

 Balance på gebyrordningerne er udgået grundet COVID-19. Det udgåede mål talte 5 pct.-point. Beregning af 
årets målopfyldelse har taget højde herfor ved at opjustere de resterende mål, således at der stadig er mulighed for 100 
pct. målopfyldelse. De 86,9 pct. målopfyldelse, tager udgangspunkt i en mulig målopfyldelse på 100 pct. 
 
 

 

 
Tabel 3 
Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver 
 

Opgave 
(Beløb i mio. kr.) 

Bevilling  
(FL+TB) 

Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets  
overskud 

Opgave 0 Generel le-
delse og administra-
tion 

-1.083,5 -42,1 276,7 -849,0 

Opgave 1 Fødevarer -59,8 -206,7 369,9 103,4 
Opgave 2 Kødkontrol -4,0 -211,4 267,3 51,8 
Opgave 3 Veterinær -28,1 -181,5 732,1 522,5 
Opgave 4 Ernæring 0,0 -1,3 23,9 22,7 
I alt -1.175,5 -643,0 1.669,9 -148,6 

 

Kilde:  Navision Stat.  
Anm.: Af tabellen fremgår bevillingen på 102,6 mio. kr. vedr. COVID-19 hos mink, som bortfalder jf. akt. 131 af 17. december 2020. Bevil-

ling og TB på opgaver er en teknisk fordeling, der ikke afspejler udgifterne.  

 
 
Kerneopgaverne er, ud over den generelle ledelse og administration, samlet i fire hovedområder som angivet i finansloven: 
 

 Generel ledelse og administration omfatter udover generel ledelse og administration, herunder direktion, Økonomisty-
ring, HR, visse IT-aktiviteter, husleje mv. Regnskabstallene er opgjort efter krav om regnskabsregistrering af generelle 
fællesomkostninger.  
 

 Fødevareopgaver omfatter bl.a. opgaver vedrørende fødevarekontrol, herunder laboratorieanalyser, foderkontrol, kon-
trol af restkoncentrationer, eksportfremme, policyudvikling og kontrolstyring og beredskab i forhold til fødevarer.  

 

 Kødkontrol omfatter bl.a. kødkontrol på slagterier og audit (tilsyn med kontrollen).  
 

 Veterinæropgaver omfatter kontrol på veterinærområdet, herunder eksport af levende dyr, dyrevelfærdskontrol, kontrol 
af biproduktvirksomheder, beredskab, policyudvikling, registrering og mærkning af dyr (CHR  Det Centrale Husdyr-
brugsregister), kontrol af veterinære lægemidler i besætninger, eksportfremme og kontrol af logbøger. Indsats vedrø-
rende COVID-19 i mink.  

 

 Ernæringsopgaver omfatter ernæringsområdet, herunder regelarbejde og ernæringsoplysning. 



 

 Miljø- og Fødevareministeriet / Fødevarestyrelsen / Årsrapport 2020 9 

2.4.1 Målrapportering 1. del. Oversigt over årets resultatopfyldelse 
 

 
 
Tabel 4  
Årets resultatopfyldelse 

Mål Succeskriterium Opnåede resultater Grad af målopfyldelse 
1. Implementering af 
Veterinærforlig III 
 
Vægtning: 15,8 pct. 

1.1: Det nye VETSTAT 
sættes i drift ultimo 
2020. 
 
1.2: Der udvikles et kon-
cept, hvor virksomheds- 
og besætningsejere kan 
rekvirere vejledning in-
den for bestemte områ-
der mod et gebyr. Kon-
ceptet er implementeret 
medio 2020. 

1.1: VETSTAT er langt, 
men Idriftsættelsen af det 
nye VETSTAT er på leve-
randørens foranledning ud-
sat til april 2021. 
 
1.2: Konceptet er udviklet 
og implementeret i juli 
2020. 

Målet er delvist opfyldt 
(13,8 pct.-point) 
 
 

2. Implementering af 
Fødevareforlig IV 
 
 
Vægtning: 15,8 pct. 

2.1. Fødevarestyrelsen 
skal tage initiativ til til-
pasning af en række for-
skellige indsatser, der 
understøtter bæredyg-
tighed og innovation i 
småskalavirksomheder. 
Målet for 2020 er, at:  
A) Udkast til regelæn-
dringer nævnt i småska-
lapakken sendes i hø-
ring. Udkastene til æn-
dringer skal i relevant 
omfang bygge på risiko-
vurderinger fra DTU. I 
den proces afdækker 
Fødevarestyrelsen, om 
der er yderligere områ-
der, hvor det kan være 
relevant at fremsætte 
forslag til tilpasning af 
reglerne  
B) Fødevarestyrelsen vil 
arbejde med initiativer, 
der sikrer, at småskala-
virksomhederne oplever 
en mere smidig kontrol-
indsats, som i højere 
grad er tilpasset den en-
kelte småskalavirksom-
heds hverdag 
 
2.2.  Fødevarestyrelsen 
er ved at udvikle en ny 
analysemodel til udpeg-
ning af fødevarevirk-
somheder, der skal have 

2.1: De dele af småskala-
ændringer, som ikke relate-
rer sig til autorisationsbe-
kendtgørelsen, er trådt i 
kraft som planlagt 1. januar 
2021. 
 
EU-Kommissionen har dog 
afgivet en udtalelse for ud-
kast til autorisationsbe-
kendtgørelsen, hvilket for-
længer stand still perioden 
til d. 25. februar 2021, der 
er først herefter bekendt-
gørelsen må udstedes.  
Det skal bemærkes, at der 
ikke er tale om bemærknin-
ger til småskalapakken. 
Indsats B kører efter pla-
nen. Korpset af tilsynsfø-
rende, der skal udføre kon-
trol med småskalavirksom-
heder, er snart færdigudpe-
get. Projektrum til vidende-
ling er oprettet. 
 
2.2 Kontroludpegnings-mo-
dellen er implementeret til 
brug på fødevareområdet i 
januar 2020. Sanktionspro-
centen for den tilfældige 
baseline var i 2020 ca. 13 
pct. og for rød behovskate-
gori ca. 24 pct. - knap dob-
belt så høj. Forskellen på 

Målet er fuldt opfyldt (15,8 
pct.-point ) 
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stikprøvebaseret basis-
kontrol. Målet for 2020 
er, at sanktionsprocen-
ten for de virksomheder, 
analysemodellen har ud-
peget til stikprøvebase-
ret basiskontrol, er signi-
fikant højere end sankti-
onsprocenten i den til-
fældigt udvalgte stikprø-
vebaserede basiskon-
trol. 
 

11 procentpoint er signifi-
kant med 95 pct. signifi-
kansniveau.  
 

3. Et effektivt føde-
vare- og veterinær-be-
redskab 
 
Vægtning: 21,1 pct. 
 
Målet er fastsat i al-
longe 

3.1 For at sikre en høj 
fødevaresikkerhed skal 
Fødevarestyrelsen kon-
trollere, at fødevarevirk-
somheder effektivt tilba-
gekalder farlige* fødeva-
rer fra forbrugerne. 
Dette sker ved at udføre 
stikprøvekontrol i han-
dels-led fra fødevarepro-
ducent til forbruger. Fø-
devarestyrelsen vil i 
mindst 95 pct. af tilbage-
trækningskontrollerne 
med 1. led overholde en 
behandlingstid på ét 
døgn. Fødevareenhe-
den eller Kødkontrollen 
skal kontrollere 1. led og 
indberette til Fødevare-
beredskabet inden for 
det første døgn (24 ti-
mer) efter, at Fødevare-
styrelsen er gjort be-
kendt med tilbagekaldet, 
og at partiet er vurderet 
farligt. 
 
*Fødevarer, som har 
været stillet til rådighed 
for forbrugerne og er 

sundhedsfarlige og ueg-
nede til konsum. 
 
3.2 Fødevarestyrelsens 
veterinærberedskab skal 
overholde de maksimale 
sagsbehandlingstider på 
mistanke om husdyrs-
sygdom:  

3.1 Samlet set er målopfyl-
delsen for hele 2020 på 
95,7 pct. og resultatkravet 
for 2020 er opfyldt. 
 
3.2 Der har i 2020 været 5 
mistanker om svinepest, 
som er omfattet af mål 3.2. 
Den maksimale sagsbe-
handlingstid på 37 timer 
har været overholdt i alle 
fem tilfælde. 
 
Der har i 2020 ikke været 
nogen mistanker om MKS, 
som er omfattet af mål 3.2. 
 

Målet er fuldt opfyldt (21,1 
pct.-point) 
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A) Maksimalt 37 timer 
ved anmeldelser om kli-
nisk-/slagterimistanke 
om svinepest til endelig 
af- eller bekræftelse 
over for landmanden 
B) Maksimalt 37 timer 
ved anmeldelser om 
mistanke om mund- og 
klovsyge ved negativt 
svar afsluttet med PCR-
test og 133 timer ved 
øvrige svar. 

4. Forbruger, klima og 
sundhed 
 
Vægtning: 15,8 pct. 

4.1 Målet i 2020 er fuldt 
opfyldt, såfremt føl-
gende er påvist: 
A) Danskerne i højere 
grad synes, at myndig-
hedernes anbefalinger 
er tydelige i debatten 
omkring en sund livsstil i 
forhold til madvaner. 
Konkret skal 66 pct. af 
danskerne i 2020 i høj 
eller nogen grad mene, 
at myndighedernes an-
befalinger er tydelige i 
debatten omkring sund 
livsstil i forhold til kost 
og motion. I 2018 var 
dette tal 57 pct. 
B) Fødevarestyrelsen 
sætter en mere synlig 
dagsorden i pressen, på 
sociale og i trykte me-
dier. I forhold til formid-
ling på de sociale me-
dier inddrages princip-
perne for Kodeks for 
God Sundhedsformid-
ling ved, at der internt 
fastsættes retningslinjer 
for brug af sociale me-
dier, der inddrager an-
svarsfordeling, svarfri-
ster og adfærd på de so-
ciale medier. Konkret 
skal styrelsen i 2020 
deltage i debatten på 
kostområdet i form af 
minimum fire kronikker, 
debatindlæg eller pres-
sehistorier, som styrel-
sen selv har solgt ind til 
trykte medier. 
 

4.1 A) I 2020 synes 58 pct. 
af danskerne, at myndighe-
dernes anbefalinger er ty-
delige i debatten omkring 
en sund livsstil i forhold til 
madvaner. 
B) Fødevarestyrelsen har 
aktivt deltaget i debatten 
med kronikker og indlæg 
om energidrikke, punkte-
ring af myter om kosttilskud 

udgivet en pressemedde-
lelse om de sundhedsøko-
nomiske gevinster, hvis 
danskerne fulgte De offici-
elle Kostråd, samt deltaget 
i to debatindlæg om Kost-
rådenes videnskabelige 
fundament, særligt ift. kul-
hydrater. 
 
4.2 Fødevarestyrelsen har 
udformet de nye officielle 
Kostråd  Godt for sund-
hed og klima. Lanceringen 
blev dog udskudt fra d. 12. 
november grundet minksa-
gen til 7. januar 2021, hvor 
kostrådene blev lanceret 
via et online event med Fø-
devareminister Rasmus 
Prehn som vært.   
Da kostrådene siden no-
vember har været klar til 
offentliggørelse vurderes 
målet som 100 pct. opfyldt. 

Målet er delvist opfyldt 
(13,8 pct.-point) 
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4.2 Fødevarestyrelsen 
er myndighed for de råd, 
der skal gives befolknin-
gen om at spise sundt. I 
2020 udarbejder styrel-
sen nye råd, der forener 
rådgivningen om at 
spise sundt med rådgiv-
ningen om at spise kli-
mavenligt og bæredyg-
tigt. Målet er opfyldt, så-
fremt de nye bæredyg-
tige kostråd er klar til of-
fentliggørelse ultimo 
2020. 

5. Rammevilkår og for-
brugerbeskyttelse 
 
Vægtning: 10,5 pct. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Mindst 97,0 pct. af 
slagtekroppene skal 
præsenteres for den of-
fentlige kontrol uden hy-
giejniske udfordringer. 
Inden slagtekroppene 
godkendes endeligt til 
humant konsum, er 
eventuelle hygiejniske 
udfordringer håndteret 
ved udrensning med 
henblik på, at alt kød er 
rent, når det når forbru-
gerne. Målet er skærpet 
i 2019 i forhold til de for-
udgående år. Målet for 
2020 fastholdes på ni-
veauet fra 2019 sva-
rende til 97,0 pct. 
 
5.2 Målet for 2020 er op-
fyldt, hvis de første 100 
digitale certifikater er op-
rettet i systemet ved 
overtagelsen af syste-
met ultimo november 
2020. 

5.1 Til og med 3. kvartal 
2020 var resultatet 0,3 pro-
centpoint under målsætnin-
gen for 2020 på 97,0 pct. 
 
For hele 2020 levede 96,8 
pct. af slagtekroppene op 
til målsætningen. 
 
Det er i 4. kvartal 2020 til 
en vis grad lykkedes at for-
bedre niveauet for rene 
slagtninger ift. de forudgå-
ende tre kvartaler, men 
desværre ikke nok til at det 
har været muligt at reali-
sere det samlede årsmål 
for 2020 på 97,0 pct. 
 
5.2 Det har ikke været mu-
ligt, at oprette digitale certi-
ficeringer i IT-systemet 
DIX, da IT-leverandøren er 
forsinket med leveringen af 
systemet. 
 
IT-systemet DIX ventes 
først fuldt implementeret i 
2021.  
 

Målet er delvist opfyldt (5,3 
pct.-point) 
 

6. Attraktiv arbejds-
plads 
 
Vægtning: 15,8  pct. 

6.1 Delmålet er opfyldt 
for 2020, hvis følgende 
målsætninger er nået:  
A) Kompetence- og læ-
ringsstrategi er udarbej-
det (3. kvt.) 
B) Akademiet er opbyg-
get (4. kvt.) 
 
6.2 Delmålet er opfyldt 
for 2020, hvis mindst 65 

6.1 Direktionen har god-
kendt Kompetence- og Læ-
ringsstrategiens grundlæg-
gende ramme og tilgang til 
kompetenceudvikling og 
læring. På den baggrund 
fortsættes arbejdet med: A) 
fastlæggelse af formen på - 
og indholdet i  Akademiet,  
B) udarbejdelse af plan for 
hvordan Akademiet skal 

Målet er delvist opfyldt 
(13,2 pct.-point) 
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pct. af alle nyansatte er 
tilfredse eller meget til-
fredse med deres on-
boarding i Fødevaresty-
relsen. 
 
6.3 Målet for 2020 er, at 
Fødevarestyrelsen fast-
holder sin position 
blandt offentlige styrel-
ser, hvor danskerne op-
lever høj samfunds-
værdi, og at styrelsen le-
verer arbejde af høj kva-
litet. Målet er opfyldt, 
hvis Fødevarestyrelsen 
fastholder en position i 
top fem blandt de offent-
lige styrelser, råd og 
nævn, der efter dansker-
nes opfattelse udgør en 
høj samfundsmæssig 
værdi. 
 

præsenteres for organisati-
onen, og 
C) præsentation af Akade-
miet jævnfør godkendt 
plan. 
Det forventes, at Akade-
miet lanceres i ultimo 1. 
kvt. 2021. 
 
6.2 Resultatet af onboar-
ding-evalueringen i april 
2020 (for nyansatte i 3. og 
4. kvartal 2019) og septem-
ber 2020 (for nyansatte i 1. 
og 2. kvartal 2020) viste, at 
85 pct. af respondenterne 
var tilfredse eller meget til-
fredse med deres onboar-
ding.  
 
6.3 Ved den seneste afrap-
portering fra YouGov (april 
2020), var Fødevarestyrel-
sen nr. 5 blandt de offent-
lige styrelser, råd og nævn, 
der efter danskernes opfat-
telse udgør en høj sam-
fundsmæssig værdi.  You-
Gov er dog ophørt med at 
lave PublicIndex, hvorfor 
en opdateret status på nu-
værende tidspunkt ikke er 
mulig 
 

7. Sygefravær 
 
Vægtning 5,3 pct. 

7.1 Det samlede syge-
fravær må ikke overstige 
8,4 dage pr. årsværk. 
 
7.2 Korttidssygdom må 
ikke overstige 5,3 dage 
pr. årsværk. 

7.1 Det samlede fraværs-
dage er gennemsnitligt 8,8 
pr. årsværk. Delmålet er 
derfor ikke opfyldt. 
 
7.2 Korttidsfraværet er 
gennemsnitligt 4,8 pr. års-
værk. Delmålet er derfor 
opfyldt. 

Målet er delvist opfyldt (3,9 
pct.-point) 
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2.4.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger 
 
Delmål 1.1 Det nye VETSTAT sættes i drift ultimo 2020 
Målet om at idriftsætte det nye VETSTAT i 2020 er ikke nået. 
 
Det nye VETSTAT har været under udvikling siden maj 2019, som er designet, leveret, testet og godkendt i 2020, lever 
op til projektets succeskriterier. Undervejs er der opstået udfordringer i forhold til tidsplanen for leverancerne i projektet. 
Derfor har det været nødvendigt, at udskyde idriftsættelsen. 
 
Ved afslutning af iteration 3 i medio 2020 rapporterede leverandøren om et merforbrug på design og udvikling på 2.300 
timer. Samtidig anbefalede de at indsætte tre ekstra udviklingssprints samt opdele accepttest i mindre delleverancer, 
hvilket ville kræve et yderligere timeforbrug hos leverandøren på 900 timer. Merforbruget af timer skyldtes primært en 
underestimering af leverancens samlede omfang. 
 
Da hovedparten af de udestående leverancer var af en kompleksitet, som gjorde, at det var afgørende med ro og grun-
dighed omkring udvikling og den efterfølgende test, vurderede projektets ledelse, at et yderligere pres på leverandøren 
for at øge tempoet for at nå idriftsættelse ultimo 2020, ville være uhensigtsmæssig. Projektets styregruppe valgte at 
støtte op om anbefalingen for at sikre et VETSTAT af den ønskede kvalitet. 
 
Delmål 1.2 Implementering af Veterinærforlig III 
Målet om at udvikle og idriftsætte koncept med vejledning mod gebyr senest i juni 2020 er nået. 
 
Som en del at veterinærforlig III har Fødevarestyrelsen udviklet en ordning, hvor virksomheder mod betaling kan bestille 
vejledning inden for området med animalske biprodukter. Ordning blev idriftsat 1. juli 2020. 
Det særlige er, at Fødevarestyrelsen vejleder om de emner, som virksomheden specifikt har ønsket, og at det sker på et 
tidspunkt, som er aftalt på forhånd og passer ind i virksomhedens produktion eller aktiviteter. 
 
Mål 4.1: Forbruger, klima og sundhed 
Målet om at styrke forbrugerinformation om sundhed og ernæring er delvist nået. 
 
I 2020 har Fødevarestyrelsen været mere synlige og proaktive i mad- og sundhedsdebatten ved aktivt at have deltaget i 

COVID-19, 
samt deltaget i debatindlæg om kostrådenes videnskabelige fundament. Desuden er der udgivet pressemeddelelse om 
nye D-vitamin anbefalinger samt om sundhedsøkonomiske gevinster ved at følge De officielle Kostråd. Disse resultater 
er med til at øge kendskabet til Fødevarestyrelsen og vores indsats som en aktiv, synlig aktør i mad- og sundhedsdebat-
ten, på tilfredsstillende vis. 
 
Danskerne udtrykker stor forvirring ift. mad- og sundhedsdebatten, og eksterne undersøgelser viser, at dette tal har væ-
ret stigende år for år. Der er dog sket ændringer i tendensen siden 2019. Færre mænd og kvinder oplever, at debatten er 
forvirrende, og at der er for mange, der udtaler sig i debatten. Samtidig er der siden 2019 flere danskere, der ved, at Fø-
devarestyrelsen står bag kostrådene. Det har været et mål, at vi som myndighed skulle fremstå tydelige. Der er dog 
mange faktorer, der spiller ind i borgernes opfattelse, og der er fortsat mange aktører og stemmer i mediebilledet, hvorfor 
styrelsens ønske om at se en stigning i antallet af danskere, der synes styrelsens anbefalinger er tydelige, endnu ikke er 
lykkedes. Målet for 2020 er ikke indfriet,  
 
Det er vurderingen, at resultaterne af Fødevarestyrelsens arbejde for større synlighed i etablerede medier og på Google 
vil afspejles af befolkningsundersøgelser i fremtiden. 
 
Mål 4.2: Forbruger, klima og sundhed  
Målet om at udarbejde de nye kostråd er nået. 
 
I 2020 blev Fødevarestyrelsen klar til at offentliggøre de nye kostråd. I tråd med målsætningen stod styrelsen klar til at 
offentliggøre de nye kostråd ved et lanceringsevent d. 12. november, i samarbejde med den nu tidl. Fødevareminister, 
og med deltagelse af bl.a. interessenter og presse. Til lanceringseventet havde styrelsen bl.a. en ny pjece, en plakat og 
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Grundet COVID-19 i mink, blev det vurderet at lan-
ceringen skulle aflyses og udskydes til torsdag d. 7. januar 2021. Ved lanceringen d. 7. januar 2021 blev de nye kostråd 
lanceret via et online event med Fødevareminister Rasmus Prehn som vært. Lanceringen var et åbent event med over 
3000 deltagere. 
 
Eftersom Fødevarestyrelsen var klar til at lancere og offentliggøre kostrådene ultimo 2020 (ved den planlagte lancering 
d. 12. november), vurderes det, at målet er opfyldt. Det vurderes desuden, at lanceringen og offentliggørelsen d. 7. ja-
nuar 2021 er forløbet meget tilfredsstillende, idet kostrådene er taget imod med stor og langt overvejende positiv inte-
resse fra en bred vifte af interessenter og andre aktører. 
 
Mål 5.1: Rammevilkår og forbrugerbeskyttelse 
Målet om at mindst 97 pct. af slagtekroppene skal præsenteres for den offentlige kontrol uden anmærkninger er ikke 
nået. 
 
Det er i 4. kvartal 2020 til en vis grad lykkedes at forbedre niveauet for rene slagtninger ift. de forudgående 3. kvartaler, 
men desværre ikke nok til at det har været muligt at realisere det samlede årsmål for 2020 på 97,0 procent. For hele 
2020 lever 96,8 pct. af slagtekroppene op til målsætningen for 2020, dvs. 0,2 procentpoint under målsætningen. Målet 
blev dermed ikke fuldt opfyldt.  
 
Som udgangspunkt er det slagteriernes ansvar at slagte rent. Kødkontrollen kan påvirke slagteriernes adfærd via en 
række instrumenter (rådgivning/dialog og i visse tilfælde bøder), men det er erfaringsmæssigt en udfordring, når det 
kommer til de allersidste procentpoint. Forholdet afspejler antagelig, at det kan være vanskeligt for det enkelte slagteri at 
tilrettelægge arbejdet, så der opnås en absolut ren slagteproces i 1. instans, men at den samlede forbrugersikkerhed, i 
en vis supplerende grad, må sikres via efterfølgende udrensning. 
 
Mål 5.2: Rammevilkår og forbrugerbeskyttelse 
Målet om at 100 certificeringer skal oprettes i it-systemet DIX er ikke fuldt nået. 
 
I 2020 har det været nødvendigt for systemejer og leverandøren at udsætte leveringen af det samlede IT system såvel 
som delleverancer i it-systemet løbende. I første halvår havde parterne særligt fokus på at løse en række fejlretninger 
(defects) og herunder foretage justeringer ift. systemets funktionaliteter for at sikre, at systemet lever op til systemejers 
ønske ved levering. I løbet af 2. halvår blev leveringen af systemet desværre forsinket yderligere blandt andet som følge 
af en række nye udfordringer ift. systemets kravsspecifikationer. Leveringen af systemet er derfor udskudt til første kvar-
tal 2021. Udskydelsen af leveringen af systemet har vanskeliggjort implementeringen og udrulningen i Fødevarestyrel-
sen, da en række interne aktiviteter og idriftsætte måtte udskydes. 
 
6.1 En lærings- og kompetencestrategi med tilhørerende Akademi 
Målet om, at udarbejde kompetence og læringsstrategi samt opbygge et akademi er delvist nået. 
 
Kompetence  og læringsstrategien er udarbejdet og direktionsgodkendt. Strategien lanceres i organisationen i løbet af 
2021. Selve rammerne om Akademiets form, fokus og rolle i Fødevarestyrelse er udarbejdede og godkendt.  Opbygnin-
gen af den digitale læringsportal, der er de ansattes konkrete indgang til Akademiet er fortsat i opbygningsfasen og for-
ventes at blive lanceret i 3. kvartal 2021. Samtidig er udviklingen af udviklings, - og læringsforløb samt tilhørende materi-
ale fortsat i gang. Disse leverancer foregår over længere tid end forventet, da selve lanceringen af Akademiet er udskudt 
til 3. kvartal 2021. Udskydelsen bunder i en vurdering af, at organisationen ikke er klar til at involvere sig i et større udvik-
lingsprojekt før senere på året. Den ekstra tid vil blive brugt til supplerende involvering af brugere og tryktest af materialet 
til portalen.  
 
6.2 Employer Branding 
Målet om at mindst 65 pct. af nyansatte er tilfredse eller meget tilfredse med deres onboarding i Fødevarestyrelse er 
nået. 
 
Målet er nået. Resultatet af evalueringen i september 2020 (for nyansatte i 1. og 2. kvartal 2020) viste, at 85 pct. af re-
spondenterne var tilfredse eller meget tilfredse med deres onboarding. Forventningen om, at onboarding-oplevelsen hos 
nye ville være påvirket negativt af, at onboardingen er sket på distancen, har ikke vist sig at holde. Det er meget positivt 
for onboarding-indsatsen i Fødevarestyrelsen. Der er ikke gennemført evalueringer siden september, i det ressourcerne i 
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HR blev allokeret til andre mere presserende indsatser henover 4. kvt. 2020. Evalueringerne vil blive taget op, når der 
kan allokeres ressourcer til dette igen. 
 
6.3 Et godt omdømme i omverdenen 
Målet om, at Fødevarestyrelsen fastholder sin position blandt offentlige styrelser, hvor danskerne oplever høj samfunds-
værdi, og er opfyldt, da Fødevarestyrelsen fastholder en position i top fem blandt de offentlige styrelser, råd og nævn, 
der efter danskernes opfattelse udgør en høj samfundsmæssig værdi. 
 

lave PublicIndex, hvorfor en opdateret status på nuværende tidspunkt ikke er mulig. Da Fødevarestyrelsen i den seneste 
måling var i top fem, fastholdes dette, som målet for året. 
 
7.1 Samlet fravær 
Målet om at det generelle fravær ikke må overstige 8,4 fraværsdage for året pr. årsværk er ikke nået. 
I 2020 var det generelle fravær 8,8 fraværsdage pr. årsværk og ligger dermed 0,4 fraværsdag over målet. 
 
7.2 Korttidsfravær 
Målet om at korttidsfraværet ikke må overstige 5,3 fraværsdage for året pr. årsværk er nået. 
I 2020 var korttidsfraværet 4,8 fraværsdage pr- årsværk og ligger dermed 0,5 fraværsdag under målet. 
 
 

2.5 Forventninger til det kommende år 
Fødevarestyrelsen vil i 2021 have fokus på en række politiske områder samt implementering af den nye strategi samtidig 
med, at blikket fastholdes på styrelsens store driftsområder. Der henvises til Fødevarestyrelsens Mål- og resultatplan for 
2021, som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Udvalgte fokusområder gennemgås endvidere nedenfor. 
 

Mink  
To politiske aftaler om mink vil udgøre rammen for Fødevarestyrelsens fortsatte arbejde med håndtering af mink. Det er 
Aftale Om opgravning og bortskaffelse af mink ved Karup og Holstebro  fra 20. december 2020 og Om erstatning mv. til 
minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19  fra 25. januar 2021. 
 
Fødevarestyrelsens arbejde med at følge op på aflivningen af mink i 2020 er endnu pågående. Fokus for det kommende 
år vil være at få udbetalt erstatninger og honorarer så hurtigt som muligt samtidig med, at dette sker inden for rammerne 
af de statslige og privatretlige regler. Det er en kompleks og krævende opgave, hvor der er etableret en særskilt enhed til 
at håndtere dette.  
 
Et politisk flertal har besluttet, at de nedgravede aflivede mink ved Karup og Holstebro skal graves op, når de er smitte-
frie og bortskaffes på affaldsforbrændingsanlæg. Fødevarestyrelsen forestår udbud af opgravning og borttransport af det 
nedgravede materiale og er i tæt dialog med Viborg og Holstebro kommuner om etablering af kapacitet til bortskaffelse af 
materialet på affaldsforbrændingsanlæg. 
 
Fødevarestyrelsen vil i 2021 evaluere arbejdet med COVID-19 og mink, herunder Fødevarestyrelsens beredskab. 
 

Nyt kontrolkoncept for dyretransporter 
Fødevarestyrelsen skal i 2021 implementere de forskellige indsatser under det nye kontrolkoncept for dyretransporter. 
En række planlagte initiativer er blevet udskudt i efteråret 2020 på grund af styrelsens arbejde med COVID-19 i mink. Af 
konkrete initiativer kan nævnes en fortsat styrket kontrol af logbøger ved inddragelse af kontroldata i 
forhåndsvalideringen, styrket kontrol af kalvetransporter, udvidelse af stikprøvekontrollen ved pålæsning til dyrearterne 
heste, fisk og fjerkræ samt fortsat styrket kontrol af dyretransporter til 3. lande.  
 

Organisationsudvikling og sikker drift 
Fødevarestyrelsens styringskoncept indeholder drifts-, udviklings- og strategi-
Fødevarestyrelsens nye strategigrupper, som plan-
lægger og følger op på de enkelte hovedindsatsområder, og gennem direktionens tværgående styring af hovedindsats-
områderne, som alle går på tværs af Fødevarestyrelsens forretningsområder. Således arbejdes der med kvartalsvis op-
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følgning på handlingsplanerne i form af strategi-
hængigheder mellem hovedindsatsområderne. Fødevarestyrelsen vil i 2021 også i

 og departementet løbende og systematisk indsigt i sankti-
onering på hhv. fødevare-, foder- og veterinærområdet. 

 
Forvaltningskultur  
Fødevarestyrelsen skal fortsat være et fagligt fyrtårn, som har tillid og troværdighed hos kunder, borgere og internatio-
nalt. Dette sker ved at fortsætte aktiviteter, der sikrer korrekt og sikker forvaltningskultur i styrelsen. Således vil der i  
2021 fortsat være fokus på forvaltningskultur, hvor styrelsen bl.a. på baggrund af udrulningen af regelkortlægning og risi-
koscreening i 2020 gennemfører en opdatering af risikokortlægningen i relation til de risici, der er markeret som opmærk-
somhedspunkter i risikokoncept og venteværelse. 

nyansatte som erfarne medarbejdere. 

 
International indsats og Brexit 
Storbritannien trådte ud af EU den 31. december 2020. Det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU er dog stadig 
under udvikling. Der vil også i 2021 være fokus på at sikre så gnidningsfri handel med Storbritannien som muligt, herun-
der særligt fokus på efterlevelse af krav om eksportcertifikater på animalske produkter pr. 1. april 2021 og fuld indfasning 
af aftalen i 2021.Dertil kommer assistance med at etablere nye veterinære grænsekontrolsteder i Danmark efter ønske 
fra private operatører.  
 
Tendensen med flere myndighedsopgaver forbundet med at understøtte fødevareerhvervets adgang til eksportmarkeder 
ventes at fortsætte i 2021. I lyset af COVID-19 opleves stigende lokale særkrav om eksportdokumentation og myndig-
hedskontrol. Der vil 2021 være fokus på at forhandle med 3. lande om disse krav og i videst muligt omfang undgå sær-
krav til den danske eksport.  COVID-19, veterinære udbrud  såsom fugle influenza og afrikansk svinepest  understre-
ger fortsat behovet for at arbejde yderligere for mere regionalisering i 2021 (oprettelse af beskyttelses- og overvågnings-
zoner). Herudover vil indsatsen for at åbne strategiske markeder i Asien og Sydamerika fortsætte. Ud over dette vil Fø-
devarestyrelsen i 2021 fortsætte arbejdet for markedsåbninger i tredjelande med særligt fokus på Sydamerika (Brasilien), 
Sydøstasien og områder med udstationerede statskonsulenter. 
 
Fødevarestyrelsens får i 2021 leveret DIX, som er et nyt IT-system for digitale eksportcertifikater. DIX vil være første 
skridt på vej til en digitalisering af certifikatudstedelsesprocessen og en lettelse i forhold til det eksisterende system, som 
er administrativt tungt med mange manuelle og tidskrævende håndtereringsprocesser for både Fødevarestyrelsen og 
erhvervet. I løbet af 2021 skal Fødevarestyrelsen påbegynde implementeringen og udrulningen af systemet i hele styrel-
sen og til erhvervet, herunder operationalisering og forankring af det fremadrettede forløb for projektet. 

 
Samfundsnytte 
Fødevarestyrelsen bidrager til regeringens klimahandlingsplan fx ved at sætte fokus på mere klimavenlige og bæredyg-
tige alternative proteinkilder til både foder- og fødevareproduktion. Planen er at dette skal ske både i form af forskning, 
vejledning af branchen og bidrag til relevant EU-lovgivning på området. Desuden understøtter Fødevarestyrelsen udvik-
lingen af den bæredygtige fødevareklynge i partnerskaber med erhvervet og andre aktører. Målet er at fremme udvikling 
af bæredygtige løsninger og fjerne barrierer, der kan være en hindring for øget ressourceeffektivitet i fødevareproduktio-
nen, eksempelvis ved at udvide mulighederne for at genanvende rent vand til at skylle grønsager i de første led af pro-
duktionen. 
 
Fødevarestyrelsen arbejder også med forbrugerrettede indsatser for at fremme og understøtte klimavenlige valg og ad-
færd eksempelvis ved at hjælpe forbrugerne på vej til mindre madspild. I slutningen af 2020 lagde Fødevarestyrelsen 
sidste hånd på arbejdet med de nye klimavenlige kostråd, som blev lanceret kort efter nytår.  

 
Bæredygtige kostråd 
FVST udviklede i 2020 nye klimavenlige kostråd med formålet at hjælpe danskerne med at spise sundere og mere klima- 
venligt. Kostrådende lanceres t i 2021 og efterfølges af en forbrugerrettet kampagne i starten af året, hvor kostrådene 
udbredes via out-door kampagne, digitalt, på sociale medier, og gennem samarbejde med influencere. Mere end 100 
partnere i Rådet for Sund Mad og Fødevarepartnerskabet bidrager til formidlingen af kampagnen via deres egne plat-
forme. Gennem hele 2021 formidles kostrådene på de sociale medier gennem PR og samarbejdsprojekter. 
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For at få endnu flere forbrugere til at spise klimavenligt vil FVST i 2021 udarbejde nye kostråd til de professionelle køkke-
ner. Endeligt vil FVST i samarbejde med partnere i Rådet for Sund Mad i 2021 udarbejde en vejledning om adfærdstiltag, 
der kan understøtte køkkeners omlægning i forlængelse af de nye klimavenlige kostråd og den eksisterende indsats for 
omlægning til økologi. 

 
Attraktiv arbejdsplads 

mpetence- og læringsstra-
tegi. I 2021 vil der blive arbejdet målrettet med at implementere disse produkter og få dem omsat til handlinger og udvik-
lingsforløb. I ledelsesgrundlaget er der tilrettelagt en række tværgående implementeringsaktiviteter sideløbende med, at 
hvert forretningsområde får hjælp til at udarbejde en implementeringsproces, der passer til dem. Kompetence- og læ-
ringsstrategien vil blive lanceret i august. Samtidig vil styrelsens nye Akademi for Læring åbne i form af en fælles læ-
ringsportal, hvor alle ansatte kan finde udviklings  og læringsforløb og finde inspiration til selv at arbejde med læring. En 
anden strategisk indsats i 2021 bliver udviklingen af en livsfasepolitik. Denne politik skal skabe gode personalepolitiske 
rammer om de ansattes arbejdsliv under størst mulig hensyntagen til den livsfase, som vedkommende befinder sig i. Der 
er blevet udarbejdet en handlingsplan på baggrund af erfaringerne fra COVID-19 og hjemsendelsen af de ansatte. 
Denne handlingsplan forventes iværksat i løbet af 2021 og indebærer blandt andet iværksættelsen af mere hjemmear-
bejde og kompetenceudvikling inden for ledelse og samarbejde på distancen.  
 
 

Forventninger til det kommende år i tal 
 

 
 

 

 
Tabel 5 
Forventninger til det kommende år, i mio. kr. i årets priser 
 

  Regnskab 2020 Grundbudget 2021 

Bevilling og øvrige indtægter -1.819,1 -1.535,2 

Udgifter 1.670,4 1.560,9 

Resultat -148,6 25,7 

Note:  Indtægter omfatter bevilling, gebyrindtægter samt andre indtægter, f.eks. salg af varer og tjenesteydelser. Resultat i 2020 er på 148,6 mio.  
kr. i overskud er før bortfald af bevillig på 102,6 mio. kr. vedrørende COVID-19 i mink. Efter bevillingsbortfald på 102,6 mio. kr. er resultatet i 2020 
et overskud på 46,0 mio. kr.  

Der er i styrelsens grundbudget for 2021 budgetteret med et merforbrug på 25,7 mio. kr. Merforbruget vedrører et underskud på 
gebyrområdet på 24,0 mio. kr., der bl.a. vedrører afvikling af overskud fra 2020, og et forbrug på det bevillingsfinansierede om-
råde på 1,7 mio. kr. vedrørende MRSA-kurser. 
 
Jf. tabel 5 forventer Fødevarestyrelsen i 2021 i forhold til 2020 opgjort i årets priser 109,5 mio. kr. i færre udgifter og 181,3 mio. 
kr. i færre indtægter efter bevillingsbortfald i 2020 på 102,6 mio. kr. er fratrukket. Reduktionen i udgifter og indtægter skyldes 
overvejende færre udgifter og indtægter (bevilling) vedrørende COVID-19 i mink, men dækker også over, at der på gebyrområdet 
i 2021 forventes flere udgifter og tilsvarende indtægter. Ændringen på gebyrområdet skyldes bl.a. at styrelsen i 2020 havde et 
lavere aktivitetsniveau end normalt på gebyrområdet, som følge af COVID-19 og minkindsatsen. I 2021 forventes på gebyrområ-
det bl.a. et øget aktivitet vedrørende kontrol af dyretransporter i henhold til den politiske aftale fra juni 2020 om et helhedsoriente-
ret, mere risikobaseret og datadrevet kontrolkoncept for dyretransporter fra juni 2020. 
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3. Regnskab 

3.1 Anvendt regnskabspraksis 
Fødevarestyrelsens regnskab for 2020 er i lighed med tidligere år udarbejdet efter de regnskabsregler og principper, som 
fremgår af den gældende regnskabsbekendtgørelse og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Admi-
nistrative Vejledning. Fødevarestyrelsen er ikke omfattet af ændringerne i regnskabsbekendtgørelsen (bek. nr. 116 af 19. 
februar 2018) vedrørende værdiansættelse af tilgodehavender samt værdipapirer og kapitalindskud.  
 
I 2020 er regnskabspraksis for værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen ændret, således at det arbejdsgivebetalte pen-
sionsbidrag og tjenestemandspensionsbidrag til § 36 Pensionsvæsenet nu medtages i beregning af skyldig løn under 
ferie. Den anvendte regnskabspraksis er ændret som følge af aktstykke 291 (Folketingsår 2019/2020). Ændringen i vær-
diansættelse af feriepengeforpligtelsen er registreret som en primokorrektion på balancen og har medført, at feriepenge-
forpligtelsen er opreguleret med 9,8 mio. kr. 
 
 

3.2 Resultatopgørelse 
 

 

 
Tabel 6 
Resultatopgørelse 
 

Note (mio. kr.) 2019 2020 Finanslov 2021 
Ordinære driftsindtægter    
Bevilling -601,0 -1.175,5 -823,5 
Salg af varer og tjenesteydelser    
Eksternt salg af varer og tjenesteydel-
ser 

-13,6 
 

-11,5 
 

-10,4 

Internt statsligt salg af varer og tjene-
steydelser 

-13,0 
 

-10,8 
 

 

Tilskud til egen drift -7,0 -5,7  
Gebyrer -515,3 -581,1 -628,6 
Ordinære driftsindtægter i alt -1.149,9 -1.784,6 -1.462,5 
Ordinære driftsomkostninger    
Ændring i lagre 0,0 0,0  
Forbrugsomkostninger 0,0 0,0  
Husleje 30,5 27,2 27,2 
Forbrugsomkostninger i alt 30,5 

 
27,2 

 
 

Personaleomkostninger    
Lønninger 756,4 778,4 924,9 
Pension 106,7 109,6  
Lønrefusion 
 

-17,3 
 

-18,7 
 

 

Andre personaleomkostninger 0,9 9,0  
Personaleomkostninger i alt 846,7 878,2  

Af- og nedskrivninger 21,1 18,7 22,0 
Internt køb af varer og tjenesteydelser 82,2 

 
104,1 

 
  

Andre ordinære driftsomkostninger 175,4 607,9 439,7 
Ordinære driftsomkostninger i alt 1.155,9 1.648,6 1.413,8 
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Stigning af andre personaleomkostninger skyldes hensættelse af lønninger grundet COVID-19 i mink. 
 

Året resultat blev et overskud på 148.6 mio. kr. efter bortfald på 102.6 mio. kr., jf. aktstykke 131 af 17. december 2020, 
hvoraf det fremgår, at der optages bevilling vedrørende minkindsatsen svarende til de faktiske udgifter. Udgifterne til 
minkindsatsen i Fødevarestyrelsen blev 102,6 mio. kr. mindre end bevillingen i akt. 131.  
Efter bortfald af de 102,6 mio. kr. er der disponeret 46,0 mio. kr. til overført overskud. Overskuddet på 46,0 mio. kr. er 
fordelt med et overskud på gebyrområdet på 39,9 mio. kr. og et overskud på det bevillingsfinansierede område på 6,1 
mio. kr.  
 
Overskuddet på det bevillingsfinansierede område på 6,1 mio. kr. bevirker, at den akkumulerede saldo ultimo 2020 på 
det bevillingsfinansierede område udgør et overskud på 79,7 mio. kr. Styrelsen forventer at anvende noget af opsparin-
gen de kommende år på MRSA-hygiejnekurser.  
 
På gebyrområdet er den akkumulerede saldo ultimo 2020 et overskud på 19,7 mio. kr. Der er i 2021 budgetteret med et 
underskud på gebyrområdet, der bl.a. vedrører afvikling af overskud fra 2020. 
 
 
 
 
 
 

Resultat af ordinære drift 6,0 -136,1 48,7 
Andre driftsposter    
Andre driftsindtægter -38,6 -34,4 -54,4 
Andre driftsomkostninger 10,6 18,1  
Resultat før finansielle poster -22,1 -152,4  
Finansielle poster    
Finansielle indtægter 0,0 0,0  
Finansielle omkostninger 3,0 3,8 5,7 
Resultat før ekstraordinære poster -19,1 -148,6  
Ekstraordinære poster    
Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0  
Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0  
Årets resultat -19,1 -148,6 0,0 

 

Kilde:  Navision Stat og SKS 

 

 

 
Tabel 7 
Resultatdisponering 
 

Disponeret til bortfald 102,6 

Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 

Disponeret til overført overskud  be-
villingsfinansieret område 

6,1 

Disponeret til overført overskud  ge-
byrfinansieret område 

39,9 

Disponeret til overført overskud 46,0 
 

Kilde:  Navision Stat og SKS 
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3.3 Balancen 
 

 

 
Tabel 8 
Balancen 

Note Aktiver (mio. kr.) 2019 2020 Note Passiver (mio. kr.) 2019 2020 

- Anlægsaktiver    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Egenkapital   

1 Immaterielle anlægsaktiver   Reguleret egekapital (Start-
kapital) 

52,7 52,7 

Færdiggjorte udviklingsprojekter 30,
2 

27,0 Opskrivninger 0,0 0,0 

Erhvervede koncessioner 0,0 0,0 Reserveret egenkapital 0,0 0,0 
Udviklingsprojekter under opfø-
relse 

16,3 38,8 Bortfald 0,0 102,6 

Immaterielle anlægsaktiver i 
alt 

46,6 65,8 Udbytte til staten 0,0 0,0 

2 Materielle anlægsaktiver   Overført overskud 53,4 99,4 

Grunde, arealer og bygninger 5,9 4,5 Egenkapital i alt 106,1 152,0 

Infrastruktur 0,0  Hensatte forpligtelser 32,8 332,6 

Transportmateriel 11,7 9,4 Langfristede gældsposter   
Produktionsanlæg og  
maskiner 

13,6 14,2 FF4 Langfristet gæld 60,3 84,5 

Inventar og IT-udstyr 0,1 0,1 Donationer 0,0 0,0 
Igangværende arbejder for 
egen regning 

0,0 0,2 Prioritetsgæld 0,0 0,0 

Materielle anlægsaktiver i alt 31,3 28,4 Anden langfristet gæld 0,0 0,0 
 Finansielle anlægsaktiver   Langfristet gæld i alt 60,3 84,5 

 Statsforskrivning 52,7 52,7 Kortfristede gældsposter   
 Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 Leverandører af varer og 

tjenesteydelser 
78,7 165,5 

 Finansielle anlægsaktiver i alt 52,7 52,7 Anden kortfristet gæld 33,1 42,2 

 Anlægsaktiver i alt 130,5 146,9 Skyldige feriepenge 118,6 132,8 

 Omsætningsaktiver    Igangværende arbejder 1,9 2,9 

 Varebeholdninger 0,0 0,0 Periodeafgrænsningsposter 0,3 1,7 
3 Tilgodehavende 162,4 191,7 Kortfristet gæld i alt 232,6 345,0 

 Periodeafgrænsningsposter 1,8 0,3 Gæld i alt 292,9 429,5 

 Værdipapirer 0,0 0,0    

 Likvide beholdninger      

 FF5 uforrentet konto 119,1 162,6    

 FF7 finansieringskonto 18,2 515,3    

 Andre likvider -0,3 0,0    

 Likvide beholdninger i alt 137,0 677,9    

 Omsætningsaktiver i alt 301,2 869,9    

 Aktiver i alt 431,7 1.016
,8 

Passiver i alt 431,7 914,1 

 
Notehenvisninger, jf. afsnit 4.1:  
Immaterielle anlægsaktiver: Note 1 
Materielle anlægsaktiver: Note 2 
Tilgodehavender (tab på debitorer): Note 3 
Hensatte forpligtelser: Note 4  
Kilde.: Navision Stat og SKS 
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3.4 Egenkapitalforklaring 
 

 

3.5 Likviditet og låneramme 
 

 

Stigningen i udviklingsprojekter under opførsel skyldes primært ekstraordinært store investeringer i de to IT-systemer VetStat og 
DIX. Begge systemer har en anlægssum på over 10 mio. kr., hvilket medfører, at vi ikke alene bogfører konsulentydelser på an-
læggene, men også fællesomkostninger og (anlægs)løn. 
 
Stigningen i udgifter til leverandører og tjenesteydelser skyldes stigning i periodiseringsforpligtelser, jf. mink-opgaven. 
 
Stigning i kortfristet gæld skyldes primært en stigning i tilgodehavende hos debitorer. 
 
 

 

 
Tabel 9 
Egenkapitalforklaring 
 

Egenkapital primo R-året (mio. kr.) 2019 2020 

Reguleret egenkapital primo 52,7 52,7 

+Ændring i reguleret egenkapital 0,0 0,0 

Reguleret egenkapital ultimo 52,7 52,7 

Overført overskud primo 34,3 53,4 

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

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

+Overført fra årets resultat 19,1 148,6 

-Bortfald 0,0 102,6 

-Udbytte til staten 0,0 0,0 

Overført overskud ultimo 53,4 99,4 

Egenkapital ultimo R-året 106,1 152,1 
 

Kilde: Navision Stat 
 Af tabellen fremgår bevillingen på 102,6 mio. kr. vedr. covid-19 hos mink, som bortfalder jf. akt. 131 af 17. december 2020. 

 

 

 
Tabel 10 
Udnyttelse af låneramme 
 

 2020 
(mio. kr.) 

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 94,2 
Låneramme 180,0 
Udnyttelsesgrad i pct. 52,3 pct. 

 
Kilde.: Navision Stat og SKS 
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3.6 Bevillingsregnskabet 
 
 

 

 
Tabel 12 
Bevillingsregnskab 
 
    

Hovedkonto Navn 
Bevillings-

type 
Mio. kr. 

Bevilling 
inkl. TB 

Regnskab Afvigelse 
Overført 
overskud 

Viderefør-
sel ultimo 

Drift       1.175,5 1.026,9        148,6           -99,4 0,0 

§ 24.32.01. Fødevarestyrelsen Drift 
Udgifter 1.799,7 1.670,4 129,3 

-99,4 0,0 Indtæg-
ter 

-624,2 -643,6 19,4 

Administrerede ordninger     21,0 1.978,1 -1.957,1 0,0 -0,5 

§ 24.32.09. Forskellige tilskud Reservation 
Udgifter 3,5 0,0 3,5 

0,0 0,0 Indtæg-
ter 

-3,5 0,0 -3,5 

§ 24.32.14. 

Erstatninger ved nedslag-
ning af dyr og andre udgif-
ter ved bekæmpelsesforan-
staltninger mm. 

Lovbunden 

Udgifter 4,3 1.962,9 -1.958,6 

0,0 0,0 
Indtæg-
ter 

-0,7 -0,6 -0,1 

§ 24.32.20. 
Markedsføring af fødevare-
klyngen 

Reservation Udgifter 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 

§ 24.32.30. Madkulturen Reservation Udgifter 15,5 15,5 0,0 0,0 0,0 

§ 24.32.35. 
Kompensationsordninger 
som følge af COVID-19 

Anden bevil-
ling 

Udgifter 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 

§ 24.32.40. 
Pulje til gastronomisk og 
kulinarisk udvikling 

Reservation Udgifter          0,5 0,0 0,5 0,0 -0,5 

§ 24.32.79. 
Reserver og budgetregule-
ring 

Reservation Udgifter          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 
Kilde: Navision Stat 
 

For § 24.32.01. Fødevarestyrelsen kan merindtægten på 19,4 mio. kr. primært henføres til højere aktivitet på gebyrområdet 
som følge af øget gebyr- og afgiftsfinansieet kontrol vedrørende dyretransporter.              
 
Af de færre udgifter vedrørende § 24.32.01. Fødevarestyrelsen på samlet 129,3 mio. kr. vedrører 102,6 mio. kr. et 
mindreforbrug i forhold til den afsatte bevilling vedrørende bekæmpelse af COVID-19 i mink. Det resterende mindreforbrug 
skyldes primært færre udgifter på det bevillingsfinansierede område, herunder bl.a. færre udgifter til rejser og kurser, da der 
ikke i forventet omfang har været mulighed herfor, som følge af COVID-19 og indsatsen vedrørende mink.      
 
Der har ikke været afholdt hverken udgifter eller indtægter på § 24.32.09. Forskellige tilskud i 2020. Dette skyldes, at 
Veterinærfonden ud fra en økonomisk vurdering har besluttet, at den ikke skal finansiere overvågning for AI (fugleinfluenza) i 
fjerkræbesætninger og TSE i 2020.  
 
På § 24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm. skyldes 
merforbruget på 1.958,7 mio. kr. langt overvejennde erstatninger for dyr og driftstabserstatning til minkejere i besætninger 
smittet med COVID-19, og at besætninger inden for 7,8 km. af en smittet besætning er blevet påbudt at aflive besætningen.      
 
Resultatet på § 24.32.35. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 er et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., idet der ikke 
har været behov for at anvende bevillingen. Bevillingen var afsat til Madkulturen, men det viste sig, at der ikke var behov for at 
anvende bevillingen.   
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Resultatet på § 24.32.40. Pulje til gastronomisk og kulinarisk udvikling er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., idet der ikke har 
været udbetalt tilskud. 
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4. Bilag 

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance 
 

 
 

 

 
Tabel 13 
Note 1. Immaterielle anlægsaktiver 
 

(mio. kr.) Færdiggjorte  
udviklingsprojekter 

Erhvervede konces-
sioner, patenter, li-
censer mv. 

I alt 

Kostpris 220,4 7,9 228,3 
Primokorrektioner og flytning ml. bog-
føringskredse 

0,0 0,0 0,0 

Tilgang 6,6 0,0 6,6 
Afgang -40,2 -2,9 -43,0 
Kostpris pr. 31.12.2020 186,8 5,1 191,9 
Akkumulerede afskrivninger -159,5 -5,1 -164,5 
Akkumulerede nedskrivninger -0,4 0,0 -0,4 
Akkumulerede af- og nedskrivninger 
pr. 31.12.2020 

-159,8 -5,1 -164,9 

Regnskabsmæssig værdi pr. 
31.12.2020 

27,0 0,0 27,0 

    
Årets afskrivninger 30,4 2,9 33,2 
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 
Årets af- og nedskrivninger 30,4 2,9 33,2 

 
(mio. kr.) Udviklingsprojekter  

under udførelse 

Primo saldo pr. 1. januar 2020 16,3 
Tilgang 28,9 
Nedskrivninger 0,0 
Overført til færdiggjorte  
udviklingsprojekter 

-6,5 

Kostpris pr. 31.12.2020 38,8 
 

 

Kilde: SKS 
 



 

 26   Miljø- og Fødevareministeriet / Fødevarestyrelsen / Årsrapport 2020  

 

 
Tabel 14 
Note 2. Materielle anlægsaktiver 
 

(mio. kr.) G
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, a
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a
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r o
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g
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g
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d

s
ty

r 

I a
lt 

Kostpris 25,1 0,0 54,9 32,7 55,1 167,8 
Primokorrektioner og flytning ml. bog-
føringskredse 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tilgang 0,3 0,0 4,2 1,4 0,0 5,9 
Afgang -3,2 0,0 -2,8 -2,1 -0,2 -8,3 
Kostpris pr. 31.12.2020 22,1 0,0 56,3 32,0 54,9 165,3 
Akkumulerede afskrivninger -17,6 0,0 -39,3 -22,6 -38,9 -118,3 
Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 -2,8 0,0 -15,9 -18,8 
Akkumulerede af- og nedskrivninger 
pr. 31.12.2020 

-17,6 0,0 -42,1 -22,6 -54,9 -137,1 

Regnskabsmæssig værdi pr. 
31.12.2020 

4,5 0,0 14,2 9,4 0,1 28,2 

       
Årets afskrivninger 1,6 0,0 -0,9 -1,5 0,1 -0,7 
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Årets af- og nedskrivninger 1,7 0,0 -0,9 -1,5 0,1 -0,6 

 
(mio. kr.) Igangværende arbejder 

for egen regning 

Primo saldo pr. 1. januar 2020 0,0 
Tilgang 0,2 
Nedskrivninger 0,0 
Overført til færdiggjorte  
udviklingsprojekter 

0,0 

Kostpris pr. 31.12.2020 0,2 
 

 

Kilde: SKS 

 
Efter aftale med Statens Administration har Fødevarestyrelsen lavet en ompostering fra gebyrområdets driftsregnskab i 2019 til 
anlæg i 2020. Dette skyldes, at der ikke var oprettet anlæg i forbindelse med restkoncentrationer, hvorfor en faktura på 1,0 mio. 
kr. ultimo 2019 blev bogført i driftsregnskabet for 2019. Da anlægget blev oprettet i 2020 blev fakturaen omposteret til anlægget. 
 
 
 



 

 Miljø- og Fødevareministeriet / Fødevarestyrelsen / Årsrapport 2020 27 

 

 
 

4.2 Indtægtsdækket virksomhed 
 
Fødevarestyrelsen udfører indtægtsdækket virksomhed. Langt hovedparten af aktiviteten vedrører salg af laboratorie-
analyser mv.  
 

 
Det akkumulerede resultat for den indtægtsdækkede virksomhed fremgår af tabel 17. 
 
  

 

 
Tabel 15 
Note 3: Tab på debitorer i 2020 
 

(mio. kr.) 2020  

Bevillingsfinansieret andel 13,7 
Gebyrfinansieret andel 2,9 
I alt 16,6 

 

 
 

 

 

 
Tabel 16 
Note 4: Hensatte forpligtelser ultimo 2020 
 

(mio. kr.) 2020 
 

Istandsættelses forpligtigelse -19,4 
Honorering af minkavlere, rengøring   -291,4 
Personaleydelser -21,9 
I alt -332,6 

 

 
Istandsættelses forpligtigelsen omfatter poster vedrørende istandsættelse af lejemål. Honorering af minkavlere, rengøring 
vedrører rengøring i forbindelse med COVID-19 hos mink. Personaleydelser omfatter poster vedrørende åremålsforpligtelse, 
resultatløn, engangsvederlag, fratrædelsesordninger samt merarbejde og flex i forbindelse med COVID-19 hos mink. 

 

Fødevarestyrelsen havde primo 2020 en saldo vedrørende hensættelser på 32,8 mio. kr. Ultimo 2020 var saldoen på 332,6 
mio. kr. Hensættelserne er dermed samlet set forøget med 299,8 mio. kr. i 2020, hvoraf 291,4 mio. kr. kan henføres til hen-
sættelse af midler til honorering af minkavlere for rengøring og desinfektion af deres smittede minkgårde.  
 

 

 
Tabel 17 
Sammenfatning af elementer i prisfastsættelsen, 2020 

 2020 (mio. kr.) 
Institutions direkte omkostninger, i alt 7,9 
Institutions indirekte omkostninger, i alt 3,7 
Øvrige indregnede omkostninger 0,0 
Sum  11,6 
Indtægter, i alt  -12,8 
Resultat 1,2 
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Tabel 18 

Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed i mio. kr. i årets priser 
  

  2017 2018 2019 2020 

Salg af analyser og andre tjenesteydelser 0,6 0,0 -0,1 1,2 

Plantesundhedsaktiviteter -2,0 0,0 0,0 0,0 

I alt -1,4 0,0 -0,1 1,1 
 

 
Resultatet for indtægtsdækket virksomhed blev i 2020 et overskud på 1,2 mio. kr. og der er dermed akkumuleret overskud 
ultimo 2020 på 1,1 mio. kr. Siden 2019 opgøres plantesundhedsaktiviteter ikke som en del af den indtægtsdækkede virk-
somhed, men som en del af det bevillingsfinansierede område. 
 
 

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed 
 
Resultatet på de enkelte gebyrordninger fremgår af tabel 18 nedenfor. Tabellen viser alle styrelsens gebyrordninger. Fø-
devarestyrelsen har ingen fiskale afgifter. På baggrund af resultatet for 2020 vil Fødevarestyrelsen i 2021 vurdere, om 
der er behov for at reducere omkostningerne eller justere gebyrsatsen for at tilstræbe balance over en løbende 4-årig 
periode fra og med regnskabsåret, jf. BV 2.3.1.2. 
 
 

 

 
Tabel 19 
Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst, i mio. kr. 
 

  
Årets resultat 2017-

2019 
Regnskab 2020 

Gebyrordning 2017 2018 2019 

Indtæg-
ter (inkl. 
bevil-
ling) 

Om-
kostnin-
ger 

Årets 
resul-
tat 

Akk. resul-
tat ultimo 

2020 

Fødevarekontrol 1,9 -2,8 -8,7 108,0 107,8 0,3 -9,3 

Foderaktiviteter -0,8 0,8 0,0 33,8 26,8 7,0 7,0 

Fødevarekontrollens rejsehold  og kosttilskud -1,3 1,0 0,6 10,0 8,4 1,6 2,1 

Grønland, kontrol med fiskevirksomheder mm. 0,0 -0,3 0,1 3,4 3,4 0,0 -0,3 

Grønland, grænsekontrol 0,0 0,1 -0,2 1,3 1,0 0,3 0,1 

Kødkontrol, Grønland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kødkontrol  på store slagterier 0,0 0,0 0,0 237,0 237,0 0,0 0,0 

Kødvirksomheder med hyppige tilsyn 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9 0,0 0,0 

Små slagterier (kødkontrol og ordinær kontrol) -0,4 0,5 0,2 15,1 14,4 0,6 1,3 

Kompetencebeviser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Restkoncentrationer - prøveudtagning og ana-
lyse mm. 

0,0 0,0 0,0 31,1 29,1 1,9 1,9 

IUU-kontrol 0,3 0,2 0,9 5,7 4,6 1,1 2,3 

Auditenheden, USA-godkendte virksomheder 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 0,0 0,0 

ATP-kontrol 0,8 -0,9 -0,1 3,7 4,1 -0,4 -0,7 

Godkendelser af stoffer mm. 0,2 0,2 -0,1 1,6 0,6 1,0 1,5 

Forhåndsgodkendelse -0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 -0,1 -0,3 

Rekvireret vejledning 0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,2 -0,1 -0,3 
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4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter 
 

 
 

4.5 Forelagte investeringer 
Fødevarestyrelsen har i 2020 ingen investeringsprojekter, hvor aktiviteten har været forelagt Finansudvalget. 
 
 
 
 

Veterinærkontrol -0,1 -1,1 -3,5 17,3 19,3 -1,9 -6,7 

Kontrol med eksport og omsætning af husdyr 
(samlesteder) 

-0,5 -1,4 -0,7 32,0 30,4 1,7 -0,9 

Besætninger, eksport -1,1 -1,3 0,1 32,3 31,5 0,7 -1,6 

Mælkeleverende besætninger, ordinær kontrol 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1 0,4 

Attestationer 0,0 0,0 -0,3 0,4 0,4 0,0 -0,3 

CHR - Levende dyr, registrering, mærkning og 
flytning 

0,0 0,0 0,0 29,8 20,7 9,1 9,1 

Hestepas 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 0,0 -0,1 

Kontrol af hundepensioner- og kenneler 0,0 -0,8 0,0 0,3 0,4 -0,1 -0,8 

Gult kort, antibiotika i svinebesætninger 1,1 0,6 0,1 2,8 2,8 0,0 0,4 

Slagtekyllinger, trædepuder 0,2 -0,4 -0,3 3,4 1,7 1,7 1,0 

Indladningskontrol 0,0 0,0 0,0 6,0 5,9 0,2 0,2 

Transportører, levende dyr, autorisation 0,1 -0,4 -0,3 0,9 0,8 0,1 -0,5 

Logbøger 0,7 -1,8 -4,4 12,5 10,1 2,3 -3,8 

Dyrevelfærd -2,3 1,7 -1,3 24,1 16,2 8,0 9,4 

Dyreforsøg 0,1 -0,2 0,0 2,5 2,4 0,1 0,1 

Eksportfremme -1,5 -0,2 -0,7 13,2 9,5 3,7 4,5 

Digitalisering af eksportcertifikater 0,0 0,0 2,7 3,0 2,0 1,0 3,7 

VetStat 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 0,0 0,0 

I alt -2,8 -6,4 -16,2 649,9 610,0 39,9 19,7 

Note: Som følge af afrunding stemmer summen af tal ikke med totalbeløbet.  
 

 

 

 
Tabel 20 
Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter, mio. kr. 
 

Ordning Overført  
overskud fra  
tidligere år 

Årets  
tilskud 

Årets  
udgifter 

Årets  
resultat 

Overskud til  
videreførelse 

Nordisk Ministerråd 3,9 3,3 1,1 2,2 6,1 
SSC-projekter  
Udenrigsministeriet 

0,0 10,6 10,6 0,0 0,0 

Mindre bidragsydere 2,4 1,4 1,6 -0,2 2,2 
I alt 6,3 15,3 13,3 2,0 8,3 
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4.6 It-omkostninger 
 

 

 

 
Tabel  
IT-omkostninger 
 

Sammensætning (Mio. kr.) 
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) 13,3 
it-systemdrift 9,9 
It-vedligehold 10,8 
It-udviklingsomkostninger 11,6 
Udgifter til it-varer til forbrug 12,0 
I alt 57,6 
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