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nr.

Titel/kort emnebeskrivelse Kategori (projekt, rapport, større 

udredning, 

udvalg/arbejdsgruppe, korte 
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Bemærkninger Udførelsesper

iode

FVM kontaktperson(er) FØI kontaktperson(er) Omfang 

(måneds- 

værk)

1 Landbrugets økonomi 2013 Rapport Årlig publikation Ultimo 2013 Mogens Nagel Larsen, 

Departementet

Mogens Lund 6,5

2 Fiskeriets økonomi 2013 Rapport Årlig publikation Medio 2013 Jakob Munkhøj Nielsen, 

NaturErhvervstyrelsen

Jesper Levring Andersen 6,0

3 Natur- og Landbrugskommissionen, 

Vækstteam - færdiggørelse

Notater Afrapportering forventes marts 

2013

Primo 2013 Janne Birk Nielsen, 

Departementet

Henrik Zobbe 8,0

4 Natur- og Landbrugskommissionen, 

Vækstteam - opfølgning på 

anbefalinger 

Notater Bidrag til vurdering af 

konsekvenser af anbefalinger 

fra  Natur- og 

Landbrugskommissionen og 

Vækstteam 

Medio/ultimo 

2013

Michael Clausen, 

NaturErhvervstyrelsen,  Janne 

Birk Nielsen, Departementet

Henrik Zobbe 13,0

5 Økosystembaseret fiskeriforvaltning Korte notater (evt. deltagelse i 

arbejdsgruppe)

En ny fælles fiskeripolitik og 

implementering af 

miljødirektiver forventes at 

stille ændrede krav til 

fiskeriforvaltningen.  For at 

sikre en hensigtsmæssig og 

omkostningseffektiv 

implementering af den fælles 

fiskeripolitik på nationalt plan, 

er der behov for at analysere 

målsætninger og behov, og 

inddrage eksisterende viden om 

økonomiske konsekvenser og 

virkemidler.  Der vil være tale 

om et arbejde, der udvikles 

løbende, og hvor det konkrete 

indhold først kan fastlægges, 

når der foreligger en endelig 

version af den ny fælles 

fiskeripolitik. Arbejdet forventes 

at fortsætte ind i 2014. 

2013 Kim Rægaard, Martin Andersen, 

Anja Boye, 

NaturErhvervstyrelsen

Max Nielsen 2,0



6 Grøn omstilling af muslingeproduktion Notater Ministeren offentliggører senere 

på året en politik for grøn 

omstilling af 

muslingeproduktionen. Andre 

produktionsformer end 

muslingeskrab skal især 

fremmes. Behov for rådgivning 

vedr. økonomi og 

afsætningsmuligheder. 

2. halvdel af 

2013

Mikkel Stage, Anja Boye,  

NaturErhvervstyrelsen

Rasmus Nielsen 2,0

7 EU's kapacitets- og flådepolitik: 

Bidrag til den årlige rapport og 

rådgivning om emnet

Notat Nødvendig af hensyn til 

indbretning til EU

2013 Lars B. F. Poulsen,  

NaturErhvervstyrelsen

Jesper Levring Andersen 1,0

8 Deltagelse i STECF Udvalg/arbejdsgruppe Deltagelse i arbejdet i Den 

Videnskabelige, Tekniske og 

økonomiske Komité for Fiskeri 

(STECF). STECF er EU-

Kommissionens rådgivende 

komité inden for 

fiskeriforskning og økonomi

Løbende Lars B. F. Poulsen, 

NaturErhvervstyrelsen

Jesper Levring Andersen 3,0

9 Rådgivning vedr. OECD's 

Fiskerikomité (COFI)

Udvalg/arbejdsgruppe Løbende tilbagevendende 

opgave

2013 Lars B. F. Poulsen, 

NaturErhvervstyrelsen

Max Nielsen 1,0

10 Rådgivning vedr. OECD's 

Landbrugsskomité (COAG)

Udvalg/arbejdsgruppe Løbende tilbagevendende 

opgave

2013 Mogens Nagel Larsen, 

Departementet

Kim Martin Lind 1,0

11 Swotanalyse af gartnerierhervervet i 

forbindelse med fastlæggelse af ny 

strategi for producentorganisationer.

Notat Nødvendig for godkendelse af 

det nationale program

2013 Birgitte Kinch, 

NaturErhvervstyrelsen 

Henning Otte Hansen 2,0

12 Samfundsøkonomiske og 

miljømæssige konsekvenser af 

biomasseanvendelse. 

Notater Understøttelse af 

NaturErhvervstyrelsens 

deltagelse i den analyse af 

anvendelsen af biomasse til 

energiformål, der gennemføres i 

medfør af energiaftalen.

Løbende 2013 Tanja Erbs, Karen Marie 

Mortensen, 

NaturErhvervstyrelsen   

Morten Gylling 2,0

13 Udarbejdelse af model for klima- 

regnskab på bedriftsniveau. 

Notat Udarbejdelse af forslag til 

model for drivhusregnskab på 

bedriftsniveau – herunder 

beskrivelse af hvordan denne 

model vil kunne bidrage til 

omstilling og innovation. 

Primo 2013 Kim Holm Boesen, 

Departementet, Ida marie 

Retoft, NaturErhvervstyrelsen

Alex Dubgaard 2,0

14 Samfunds- og 

virksomhedsøkonomiske 

konsekvenser af kommende 

vandplankrav om efterafgrøder, 

kvælstofvirkemidler samt regeringens 

klimastrategi.

Korte notater Nødvendig faglig understøttelse 

af NaturErhvervstyrelsens policy 

udvikling på området.

Løbende 2013 Karen Marie Mortensen, 

NaturErhvervstyrelsen

Brian Jacobsen 3,0



15 Beregning af satser og analyser; 

kvalificering af indikatorer (mhp. ex 

post analyse) for ordninger under 

Landdistriktsprogrammet 2007-2013 

samt det nye Landdistriktsprogram 

2014-2020.

Notater Bidrag til revision af 

eksisterende LDP og 

fastlæggelse af kommende LDP

Primo-medio 

2013

Samir Babali, 

NaturErhvervstyrelsen

Jesper Levring Andersen 2,0

16 Markedsbaseret grøn omstilling - 

produktcertificering som grundlag for 

værdiforøgelse.

Udredning Der ønskes analyse af udvalgte 

erhvervs- og 

samfundsøkonomiske 

perspektiver i relation til at 

anvende markedsbaserede 

certificeringsordninger som 

middel til at skabe 

værdiforøgelse og 

markedsadgang for den danske 

fødevaresektor.

Primo 2013 Espen Tind-Nordberg, 

Departementet

Morten Gylling 2,0

17 Forbrugerkronen Notat Opdatering af beregninger af 

sammensætningen af 

forbrugerpriserne fordelt på 

landmanden, 

forarbejdningsindustrien, 

engroshandlen, detailhandlen 

m.v. andel, herunder 

udviklingen over tid.

Jens Hauge Pedersen, 

NaturErhvervstyrelsen,  

Henning Otte Hansen 1,0

18 Det endelige resultat af CAP-reformen Notat Peter Andersen, 

NaturErhvervstyrelsen

Henrik Zobbe, Kim Lind 2,0

19 Økonomiske og miljømæssige 

konsekvenser af øget import/eksport 

af økologiske fødevarer - dvs. 

konsekvenserne af den dermed 

forbundne transport, opbevaring, 

emballering m.v.

Notat Bidrage til en mere 

helhedsorienteret information til 

befolkningenh om økologiske 

fødevarer. Evt. danne baggrund 

for en fremtidig dansk position 

ved evt. kommende EU-

forhandlinger om miljøkrav i 

økologireglerne.

Primo 2013 Lisbeth Landstrøm, Saoirse 

Eriksen,  Fødevarestyrelsen

Henrik Saxe 1,0

20 Analyse af bi- og restprodukter fra 

forarbejdning af fødevarer inkl. 

madspild, herunder mængder og 

typer. Desuden vurdering og 

værdisætning af, hvordan denne 

ressource bedst udnyttes til f.eks. 

foder eller, efter evt. yderligere 

forarbjdning og bioraffinering, til 

andre højværdi-produkter eller 

alternativt til biogas eller energi ved 

forbrænding.

Udredning Relevant ift. Grøn Omstilling, 

idet projektet skal kortlægge 

mulighederne for intelligent 

udnyttelse af madspild og 

indholdsstofferne heri, således 

at denne ressource kan 

oparbejdes til eller indgå i 

produktionen af 

højværdiprodukter.  

Medio 2013 Birgitte Broesbøl-Jensen, 

Fødevarestyrelsen           

Morten Gylling 2,0



21 Kortlægning af mulighederne for at 

følge det økologiske food service 

marked. Økologien anslås pt. at 

udgøre en omsætning på cirka 750 

mio. kr. (og er stigende) af et totalt 

food service market på 15 mia kr. 

Notat. Foranalyse. Opgaven er relevant ifht. 

Økologisk Handlingsplan 2020 - 

indsats 1.1.: "Økologisk 

omstilling af offentlige 

køkkener", hvor der er  behov 

for at kunne følge udviklingen 

på det økologiske food service 

marked med sammenlignelige 

og valide tal.  

Fødevarestyrelsen ønsker 

bistand fra FØI til at undersøge 

mulighederne for en 

økonomisk/statistisk belysning 

af det økologiske food service 

marked.

2013 Gregers D. Hummelmose,  

Fødevarestyrelsen

Jørgen Dejgaaard Jensen 1,0

22 Fra konventionel til økologisk 

storkøkkendrift  - ernæringsmæssige 

perspektiver ved en udgiftsneutral 

omstilling. Videnopsamling og 

udredning af hvorvidt en 

udgiftsneutral økologiomlægning i 

storkøkkener kan bygge på, at 

madspild minimeres (elimineres), og 

at mængden af frugt og grønt øges, 

blandt andet på bekostning af 

mængden af animalske produkter. 

Notat Opgaven er relevant ifht. 

Økologisk Handlingsplan 2020 

og målsætningen om 

økologiomlægning hos 60% af 

offentlige køkkener i 2020. 

Opgaven er også relevant ifht. 

det mad- og måltidspolitiske 

udspil "Sund madglæde".

2013 Gregers D. Hummelmose,  

Fødevarestyrelsen

Jørgen Dejgaaard Jensen 2,0

23 Velfærdskyllinger, der er til at betale. 

Der er et voldsomt prishop fra 

konventionelt til økologisk 

producerede slagtekyllinger. Men 

hvordan er mulighederne for at 

lancere en velfærdskylling, der 

prismæssigt ligger et sted imellem?  

Rapport, projekt Projektet er relevant ift. Grøn 

Omstilling og øget 

bæredygtighed i 

landbrugsproduktionen, idet det 

vil afdække konkrete 

muligheder for at forbedre 

dyrevelfærden for 

slagtekyllinger via 

markedsdrevne mekanismer. 

Projektet skal udføres i 

samarbejde med AU.

2013 Lise Tønner, Fødevarestyrelsen Tove Christensen 3,0



24 Cost-benefit analyse af brug af 

antibiotika til dyr og mennesker i et 

One Health perspektiv. Cost og 

benefit opgøres i forhold til 

sundhedsøkonomien i humansektoren 

og produktionsøkonomien i 

produktionsdyrssektoren. 

Spørgsmålene er bl.a., hvilken 

betydning  antibiotikabehandling af 

dyr og  risikoen for udvikling af 

resistente bakterier har for 

humansektoren, og hvad 

humansektorens eget forbrug betyder 

for for udvikling af resistente 

bakterier og sundhedsøkonomien. Der 

ønskes analyse både for det totale 

antibiotikaforbrug og for kritisk 

vigtige antibiotika.

Projekt (afgrænses nærmere i 

samarbejde med FØI, ligesom projektet 

forudsætter adgang til en lang række 

veterinære og sundhedsmæssige data).

Projektet skal bruges til 

risikohåndtering og 

politikudvikling på 

antibiotikaområdet i et One 

Health perspektiv. Resultaterne 

skal give Fødevareministeriet og 

Sundhedsministeriet mulighed 

for at vurdere, hvor vi får mest 

for pengene i den indsats 

(risikohåndtering), som vi har 

iværksat på hhv. human og 

veterinærsiden til reduktion af 

antibiotikaforbrug og 

resistensudvikling. Eksempelvis 

bør der søges svar på følgende:

- hvor meget får vi 

sundhedsøkonomisk (reduceret 

risiko for mennesker) ud af den 

store indsats over for forbruget 

af antibiotika til dyr, som vi har 

gennemført siden 1994?

- hvor meget får vi ud af 

humanområdets forskellige 

risikohåndterings-tiltag til 

reduktion af antibiotikaforbrug 

til mennesker?

- hvilken sundhedsøkonomisk 

betydning har brug af kritisk 

vigtige antibiotika i hhv. human 

sektoren og i 

veterinærsektoren?

2013 Annette Cleveland Nielsen, 

Fødevarestyrelsen

Søren Bøye Olsen 5,0

25 Smittebeskyttelse. Sammenhæng 

mellem smittbeskyttelse, 

driftsoverskud og udgifter til 

dyrlæger. Er der en sammenhæng 

mellem besætningejers fokus på 

smittebskyttelse og overskud fra 

driften for animalsk produktion. 

Projekt Er relevant i forhold til EUs 

dyresundhedsstrategi, hvor 

hovedtemaet er: ”Forebyggelse 

er bedre end helbredelse”. 

Resultatet af studiet  kan 

måske bruges til at promovere, 

at smittebeskyttelse giver en 

bedre økonomi p.g.a. 

dyresundheden i besætningnen.

2013 Thomas Lysgaard, 

Fødevarestyrelsen

Mogens Lund 4,0

26 Deltagelse i rådgivende 

statistikarbejdsgrupper i Danmarks 

Statistik (statistikrelateret opgave)

FØI's deltagelse i 

arbejdsgrupper i Danmarks 

Statistik, der er etableret i 

forbindelse med overflytning af 

regnskabsstatistikken

Løbende Mogens Nagel Larsen, 

Departementet

Johnny M. Andersen 1,0



27 Bidrag til udarbejdelse af 

produktionsgrensstatistikken 

(statistikrelateret opgave)

Frembringelse og udvikling af 

nøgletal til 

produktionsgrensstatistik- ken

Løbende Mogens Nagel Larsen, 

Departementet

Johnny M. Andersen 3,0

81,5


