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1. Påtegning 

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Fødevarestyrelsen (CVR 62 53 
45 16) 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) samt § 

24.32.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbevilling), herunder de regnskabs

mæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrol

len for 2013. 

Det tilkendegives hermed: 
l. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlin

formationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i 

årsrapporten er fyldestgørende, 

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstem

melse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede af

taler og sædvanlig praksis, og 

3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig for
valtning af de midler, og ved driften af de institutioner, der er omfattet af rappor

ten. 

København, den ll C) .Q.DlY 

Esben Egede Rasmussen 
Direktør 

København, den 

Ib Byrge Sørensen 
Departementschef 
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2. Beretning 

2.1 Præsentation af Fødevarestyrelsen 
Fødevarestyrelsen er en statsvirksomhed, som hører under Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri (Fødevareministeriet). Denne årsrapport vedrører finanslovens ho

vedkonti § 24.32.01. Fødevarestyrelsen (Statsvirksomhed), § 24.32.09. Forskellige til

skud (Reservationsbevilling), § 24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre 

udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m. (Lovbunden), samt§ 24.32.79. Reserver 

og budgetregulering (Reservationsbevilling). 

Fødevarestyrelsen har følgende hovedopgaver på finansloven: Fødevareopgaver, kødkon

trol, veterinæropgaver, ernæringsopgaver og hjælpefunktioner samt generelledelse og 

administration. 

Fødevarestyreisens virke sker inden for rammerne afFødevareministeriets mission, visi

on og strategiske pejlemærker. 

Det er Fødevareministeriets mission at skabe rammer for 

• et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv, 

• en ansvarlig forvaltning af naturressourcer 

• fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner. 

Det er Fødevareministeriets vision, at fremsynede og iderige medarbejdere sætter præg på 

udviklingen på fødevareområdet til sikring afvækst, miljø og sundhed. 

Fødevareministeriets strategiske pejlemærker er "Et erhverv i vækst og udvikling", "Grøn 

omstilling affødevareerhvervet", ''Tættere på omverden" og" En handlekraftig og ny

tænkende organisation". 

Fødevarestyreisens mission, vision og strategiske pejlemærker skal medvirke til at under

støtte og fremme ovenstående. 

Fødevarestyreisens mission og vision er: 

Mission: Fødevarestyreisens mission er at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra 
jord til bord. 

Vision: Fødevarestyrelsen skal med engagerede medarbejdere og dialog med om
verdenen arbejde for: 

• Sundere spisevaner, samt at færre mennesker bliver syge af maden 

• Sundere dyr på marker og i stalde, og større dyrevelfærd 

• Udvidede muligheder for at fremstille, forhandle og forbruge fødevarer 
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Fødevarestyreisens strategiske pejlemærker er: 

• En markedsudviklende indsats 

• Udsyn og åbenhed 

• Stolte medarbejdere og synlige ledere 

På Fødevarestyreisens hjemmeside www.foedevarestyrelsen.dk er der en mere uddyben

de beskrivelse af styrelsens arbejde, organisation og aktiviteter. 

Fødevarestyrelsen har en bred kontaktflade bestående af fødevarevirksomheder, land

mænd, borgere, brancheorganisationer og andre myndigheder. 

Fødevarestyrelsen er beliggende med hovedsæde i Glostrup og har en række kontrolen

heder og to laboratorier rundt omkring i landet. Desuden er styrelsen fast tilstede dagligt 

på ca. 30 slagterier rundt om i landet og styrelsen beskæftiger ca. 1.600 medarbejdere i 

alt. 

2.2 Virksomhedens omfang 
Fødevarestyreisens samlede aktivitet fremgår af nedenstående tabel l. 

Tabel l: Fødevarestyreisens samlede aktivitet i mio. kr. 

Mio. kr. Bevilling Regnskab 

Drift 
Udgifter 1.131,9 1.148,6 

Indtægter -608,9 -616,4 

Administrative Udgifter 16,5 16,6 

ordninger mv. Indtægter -16,5 -11,4 

Kilde: Navision Stat/Statens budgetsystem 

2.3 Arets faglige resultater 
Fødevarestyreisens direktion er tilfreds med, at det er lykkedes at balancere udviklings

og driftsopgaverne således, at styrelsen har nået hovedparten af de fastsatte mål i 2013. 

De væsentligste resultater for styrelsens kunder og for samfundet er således nået. Fødeva

restyrelsen har bl.a. fokuseret på at indrette sine aktiviteter, så de medvirker til at udfylde 

regeringens vækstdagsorden, herunder ved at bidrage til udformning af konkrete og gene

relle vækststrategier og ved aktivt at tænke vækstmuligheder ind i arbejdet med regelud

vikling og modernisering af kontrolaktiviteter med henblik på reduktion afbyrder for er

hvervene. 
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F ødevarestyrelsens direktion vil især fremhæve faglige resultater på følgende områder: 

• Fødevarestyrelsen har, som foregående år, opfyldt målene for tilsyn og kontrol på bå

de fødevareområdet og veterinærområdet 

• Der blev i 2013 arbejdet med at implementere Veterinærforlig 2, som blev indgået i 

2012 med tilslutning fra samtlige partier i Folketinget. 

• Fødevarestyrelsen arbejder på en fortsat udvikling, modemisering og omkostningsef

fektivisering af Kødkontrollen, og har samtidig fokus på at fastholde den høje faglige 

kvalitet og fødevaresikkerhed. I 2013 er der således i samarbejde med branchen fx 
udarbejdet en fælles prioriteret indsatsplan vedrørende både effektiviseringer indenfor 

nuværende lovgivningsmæssige rammer samt yderligere effektiviseringer i forhold til 

de muligheder som knytter sig til ændrede EU regler, bl.a. indførelse af visuel kontrol 

af tarme. 

• Lov om hold af dyr blev ændret således, at der fra 2014 etableres en veterinærfond til 

finansiering af overvågnings- og bekæmpelsesprogrammer for husdyrsygdomme, 

hvortil der kan hjemsøges EU-tilskud. 

• På ernæringsområdet blev "Måltidspartnerskabets" handlingsplan lanceret i maj må

ned med deltagelse af flere ministre og formaliserede dermed partnerskabets hand

lingsplan og projektportefølje, hvoraf flere projekter har lighed i sundhed som fokus

område. 

• De officielle kostråd blev lanceret af fødevareministeren i september måned. Der er 

iværksat en kommunikationsstrategi for lanceringen afkostanbefalingeme, som vil 

omsætte kostanbefalingerne til gode råd om, hvordan man i hverdagen kan sammen

sætte sunde og lækre måltider. 

• Økologiprojektet har resulteret i, at der nu er over 600 økologiske spisemærker landet 

over. Salget af økologi tillandets private og offentlige storkøkkener er vokset med 

8% i første halvår af2013, som dermed er det halvår hidtil, hvor øko-salget har været 

størst. 

• Fødevarestyrelsen bidrog i 2013 til håndtering afhestekødssagen, hvor en lang række 
EU-lande var involveret. Sagen startede i januar 2013, hvor de irske fødevaremyn
digheder fandt udeklareret hestekød i en række færdigretter (lasagne), som også viste 
sig at være på markedet i bl.a. UK, Frankrig, Polen, Sverige og Danmark. Et større 
udredningsarbejde blev sat i gang i EU med henblik på at spore, hvorfra problemet 
med iblanding afhestekød i oksekødet startede. Mistanken gjorde, at den danske 
branche trak de pågældende produkter tilbage fra markedet. Herudover blev der på 
EU-plan vedtaget en henstilling om en koordineret kontrolplan, som indebar test af 
oksekødsprodukter på hele EU-markedet for indhold afhestekød. Fødevarestyrelsen 
iværksatte i foråret 2013 denne og en række andre kontrolaktiviteter med henblik på 
at screene det danske marked for varer med udeklareret forekomst afhestekød. Kon
trollerne viste dog ikke tegn på udbredt systematisk svindel med hestekød i danske 
virksomheder, men det er stadig et område under stor bevågenhed, såvel i EU som i 
Danmark. 
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• F ødevarestyrelsen varetager forhandlingerne om Kommissionens forslag til revideret 

dyresundhedslov. Med forslaget etableres en fælles ramme for lovgivningen om dyre

sundhed i EU med det formål at forenkle lovgivningen på området. De fælles, gene

relle principper og krav fra den eksisterende lovgivning om handel med og import af 

levende dyr og animalske produkter samt reglerne om bekæmpelse af husdyrsyg

domme samles i en fælles rammelov, der både omfatter landlevende (terrestriske) og 

vandlevende (akvatiske) dyr. Forhandlingerne forventes tidligst afsluttet i 2015. 

• F ødevarestyrelsen startede i september 2013 en forbrugerrettet informationskampag

ne, "Mad Med Mindre Kemi". I kampagnen indgår dels en kampagnehjemmeside 

med en lang række guides til, hvad forbrugere kan gøre for at undgå uønsket kemi i 

fødevarer, og dels en Facebookside, hvor forbrugere kan stille spørgsmål og få svar 

om kemi i mad. Både kampagnehjemmesiden www.MadMedMindreKemi.dk og Fa

cebook siden har været flot besøgt. 

• Fødevarestyrelsen udsendte i efteråret 2013 en tjekliste til kontrol af kemiske forure

ninger i fødevarer. Tjeklisten omfatter industrielle kontaminanter, naturlige toksiner, 

mykotoksiner, procesforureninger, fødevarekontaktmaterialer og pesticidrester. For 

hver kontaminant er der faktuel beskrivelse af oprindelse, toksikologi, regler mv. ef

terfulgt af God fremstillingspraksis (GMP), God Landbrugsmæssig Praksis (GAP), 

kilder til forurening og vejledning til forbrugere. For at øge kendskabet til tjeklisten, 

er den blevet præsenteret for de tilsynsførende på madshows rundt omkring i landet. 

På samme roadshow blev de nye EU-regler for tilsætningsstoffer præsenteret med 

demonstration af EU' s database for tilladte tilsætningsstoffer. 

• Fødevarestyreisens kunderådgivning er implementeret og håndterer alle telefoniske

samt skriftlige elektroniske - henvendelser fra kunder og borgere. Herudover er ind

holdet på Fødevarestyrelsen.dk omstruktureret og omformet, således at kunder og 

borgere nu i langt højere grad end tidligere kan betjene sig selv og handle på bag

grund af let tilgængelig information og trinvis vejledninger. 

• Fødevarestyrelsen varetager sammen med NaturErhverstyrelsen forhandlingerne om 

Kommissionens forslag til revideret kontrolforordning. Forslaget, som dækker den of

fentlige kontrol med fødevarer, dyresundhed, dyre velfærd og plantesundhed, vil i sin 

nuværende udformning indebære en mere detaljeret regulering af medlemslandenes 

kontrol. Forhandlingerne forventes tidligst afsluttet i 2015. 

For så vidt angår de organisatoriske ændringer og effektiviseringer kan nævnes: 

• Fødevarestyrelsen fortsatte i 2013 implementeringen af sin effektiviseringsstrategi, 

der løber frem til og med 2014. Formålet er at sikre, at styrelsen fortsat kan fastholde 

et højt fagligt niveau trods en reduceret bevilling de kommende år. Implementeringen 

for 2013 er samlet set gået som forudsat. 

• Styrelsens laboratorium i Esbjerg blev som led i effektiviseringsstrategien lukket med 

virkning fra l. september 2013. Baggrunden for lukning er blandt andet, at antallet af 
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mikrobiologiske prøver i 2013 er reduceret med ca. 10.000 i forhold til2012. Herefter 

har styrelsen to laboratorier i henholdsvis Ringsted og Århus. 

• For så vidt angår styrelsens lejemål er der også i 2013 sket en række ændringer som 

følge af effektiviseringsstrategiens mål om at effektivisere bygningsdriften: Der er i 

efteråret 2013 foretaget en samling af medarbejderne fra fødevarekontrollen og vete

rinærkontrollen fra henholdsvis Odense og Ringsted i et nyt lejemål i Korsør. Der er 

som følge heraf sket opsigelse af lejemålet i Odense og lejemålet i Ringsted er blevet 

tilpasset og omfatter nu udelukkende laboratoriet. Desuden er der sket en ombygning 

og reduktion aflejemålet i Aalborg, så det bedre dækker styrelsens behov. Herudover 

er styrelsen fraflyttet sit lejemål i Viborg, idet medarbejderne fra fødevarekontrollen 

er flyttet til Aalborg og medarbejderne fra veterinærkontrollen er flyttet til Herning. 

Endelig har styrelsen indgået et forlig med udlejer af styrelsens tidligere kontrolafde

ling i Rødovre omkring istandsættelse aflejemålet og lejemålet er nu endeligt opsagt. 

2.4 Arets økonomiske resultat 
Fødevarestyreisens regnskab på 24.32.01 for 2013 viser et overskud på 6,0 mio. kr. 

Overskuddet er resultat af et underskud på det gebyrfinansierede område på 5,8 mio. kr. 

og et overskud på det bevillingsfinansierede område på 11,8 mio. kr. Styrelsens videre

førte overskud ultimo 2013 er herefter samlet set 6,4 mio. kr. Overskuddet svarer, sam

menholdt med de ordinære driftsindtægter på 1.121,2 mio. kr., til en overskudsgrad på 

0,6 pct. 

Fødevarestyreisens direktion vurderer, at det samlede økonomiske resultat er tilfredsstil

lende. På gebyrområdet isoleret set er resultatet ikke tilfredsstillende, idet ubalancen er 

forøget i forhold til ultimo 2012. Der er i begyndelsen af2014 via takstjusteringer taget 

initiativ til at rette op på ubalancerne på området. 

Fødevarestyrelsen har i 2013 på det bevillingsfinansierede område haft som målsætning 

at komme ud af året med et lille overskud, idet det har været styret efter at sikre jævn til

pasning til kommende års lavere bevillingsniveau. Resultatet blev et overskud på 11,8 

mio. kr. og er højere end målsætningen. Resultatet kan dels forklares afudskudte aktivite

ter på knap 5 mio. kr., dels et generelt mindreforbrug i styrelsen, blandet andet som følge 

af ubudgetteret engangsindtægter. Hertil kommer en regnskabsfejl på l, 7 mio. kr. som 

følge af en forkert bogført kreditnota1
• 

Mindreforbruget på det bevillingsfinansierede område på 11,8 mio. kr. bevirker, at den 

akkumulerede saldo ultimo 20 13 på det bevillingsfinansierede område udgør et overskud 

på 12,7 mio. kr. Styrelsen forventer at anvende knap 5 mio. kr. af styrelsens opsparing i 

1 Kreditnotaen blev bogført i 2013, hvilket alt andet lige gjorde mindreforbruget 1,7 mio. kr. højere, men 
medfører til gengæld en ubudgetteret merudgift i 2014, da den til kreditnotaen tilhørende faktura først er 
bogført i februar 2014. 
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2014 til aktiviteter, som er udskudt fra 2013 samt 1,7 mio. kr. til dækning af nævnte regn

skabsfejl fra 2013. 

Tabel 2: Økonomiske hoved- og nøgletal i mio. kr. 

2011 2012 2013 

Resultatopgørelse 

Ordinære driftsindtægter -1.172,6 -1.121,2 -1.095,8 

- Heraf indtægtsført bevilling -617,8 -552,8 -538,2 

- Heraf eksterne indtægter -554,8 -568,4 -557,6 

- Heraf øvrige indtægter 0,0 0,0 0,0 

Ordinære driftsomkostninger 1.116,5 1.130,8 1.095,3 

- Heraf løn (Personaleomkostinger) 789,3 808,6 780,5 

- Heraf afskrivninger 30,2 24,5 29,8 

- Heraf øvrige omkostninger 297,0 297,6 285,0 

Resultat af ordinære drift -56,1 9,5 -0,5 

Resultat før finansielle poster -51 ,2 3,0 -12,2 

Arets resultat -44,1 10,3 -6,0 

Balance 

Anlægsaktiver 155,4 168,0 169,3 

Omsætningsaktiver 299,8 251,3 251,6 

Egenkapital 60,7 -53,1 -59,1 

Langfristet gæld 96,0 -117,1 -114,2 

Kortfristet gæld 263,6 -216,6 -221,8 

Lånerammen 180,0 180,0 180,0 

Træk på Lånerammen (FF4) 96,0 117,1 116,7 

Finansielle nøgletal 

Udnyttelsegrad af lånerammen 53,4% 65,1% 64,8% 

Negativ udsvingsrate 15,2% 0,8% 12,2% 

Overskudsgrad 3,8% -0,9% 0,5% 

Bevillingsandel 52,7% 49,3% 49,1% 

Personaleoplysninger 

Antal årsværk 1.651 ,5 1.647,6 1.600,3 

Arsværkspris 478.978 490.821 488.047 

Lønomkostningsandel 67,5% 72,1% 71 ,3% 

Lønforbrug, mio. kr. 791,0 808,7 781,0 

Kilde: Navision Stat, SKS og HR LØN 
Note: Andre driftsposter, Finasielie poster og Ekstraordnære poster fremgår ikke af tabellen og derfor er der 
være en afvigelse ift hhv tabel 1, tabel 3 og tabel 7 hvad angår indtægter og udgifter 

Note: Der var en fejl overskudsgraden i årsrapporten for 2012 fsva 2011, kvilket er rettet i ovenstående tabel 

Note: Der er en afvigelse mellem løn under resultatopgørelse og løn under personaleoplysninger. Afvigelsen 
skyldes at løn under resultatopgørelsen skal stemme med tabel 7 og dermed indeholder den alle 
personalomkostnlnger, herunder fradrag for anlægsløn. Lønforbruget under personaleoplysninger indeholder 
ikke alle personaleomkostningerne 

Resultatet på det gebyrfinansierede område blev et underskud på 5,8 mio. kr. En del af 

underskuddet skyldes, at taksterne på visse ordninger har været midlertidigt reduceret 

med henblik på afvikling af akkumuleret overskud på disse ordninger samt, at det er be

sluttet at foretage tilbagebetaling af det akkumulerede overskud på en ordning. En væ

sentlig del af underskuddet kan dog henføres til, at taksterne på visse ordninger har været 

fastsat for lavt. På visse af disse ordninger med underskud er taksterne hævet med virk

ning pr. l. februar 2014 med henblik på afvikling af underskuddet på ordningerne. 
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Styrelsens akkumulerede bruttoubalance (summen af akkumulerede overskud og akku
mulerede underskud) er i 2013 forøget med 7, l mio. fra 11 ,8 mio. kr. til 18,9 mio. kr. 

hvilket er utilfredsstillende. Styrelsens procentvise akkumulerede bruttoubalance set i 

forhold til bruttoomkostningerne på gebyrområdet (ekskl. Kødkontrollen) er 6,5 pct. ul

timo 2013 og overstiger således styrelsens interne styringsmål, som er på højst 5 pct. 

Det bemærkes, at styrelsens samlede bruttoomkostninger er faldet med 35,5 mio. kr. fra 

1.130,8 mio. kr. i 2012 till.095,3 mio. kr. i 2013. Det skyldes primært implementering af 

effektiviseringsstrategien samt et faldende omkostningsniveau i kødkontrollen på de store 

slagterier. 

Med virkning fra l. januar 2013 blev dyrevelfærdskontrollen i besætninger, som et led i 

Veterinærforlig 2, overflyttet fra NaturErhvervstyrelsen til Fødevarestyrelsen. De samle

de omkostninger hertil er 13,4 mio. kr. Når der korrigeres herfor er faldet i omkostninger 

således reelt højere end de 35,5 mio. kr. 

Årets resultat betyder, at styrelsens egenkapital stiger fra 53,1 mio. kr. primo 2013 til 

59,1 mio. kr. ultimo 2013. Det overførte overskud på 0,4 mio. kr. primo 2013 er steget til 

et overskud på 6,4 mio. kr. ultimo året, fordelt med 12,7 mio. kr. i overskud på det bevil

lingsfinansierede område og 6,3 mio. kr. i underskud på det gebyrfinansierede område. 

Udnyttelsen af lånerammen har udgjort 116,7 mio. kr. svarende til 65 pct. af den samlede 

ramme. Udnyttelsen af lånerammen er som forventet. 

Antallet af årsværk er faldet med 48 fra 2012 til2013, hvilket særligt skal ses i lyset af 

styrelsens effektiviseringsstrategi, herunder lukningen af laboratoriet i Esbjerg, og et la

vere aktivitetsniveau i kødkontrollen på de store slagterier. 

2.5 Opgaver og ressourcer 
Tabel3 viser regnskabet for de enkelte opgaver på finansloven for 2013. 

Tabel3: Økonomisk resultat fordelt på opgaver i mio. kr. 

Opgave 
Indtægtsført Øvrige Andel af årets 

bevilling Indtægter Omkostninger resultat 

O. Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration 203,8 26,8 352,0 -121.4 

1. Fødevarer 230,5 199,0 362,5 67,0 

2. Kødkontrol 0,6 258,5 234,9 24,2 

3. Veterinær 92,2 120,3 176,7 35,9 

4. Ernæring 11 ,1 11 ,8 22,6 0,2 

l alt 538,2 616,4 1.148,6 6,0 

Note : Den indtægtsførte bevilling er fordett manulet på opgaver. 

Omkostningerne forbundet med opgave 1-4 er eksklusive nettoomkostninger til hjælpefunktioner samt generelledelse og administration. 

Kllde: Navision Stat 
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Regnskabet viser, at det primært er opgaver inden for områderne fødevarer og veterinær, 

som bidrager til finansiering af styrelsens omkostninger til hjælpefunktioner samt generel 

ledelse og administration. 

2.6 Målrapportering 

2. 6. 1 Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt 
Fødevarestyrelsen har i 2013 opnået en fuld opfyldelse på ni ud af 14 resultatmål svaren

de til64 %. Dertil er yderligere fem mål delvist opfyldt. Således sikrer Fødevarestyrelsen 

en vægtet målopfyldelse på 85% i resultatkontrakten for 2013. Fødevarestyreisens direk

tion vurderer resultatet som tilfredsstillende. 

Tabel4: Årets resultatopfyldelse 
Fuldt opfyldte Delvist Ikke opfyldte 
resultatkrav opfyldte resultatkrav 

resultatkrav 

1. Fastholde det veterinære stade og forbedre dyrs velfærd 2 

2. Fremme sundere spisevaner 1 

3. Forbedre den høje fødevaresikkerhed 2 1 

4. Forbedre rammerne for at producere, sælge og købe fødevarer 4 

5. Optimere anvendelsen af ressourcer 1 3 

l alt 9 5 o 
Vægtet målopfyldelse l alt 85% 

På Fødevarestyreisens hjemmeside - www.foedevarestyrelsen.dk- er styrelsens resultat

kontrakt for 2013 elektronisk tilgængelig. Det gælder dog at der i løbet af året er foretaget 

to væsentlige ændringer ift. den oprindelige resultatkontrakt for 2013. 

Det vedrører mål3, indikator l og mål14, indikator l, der begge efter aftale med Føde

vareministeriets departement er udgået af resultatkontrakten. 

I bilag 4.5 er der redegjort for Fødevarestyreisens målopfyldelse på de enkelte resultat
mål. 

2.6.2 Målrapportering 2. del: Uddybende forklaringer 
I dette afsnit gennemgås udvalgte eksempler afFødevarestyrelsens fuldt opfyldte mål, der 

hver især har bidraget til at fremme fødevaresikkerhed, sundhed og vækst fra jord til 

bord. Desuden gennemgås de fem mål, som ikke er fuldt opfyldt. 

F ødevarekontrollen 

Det er et centralt mål for Fødevarestyreisens kontrolaktivitet på fødevareornrådet, at kon

trolfrekvensvejledningens retningslinjer overholdes ud fra kontrollens risiko- og behovs

orienterede koncept. 
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Fødevarestyrelsen har i 2013 gennemført 48.426 planlagte ordinære kontrolbesøg i detail

og engrosvirksomheder, samt 1.120 ordinære kontrolbesøg i forbindelse med stikprøve

kontrol, beredskabsopgaver og forbrugerklager. Opgøres alle gennemførte ordinære kon

trolbesøg ift. måltallet, har Fødevarestyrelsen gennemført 49.546 ordinære kontrolbesøg 

svarende til101,8 pct. 

Fødevarestyrelsen gennemførte 6.557 prioriterede basiskontrolbesøg, det svarer til en må

lopfyldelse på 113, l pct. af det fastlagte. 

I 2013 er der gennemført 11 kontrolkampagner, hvilket er 6 færre end 2012. Det skyldes 

en strategi om at gennemføre større og bredere kampagner i 2013, som dermed omfattede 

flere virksomheder. Der blev således gennemført 4.825 kampagnekontroller mod 4.245 

kontroller i 2012. 

Kontrolkampagner har også i 2013 været en central del af den risikobaserede kontrol af 

virksomheder. De seneste års erfaringer har vist, at netop kontrolkampagner er effektive 

over for bl.a. svindel og vildledning og bidrager til at øge virksomhedernes regelefterle

velse. 

Eksempelvis kan nævnes en kampagne om håndtering og mærkning af kød, hvor ca. 500 

virksomheder blev kontrolleret med særligt fokus på bl.a. sammenblanding af dyrearter i 

hakket kød og færdigretter. Grundlæggende viste resultaterne, at de besøgte virksomhe

der er opmærksomme på kødkvaliteten, og at udviklingen går den rigtige vej. Der blev 

fundet langt færre overtrædelser end ved tidligere kampagner, og der var ingen antydnin

ger af forsøg på svindel, ligesom der ikke blev fundet udeklareret hestekød i nogen prø

ver. 

Ernæring 

Fødevarestyrelsen har i 2013 gennemført en lang række af initiativerne under projektet 

"Sund madglæde". Indsatserne har haft fokus på børn og unge, helhedstankegangen om 

velsmag, madmod og madglæde som løftestang for sundheden, og at gøre det nemmere at 

træffe de sundere valg for alle - ikke kun de, som allerede formår den sunde livsstil. Ind

satsen er sket gennem samarbejder med kommuner, andre ministerier og brede partner

skaber, særligt det nye projekt "Måltidspartnerskab". 

"SMIL-projektet" (Sundere Mad i ldrætsLivet) blev lanceret på en konference i januar 

med konceptet "Jumpfood" i Nørrebrohallen i København med ministerdeltagelse og cir

ka 230 deltagere fra haller, kommuner mv. Fire fyrtårnshaller er siden åbnet med "Jump

food-konceptet" (Albertslund, Aalborg, Vorbasse og Kalundborg), og mellem 25 og 30 

haller er godt i gang med at implementere konceptideerne, bl.a. i samarbejde med "Al
tomkost-rejseholdet". 
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"Måltidspa.rtnerskabet" besluttede i april formelt partnerskabets projektportefølje, hvoraf 

flere bidrager til at fremme lighed i sundhed. "Måltidspa.rtnerskabets" handlingsplan blev 

lanceret den 2. maj med deltagelse af fødevareministeren, sundhedsministeren og mange 

interessenter og har lighed i sundhed som fokusområde. Der er efterfølgende bl.a. igang

sat et projekt om ''Nøglehulscertificering" af erhvervsskoler (målrettet kortuddannede og 

særligt mænd) samt et projekt om madglæde og maddannelse i daginstitutioner (hvorved 

børn med mindre ressourcestærke forældre også nås.) "Måltidspa.rtnerskabets" målsæt

ning om at igangsætte mindst to projekter for at fremme lighed i sundhed er dermed op

fyldt. 

De officielle kostråd blev lanceret af fødevareministeren i september på en konference 

med mere end 200 deltagere fra kommuner, industrien og NGO' er. Konferencen blev li

geledes sendt live på www.dr.dk. 

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en samlet kommunikationsstrategi for lanceringen af 

kostanbefalingerne med tilhørende succesparametre samt med henblik på fremadrettet, 

bl.a. sammen med "Måltidspa.rtnerskabet", at omsætte kostanbefalingerne til gode råd 

om, hvordan man i hverdagen kan sammensætte sunde og lækre måltider. 

Ernærings- og sundhedsanprisninger anvendes af flere og flere virksomheder i deres 

markedsføring og forventningen er, at det vil stige yderligere i de kommende år. Der er 

derfor behov for at øge vidensniveauet blandt virksomheder og forbrugerne, så man sik

rer, at anprisningerne kan blive til gavn for både virksomhedernes produktudvikling og 

for forbrugernes forståelse. Til det formål har Fødevarestyrelsen i 2013 udarbejdet en 

samlet strategi for ernærings- og sundhedsanprisninger. Der har ligeledes været afholdt 

en orienterende drøftelse med relevante interessenter. 

Veterinærområdet 

Implementering af Veterinærforlig 2 har været en af årets væsentligste opgaver for Føde

varestyrelsen i 2013, og en række af forligets initiativer er allerede blevet gennemført. 

På forligets ene indsatsområde, "Ansvarlig anvendelse af antibiotika med fastholdelse af 

det lave niveau for antibiotikaresistens", er der blevet implementeret en differentieret af

giftsstruktur på antibiotika. Formålet er at styrke incitamentet til at vælge alternativer til 

antibiotikabehandling som f.eks. forebyggende vaccination eller til - når antibiotikabe

handling er påkrævet - at vælge de antibiotika, der er mindst kritiske, og som medfører 

den mindste risiko for resistensudvikling. 

Der er endvidere gennemført en række administrative lettelser bl.a. i relation til obligato

risk sundhedsrådgivning, som delvis omlægning af rådgivningsbesøg til statusbesøg 

(kvæg, tilvalgsmodul 2), reducerede krav til dyrlægens journaloptegnelser (kvæg, svin og 
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mink) samt fokuseret rådgivning om dyrevelfærd. De gennemførte ændringer har med

ført administrative lettelser for erhvervet på 60 millioner kr. på svine- og kvægområdet 

Den l. juli 2013 trådte bekendtgørelsen om ændring afbekendtgørelse om beskyttelse af 

pelsdyr (krav om hylder og rør i minks miljø) i kraft. Med ændringsbekendtgørelsen ind

føres der krav om, yderligere berigelse af minks miljø, idet mink skal have permanent 

adgang til halm, hylde og et rør. Kravet blev indført med en overgangsperiode på et år, og 

har dermed virkning fra l. juli 2014. 

Som led i "Velfærdspakke for svin" fremsatte fødevareministeren i november 2013 for

slag tillov om ændring af lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte indeholdende 

krav om løsdrift for søer og gylte i løbe- og kontrolafdelingen. Kravet, der indebærer, at 

dyrene skal være løsgående i større eller mindre grupper, træder i kraft den l. januar 2015 

for nybyggeri og større ombygninger med en overgangsordning frem til2035 for eksiste

rende bygninger. 

Af yderligere tiltag i 2013 under svinevelfærdspakken kan nævnes initiativer vedrørende 

reduktion af behovet for halekupering og alternativer til kirurgisk kastration samt afsæt

ning af midler til udviklings- og demonstrationsprojekter vedrørende løsdrift i farestal

den. Der har desuden været fokus på emner som reduktion af mavesår, tildeling af be

skæftigelses- og rodemateriale samt reduktion af pattegrisedødelighed. 

Fødevarestyrelsen har endvidere udarbejdet lovforslag om ændring af hundeloven (L92), 

som fødevareministeren fremsatte den 5. december 2013. Lovforslaget forventes vedtaget 

primo april2014. Lovforslaget indeholder Fødevareministeriets overvejelser i forhold til 

forbudsordningen (forbuddet mod besiddelse og avl af 13 hunderacer og krydsninger her

at). Det foreslås, at forbudsordningen opretholdes. Baggrunden for disse overvejelser er 

bl.a. en evaluering af ordningen gennemført af Københavns Universitet i 2013, som Fø

devarestyrelsen har bestilt. 

Lovforslaget har tillige til formål at præcisere bestemmelsen om aflivning af hunde, der 

ved et overfald har skambidt mennesker eller andre hunde. Fødevarestyrelsen har i den 

forbindelse været formand for arbejdsgruppen om skambid, som har evalueret reglerne 

om skambid. 

Trods et tilfælde af fugleinfluenza i et stortjysk opdræt afvildænder i maj måned, er det i 

2013 lykkes Fødevarestyrelsen at fastholde det veterinære stade på O måneders samhan

delsmæssige restriktioner. 
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Kødkontrollen 

Slagteriernes enhedsomkostninger til den lovpligtige kødkontrol blev sammenlignet med 

2012 (faste priser) reduceret med 3,9 pct. på svineslagterierne. På kreaturslagterierne blev 

enhedsomkostningerne reduceret med 2,2 pct. og på fjerkræslagterierne 18,4 pct. 

Udviklingen i enhedsomkostningerne fra 2008 til2013 er vist i nedenstående tabel. 

TabelS: Udvikling i enhedsomkostninger 2088-2013 i kr. 
RedukUon 
fra 2008 til 

Faate priser, 2008 ·niveau 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 
Små svineslagterier 20,64 18,10 16,28 14,32 14,44 14,17 -31% 

Store svineslagterier 16,46 14,56 12,39 10,74 10,55* 10,07 -39% 

Svin total 16,61 14,71 12,54 10,86 10,69* 10,27 ·38% 
Kreatur total 16,53 15,13 13,29 11,97 12,81 12,53 ·24% 
Fjerkræ total 3,23 2,81 2,08 1,66 1,58 1,29 -60% 
*Damsh Crown Esbjerg ophørte med produktion l august 2012 og Indgår derfor ikke i enhedsomkostningerne 12012. 

Mål der ikke er nået i 2013 
Der er fem mål, som ikke er fuldt opfyldt, men kun delvist opfyldt. Disse gennemgås i 

det følgende: 

Mål 3 Sund madglæde 

''Nøglehullet på spisesteder" har haft en målsætning om at certificere 200 nye spisesteder 

i 2013. 159 nye spisesteder er blevet nøglehulscertificeret i 2013. Herafudgør 45 ar

bejdspladskantiner og 91 er fra fastfood branchen. Mere end 130 kantiner er herudover i 

proces hen imod certificering. 

Fordelingen af de certificerede spisesteder lever op til resultatmålet, mens målet for antal 

nye spisesteder desværre ikke kunne opfyldes. Årsagen skal findes i bl.a. en længere pro

cestid end forventet hos de tilmeldte spisesteder, samt at tilgangen af nye spisesteder til 

ordningen har krævet et større opsøgende arbejde end forventet. 

Fødevarestyrelsen har arbejdet målrettet med en række tiltag for at sikre en stigende til

gang af spisesteder, ligesom der har været gennemført en intensiveret markedsføring 

overfor potentielle kunder. Tiltagene har inkluderet tilretninger af''Nøglehulsberegne

ren", som forventes færdiggjort i oktober måned 2014 samt en række tilpasninger af reg

ler og øvrige værktøjer. Den intensiverede markedsføring og direkte salgsindsats overfor 

potentielle kunder vurderes at ville give forbedrede resultater fremadrettet. 

Mål4 Færre bliver syge af maden 

Antallet afhumane campylobactertilfælde er på samme niveau som i 2012. I det første 

halvår var der en reduktion i forhold til samme periode året før, men i anden halvdel af 

2013 var der lidt flere sygdomstilfælde end i andet halvår 2012. Der sås også en stig

ning i andelen af positive flokke og det kan være en del af forklaringen. Andelen af 
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campylobactortilfælde, som er relateret til udlandsrejser skønnes at være ca. 40 pct. af 

det samlede antal tilfælde. 

Fødevarestyrelsen udarbejdede i 2013 i samarbejde med erhvervet, DTU Fødevareinsti

tuttet og Veterinærinstituttet den anden handlingsplan på området. Handlingsplanen 

sætter mål for reduktion i forekomsten af positive slagtekyllingeflokke samt reduktion 

af risikoen fra danskproduceret kyllingekød. Derudover er der indsatser for at øge viden 

om andre smitteveje og smittekilder, med det formål, at håndtere disse, hvis det er mu

ligt. En af indsatserne, udvikling og opsætning af insektværn i slagtekyllingehuse, kan 

dog ikke forventes at få effekt før sidst i handlingsplansperioden, dvs. 2016. 

Mål il Økonomistyring 

Målet om at styrelsens løbende prognoser for årets forbrug på styrelsens statsvirksom

hedsbevilling i de kvartalsvise opfølgninger højest må afvige med en vis procentdel 

blev ikke nået. Prognoserne efter 2. og 3. kvartal oversteg det fastsatte mål, idet styrel

sens nettoforbrug for året blev lavere end forventet. Årsagen til at målet ikke blev nået 

var blandt andet, at styrelsen først sidst på året konstaterede, at visse aktiviteter ikke 

kunne nå at blive realiseret i 2013, og at omkostningerne derfor ikke blev realiseret. 

Fødevarestyrelsen vil i 2014 have fokus på at udvikle mere præcise prognoser gennem 

bedre budgettering og budgetopfølgning. 

Mål13 Klager over sagsbehandling 
Målopfyldelsen vedrørende klager over sagsbehandling var i 2013 på samlet 8 pct., hvil-

ket er 2 procentpoint højere end det fastsatte mål i resultatkontrakten. Dermed er målet 

ikke nået, men resultaterne viser en vedvarende forbedring henover årene fra 2011 (15%) 

og 2012 (9%). Fokus på området vil fortsætte intensiveret også i 2014. 

Gennem hele 2013 har F ødevarestyrelsen haft et konstant fokus på samtlige klagesager 

med henblik på fristoverhol del se, vurdering af remoostration og øgning af den kvalitets

mæssige information, således at uklarheder har kunnet undgås og derved en sikring af 

mere effektiv sagsbehandling. 

Derudover har Fødevarestyrelsen udarbejdet en handlingsplan om mere effektiv klage

sagsbehandling, som bl.a. er et resultat af den i 2013 nedsatte tværgående arbejdsgruppes 

konklusioner. Det vurderes, at denne yderligere har bidraget til, at målopfyldelsen er ble

vet forbedret. 

Mål 14 Kundebetjening 

I årets første 5 måneder var gennemsnitsventetiden for telefoniske henvendelser mere end 

3 minutter pr. måned. I årets sidste 7 måneder er gennemsnitsventetiden max 3 pr. måned. 

Den samlede gennemsnitsventetid for året som helhed 2013 er over 3 minutter. 
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Årsagen til at gennemsnitsventetiden overstiger 3 minutter i årets første fem måneder, og 

at målet dermed ikke nås, skyldes bl.a. IT -problemer og uventet mange kundehenvendel

ser vedrørende fakturering. 

2. 7 Redegørelse for reservationer 
Styrelsens samlede reservationer primo 2013 udgjorde 4,0 mio. kr. Hele reserationen ved

rører en styrket indsats overfor Salmonella og Campylobacter, jf. fødevareforlig 2. Re

servationen er i løbet af2013 reduceret med 2,0 til2,0 mio. kr. ultimo 2013, idet midler 

er anvendt til det reserverede formål. FVST har ikke foretaget nye reservationer i 2013. 

Den resterende reservation på 2,0 mio. kr. forventes anvendt i 2014. 

Tabel6: Reservation på hovedkonto 24.32.01 i mio. kr. 

Opgave Reservation Forbrug l Ny Reservation Forventet 
Reserveret år primo året reservation ultimo afslutning 

1. Fødevarer 

Salmonella og campytobacter 2010 4,0 2,0 0,0 2,0 2014 
Reserveret l alt 4,0 2,0 0,0 2,0 

Kilde: Navision Stat 

2.8 Forventninger til det kommende år 

Forbedre rammerne for at producere, købe og sælge fødevarer og foder 
Fødevarestyrelsen gennemfører fra december 2013 til marts 2014 en konsulentundersø

gelse for at afdække mulig effektiviseringer i kødkontrollen på de store slagterier. Un

dersøgelsen er en del af en fælles indsatsplan med branchen, bestående af en række initia

tiver for at opnå yderligere omkostningsreduktioner. Initiativerne afspejler såvel de mu

ligheder, som udfordringer, der knytter sig til EU-regler og fortsat adgang til attraktive 

eksportmarkeder, som driftsmæssige udfordringer. 

På økologiområdet arbejdes der på en godkendelse fra Kina af det danske økologikontrol

system. Dette vil åbne brede eksportmuligheder for de danske økologivirksomheder. 

I 20 14 implementeres den nye mærknings forordning, som skal anvendes fra december 

2014. Fødevarestyrelsen vil derfor have fokus på vejledning om de nye regler til virk

somheder og forbrugere i det kommende år. Fødevarestyrelsen vil i 2014 bl.a. fokusere 

på korrekt anvendelse afholdbarhedsdatoerne og forbrugeroplysning om holdbarheds

mærkning, så forbrugerne bliver mere bevidste om betydningen afholdbarhedsmærknin

gen. 

Styrelsens nuværende effektiviseringsstrategi udløber med udgangen af2014. Med hen

blik på at imødegå de kommende års effektiviseringskrav - både på bevillings- og gebyr

siden- er det et mål, at styrelsen i løbet af l. halvår 2014 f'ar udarbejdet et katalog over 

effektiviseringer mv. for 2015-2018. 
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Forbedre dyrs sundhed og velfærd og sikre lavt medicinforbrug 
Fødevarestyrelsen gennemførte i 2012 et serviceeftersyn af det veterinære beredskab. I 

2013 blev en cost-effect analyse igangsat og den vil blive færdiggjort i 2014. Analysen 

skal danne grundlag for prioritering af aktiviteter indenfor det veterinære beredskab i er

hvervet og hos det offentlige samt til en forventningsafstemning om effektiviteten af det 

danske veterinære beredskab fremover. 

Fødevarestyrelsen bidrager desuden aktivt til projektet "Månegrisen", der er et partner

skab, der skal udvikle en grøn svineproduktion i Danmark. "Måne grisen" er et af flere led 

i regeringens innovationsstrategi og har ophæng i NaturErhvervstyrelsen. 

Forbedre den høje sikkerhed for fødevarer og foder 
Med udgangen af2014 udløber det gældende Fødevareforlig (Fødevareforlig 2.0) og den 

fireårige aftale om en styrket indsats overfor salmonella og campylobacter. De politiske 

aftaler har været rammesrettende for Fødevarestyreisens kontrolaktiviteter på fødevare

området og for indsatsen for sunde og sikre fødevarer. 

Der er derfor behov for at forberede grundlaget for en ny flerårig aftale, der adresserer de 

fødevarepolitiske udfordringer frem mod 2018. Det kommende forlig vil justere og mål

rette indsatserne, så de bygger videre på læring og effekter af den hidtidige indsats og 

samtidig følger samfundsudviklingen. Indsatserne i det kommende fødevareforlig vil i 

særdeleshed effektivisere det nuværende kontrolkoncept, iværksætte tiltag, der forebyg

gende fortsat sikrer en høj fødevaresikkerhed samt optimerer betingelserne for fødevare

virksomheder. 

Fremme sunde spisevarer 
F ødevarestyrelsen vil fortsætte med at gøre det nemmere for forbrugerne at træffe det 

sundere valg, både når vi køber ind og spiser ude, med omdrejningspunkt i Nøglehullet. 

For at fremme mere lighed i sundhed igangsættes også indsatser for særlige målgrupper 

som kortuddannede og børn i den nye helhedsskole. Styrkelse af økologien i de offentlige 

køkkener og mindre madspild villigeledes være i fokus. 

3.Regnskab 

3.1 Anvendt regnskabspraksis 
Fødevarestyreisens regnskab for 2013 er i lighed med tidligere år udarbejdet efter de 

regnskabsregler og principper, som fremgår afRegnskabsbekendtgørelsen og de nærmere 

retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. 
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Udgangspunktet for regnskabsføringen er anvendelse af SKS-standardkonti, der internt i 

styrelsen er udbygget med en dimensionskontoplan, der er implementeret i N avision 5.4, 

IndFak og Rejs Ud. 

Styrelsens omkostningsfordelingsmodel baserer sig i princippet på en ABC-model. Med 

udgangspunkt i allokeret tidsforbrug på de enkelte aktiviteter fordeles personaleomkost

ninger og øvrige indirekte omkostninger på baggrund af personaleomkostningeme. Dette 

objektive kriterium vurderes som den bedste "cost driver". 

3.2 Resultatopgørelse m.v. 

3.2.1 Resultatopgørelse 

Tabel 7: Resultatopgørelse i mio. kr. 
Naco Regnskab 2012 Regnskab 2013 

Ordinære driftsindtægter 

Indtægtsført bevilling 

Bevilling -540,9 -536,2 

Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -11,9 ·2,0 
Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 

Indtægtsførte bevillinger l alt -552,8 -538,2 

Salg af varer og ijenesteydelser -19,6 -17,5 

Tilskud til egen drift -5,6 -3,0 

Gebyrer -543,2 -537,2 

Ordinære driftsindtægter l alt -1.121,2 -1.095,8 

Ordinære driftsomkostninger 

Ændringer i lagre 
Forbrugsomkostninger 

Husleje 42,2 40,9 

Andre forbrugsomkostninger 
Forbrugsomkostninger l alt 42,2 40,9 
Personaleomkostninger 

Lønninger 724,3 708,2 

Feriepenge 3,1 -3,9 

Pension 98,9 97,7 

Lønrefusion -23,5 -22,7 

Andre personaleomkostninger 5,9 1,3 

Personaleomkostninger l alt 808,6 780,5 

Af- og nedskrivninger 24,5 29,8 

Andre ordinære driftsomkostninger 255,5 244,2 
Ordinære driftsomkostninger l alt 1.130,8 1.095,3 

Resultat af ordinær drift 9,5 ..(),5 

Andre drlftspostar 

Andre driftsindtægter -43,7 -58,6 

Andre driftsomkostninger 37,2 46,9 

Resultat før finanalelle poster 3,0 -12,2 

Finansielle poster 

Finansielle Indtægter -{),3 -{),2 

Finansielle omkostninger 7,6 6,4 

Resultat før ekstraordinære poster 10,3 -6,0 

Ekstraordinære poster 

Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 

Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 

Arets resultat 10,3 -6,0 

Kilde: Navlsien StaVStatans budgetsystem (Fl14) 
Nota: Andre ordniæra driftsomkostninger og Andre driftsomkostninger, bør ses samtal, da det ikke ar muligt at dele 
budgettet på standardkonto 22 op mellem de to poster, da da deles på artskonto niveau. Såledas er der 

Nota: Husleje er på Fl14 ved en fejl budgetteret 9,7 mio. kr. for højt 

Finanslov 2014 

-521,0 

·2,0 

-523,0 
-17,7 

-4,0 

-542,1 

-1.086,8 

52,0 

52,0 

763,1 

763,1 

30,3 

256,8 
1.102,2 

15,4 

-45,1 

24,1 

-5,6 

0,0 

5,6 

0,0 

0,0 

0,0 
0,0 
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Det bemærkes, at beløbene i budgettet for 2014 svarer til finansloven. 

Overskuddet på 6,0 mio. kr. kan bl.a. forklares med, at der er udskudte aktiviteter på knap 

5 mio. kr. Desuden bemærkes, at styrelsen efter regnskabet var færdigt konstaterede en 

regnskabsfejl på l, 7 mio. kr., jf. afsnit 2.4 ovenfor. 

Styrelsens har i 2013 anvendt 2,0 mio. kr. af sin reserverede bevilling vedrørende en 

styrket indsats overfor salmonella og campylobacter, jf. Fødevareforlig 2. 

Tabel 8: Opdeling af årets resultat på de gebyrfmansierede og det bevillingsfmansierede områder i 
mio. kr. 

Område 2011 2012 2013 
Bevillingsfinansieret -1,3 4,9 -11 ,8 

Gebyrfinansieret -42,8 5,4 5,8 

Resultat i alt -44,1 10,3 -6,0 

Kilde: Navision Stat og Statens Budgetsystem 

De ordinære driftsomkostninger er i 2013 faldet med 52,6 mio. kr. set i forhold til ni

veauet i 2012. Aktivitetsnedgangen vedrører primært det bevillingsfinansierede område 

(implementering af effektiviseringsstrategien) og aktivitetsfald i kødkontrollen på de sto

re slagterier, mens det øvrige gebyrområde har oplevet en lille aktivitetsfremgang. 

Med virkning fra l. januar 2013 blev dyrevelfærdskontrollen i besætninger, som et led i 

Veterinærforlig 2, tilbageflyttet fra NaturErhvervstyrelsen til Fødevarestyrelsen. De sam

lede omkostninger hertil er 13,4 mio. kr. Når der korrigeres herfor er faldet i omkostnin

ger således reelt højere end de 52,6 mio. kr. 

3. 2. 2 Resultatdisponering 

Tabel9: Resultatdisponering i mio. kr. 

Disponering Beløb 
Disponeret til bortfald 0,0 

Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 0,0 

Disponeret til udbytte i statskassen 0,0 

Disponeret til overført overskud - bevillingsfinansieret område 11,8 

Disponeret til overført overskud - gebyrfinansieret område -5,8 

l alt disponeret til overført overskud 6,0 

Kilde: Statens Budgetsystem 

Fødevarestyrelsen har disponeret årets resultat til overført overskud, jf. tabel 9. Over

skuddet er fordelt med 11 ,8 mio. kr. på det bevillingsfinansierede område og 5,8 mio. kr. 

på det gebyrfinansierede område. Det samlede overskud udgør således i alt 6,0 mio. kr. i 

2013. 
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3.2.3 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter 
Fødevarestyrelsen har i løbet af2013 tilbageført en række hensættelser fra tidlige år, idet 

de er anvendt til det afsatte formål. Hensættelserne vedrørte primært styrelsens lejemål i 

Rødovre, Glostrup og Aalborg. For så vidt angår en hensættelse vedrørende serviceområ

det på 9,0 mio. kr. er i 2013 konstateret, at den ikke længere var relevant og den er derfor 

tilbageført. Ligeledes har styrelsen i 2013 udlignet en række periodiseringer, idet det har 

vist sig, at der for visse af de foretagne periodiseringer har været en forkert opfattelse af 

regnskabsmæssige og budgetmæssige periodiseringer. 
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3.3 Balance 

Tabel lO: Balance i mio. kr. 

Note AktlYer 2012 2013 Note Pasalver 2012 2013 

Anlægsaktiver Egenkapital 

t Immaterielle anlægsaktiver Reguleret egenkapiltal (Startkapital) -52,7 -52,7 

Færdiggjorte udviklingsprojekter 65,0 59,6 Overført overskud .{),4 -6,4 

Ertw. kone., patenter, licenser mv. 2,9 1,6 Egenkapitallait -53,1 -59,1 

Udviklingsprojekter under opførelse 13,0 18,5 

Immaterielle anlægsaktiver l alt 80,8 79,6 3 Hensatte forpligtelser -32,4 -25,8 

2 Materielle anlægsaktiver b!nllfdl~!l!ltllæld!f!!!JZ!Imll!l[ 
Grunde, arealer og bygninger 3,8 12,0 FF4 Langfristet gæld -117,1 -114,2 

Transportmatenel 5,2 8,8 Langfristat gæld l alt -117,1 -114,2 

Produktionsanlæg og maskiner 14,7 13,8 

Inventar og IT -udstyr 4,1 2,2 IS!!!l!dH!!!II 9i!l!!lf5!!l!llll~!!lll[ 
lgangv. arbejder for egen regning 6,7 0,1 Leverandører af varer og !j. ydelser -73,5 -62,4 

Materielle anlægsaktiver l alt 34,4 37,0 Anden kortfristet gæld -12,0 -20,7 

Skyldige feriepenge -111 ,0 -107,2 

FlnamiiiiiiiDIIIgl!a~lv!!r Reserveret beVIlling -4,0 -2,0 

Statsforskrivning 52,7 52,7 lgangv. arbejder for fremmed regning .{),6 .{),6 

Finansielle anlægsaktiver l alt 52,7 52,7 Perlodeafgr.poster, forpligtelser -15,5 -9,0 

Kortfristat gæld l alt -216,6 -221,8 

Anlægsaktiver l alt 168,0 169,3 

Gældlait -333,8 -336,1 

Qmsi!!!~nlnll!li!~lv!!r 

Tilgodehavender 207,0 210,2 

Likvide !!eb!!I!IDIDII!!r 
FF5 Uforrentet konto 148,7 41 ,5 

FF7 Finansieringskonto -104,9 .{),5 

Andre likvider 0,5 0,4 

Likvide beholdninger l alt 44,3 41,4 

Omsætningsaktiver l alt 251,3 251,6 

Aktiverlait 419,3 420,9 Passiver l alt -419,3 -420,9 
Note. Balancen er korrigeret for fejl l bogføringen af anlægsaktiver lsva. færdlggjorle udviklingsproJekter samt grunde, arealer og bygninger. Se note 1 og 2 l kapltel 4 bilag til 
årsrapporlen for nærmere forklaring . 

Kilde: Navision Stat 

Fødevarestyreisens balancesum er steget med 1,6 mio. kr. i 2013. På aktivsiden er an

lægsaktiverne forøget med l ,3 mio. kr., og omsætningsaktiverne er forøget med 0,3 mio. 

kr. På passivsiden er hensættelserne reduceret med 6,6 mio. kr., gælden er forøget med 

2,3 mio. kr. og egenkapitalen er forøget med 6,0 mio. kr. 

Stigningen i anlægsaktiver kan deles op i et fald i de immaterielle anlægsaktiver på l ,2 

mio. kr. og en stigning i de materielle anlægsaktiver på 2,6 mio. kr. 

Faldet i de immaterielle anlægsaktiver kan igen deles op i en stigning i udviklingsprojek

terne under opførelse på 5,5 mio. kr. som følge af udvikling på projekter som eksempel

vis et nyt laboratoriesystem, et logbogsmodul til eksportportalen og IT -understøttelse af 

foderkontrollen mv. Stigningen i udviklingsprojekterne modsvares dog af en reduktion i 

de færdiggjorte udviklingsprojekter og licenserne på i alt 6,7 mio. kr., som følge af de 

generelle afskrivninger af anlægsaktiverne i takt med, at de anvendes. 
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Stigningen i de materielle anlægsaktiver kan forklares af en stigning i bygninger og grun

de på 8,2 mio. kr. som følge af, at der i 2013 blev aktiveret en del ombygningsprojekter i 

Fødevarestyrelsen, hvilket samtidig også er årsagen til faldet på kontoen med navnet 

"Igangværende arbejde for egen regning". Derudover er værdien af transportmidlerne 

steget som følge af en øget investering i biler i forbindelse med overgangen fra kørsel i 

egen bil og til kørsel i tjenestevogne. Laboratorieudstyr, IT og inventar er faldet i værdi, 

som følge af de generelle afskrivninger og den årlige gennemgang af brugen af de mate

rielle anlægsaktiver, som har medført salg af en række anlæg. 

Reduktionen i omsætningsaktiverne dækker over en stigning i tilgodehavender med cirka 

3,2 mio. kr. og et fald i den likvide beholdning på 2,9 mio. kr. 

Stigningen i tilgodehavender dækker over et fald i debitorerne, som følge af oprydningen 

på debitorområdet og en stigning i de periodiserede tilgodehavender, som primært vedrø

rer gebyrområdet og til dels salg af vare og tjenester, samt en stigning på tilgodehavende i 

forhold til refusionsmomsen. En del af stigningen i tilgodehavenderne på gebyrområdet 

skyldes, at Erhvervsstyrelsens opkrævning af det årlige gebyr for kampagnekontrol, som 

de opkræver for Fødevarestyrelsen, i 2013 var forsinket og beløbet ikke var overført til 

F ødevarestyrelsen i regnskabsåret for 2013. 

Faldet i likviditeten skyldes en kombination i ændringen af den uforrentede konto (FF5) 

og finansieringskontoen (FF7). 

Den uforrentede konto (FF5) udgøres af de hensatte forpligtelser, omsætningsaktiverne 

og den kortfristede gæld, der dermed forklares af ændringerne i disse 3 poster. Det skal 

bemærkes, at likviditetsflytningen mellem FF5 og FF7 først foretages i det efterfølgende 

regnskabsår, og derfor vedrører ændringen på den uforrentede konto (FF5) forhold, der 

kan spores tilbage til2011 og 2012. Hvis der korrigeres for den manglende forskydning 

aflikviditetsflytningen, vil der kun være en reduktion på den uforrentede konto (FF5) på 

4,7 mio. kr. og årsagen findes i reduktionen af de hensatte forpligtelser, og forøgelsen i 

den kortfristede gæld, som forklares nedenfor. Derudover påvirker stigningen i omsæt

ningsaktiverne, som er forklaret ovenfor, også reduktionen i den uforrentede konto (FF5). 

Nedbringelsen af den negative saldo på finansieringskontoen (FF7) kan henføres til bedre 

likviditetsstyring, som følge af oprydningen på debitorområdet Derudover har en æn

dring i principperne for opgørelse af de eksterne projekter også påvirket likviditeten. 

De hensatte forpligtelser er blevet reduceret som følge af tilbagebetaling af gebyrer, ind

gåelse af forlig på bygningsområdet samt oprydningen på debitorområdet, som skulle 

dækkes afhensættelserne optaget i 2012. 
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Derudover er den kortfristede gæld blevet forøget. En af årsagerne hertil skal findes i det 

ændrede princip for opgørelsen af de eksterne projekter, som også påvirkede finansie

ringskontoen (FF7). En anden årsag skal findes i posten vedrørende det skyldige beløb til 

Fødevarestyreisens leverandører. Modsatrettet har nedbringelse af de skyldige feriepenge, 

forbrug af den reserverede bevilling i forbindelse med handlingsplanen på salmonella- og 

campylobacterområdet, og en nedbringelse afFødevarestyrelsens periodiserede forplig

telser været med til at reducere den kortfristede gæld. 

Fødevarestyrelsen har i 2013 realiseret et samlet tab på debitorer på 15,9 mio. kr. Det er 

et noget større tab end normalt og kan primært tilskrives slagteriet Jutland Meats konkurs, 

hvor tabet var ca. 5 mio. kr. 

3.4 Egenkapitalforklaring 
Aftabel 11 fremgår ændringerne i posterne på egenkapitalen i 2013. 

Tabelll: Egenkapitalforklaring i mio. kr. 

2012 2013 
Reguleret egenkapital primo 52,7 52,7 

+ ændring i reguleret egenkapital 

Reguleret egenkapital ultimo 52,7 52,7 

Overført overskud primo 8,0 0,4 

- heraf gebyrområdet 2,2 -0,5 

- heraf bevillingssområdet 5,8 1,0 

+ primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 2,7 

• heraf gebyrområdet 2,6 0,1 

- heraf bevillingssområdet 0,1 -0,1 

+ Overført fra årets resultat -10,3 6,0 

• heraf gebyrområdet ·5.4 ·5,8 

• heraf bevillingssområdet -4,9 11,8 

Overført overskud ultimo 0,4 6,4 

- heraf gebyrområdet ·0,5 -6,3 

- heraf bevillingssområdet 1,0 12,7 

Egenkapital ultimo 53,1 59,1 

Kilde: Statens Budgetsystem og Navision Stat 

3.5 Likviditet og låneramme 

Tabel12: Udnyttelse af lånerammen i mio. kr. 

2013 

Sum af innatenelle og materielle anlægsaktiver 116,7 

Låneramme 180,0 

Udnyttelsesgrad l pct. 64,8 

Kilde: Navision Stat 
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F ødevarestyrelsen har efter den 31. december 2013 foretaget følgende likvide transaktio

ner: 

• Overført 2.415.891,69 kr. fra den langfristede gældskonto (FF4) til finansierings

kontoen (FF7) til finansiering af anlægsaktiver. 

• Overført 4.469.260,71 kr. fra den uforrentede konto (FF5) til finansieringskontoen 

(FF7) til dækning af differencen mellem FF5 og Fødevarestyreisens nettoomsæt

ningsformue. 

De manglende likvide transaktioner er sket i det nye år. På dette grundlag opfylder F øde

varestyrelsen de generelle krav om, at den langfristede gæld (FF4) ikke må overstige an

lægsaktivernes værdi. 

3.6 Bevillingsregnskab 
F ødevarestyrelsen har i 2013 haft en nettoudgiftsbevilling inklusive tillægsbevilling på i 

alt 536,2 mio. kr. Hertil kommer forbrug af reserverede midler på 2,0 mio. kr. 

Tabell3: Bevillingsregnskab på § 24.32.01 i mio. kr. 
Regnskab Budget Regnskab Budget 

2012 2013 2013 2014 
Nettoudgiftsbevilling -540,9 -521 ,O -536,2 -521,0 

Nettoforbrug af reservation -11,9 -2,0 -2,0 -2,0 

Indtægter -612,4 -608,9 -616,4 -608,9 

Udgifter 1.175,5 1.131 ,9 1.148,6 1.131 ,9 

Arets resultat 10,3 0,0 -6,0 0,0 
Kilde: Navision Stat og Statens Budgetsystem 

Det bemærkes, at beløbene i budgettet for 2014 svarer til finansloven samt tillægsbevil

ling. Budgettet for 2014 svarer til finansloven. 

Overskuddet på 6,0 mio. kr. består af et underskud på det gebyrfinansierede område på 

5,8 mio. kr. og et overskud på det bevillingsfinansierede område på 11,8 mio. kr. For en 

uddybning af resultatet på det gebyrfinansierede område henvises til afsnit 4.3. 

For så vidt angår det bevillingsfinansierede område kan overskuddet på 11,8 mio. kr. for

klares af et budgetteret overskud på 1,4 mio. kr" udskudte aktiviteter for 4,8 mio. kr., en 
regnskabsfejl på 1,7 mio. kr., mens de resterende 3,9 mio. kr. kan forklares af et generelt 

mindreforbrug. 

Det bemærkes, at styrelsen i 2013 som forudsat på finansloven for 2013 har anvendt 2,0 

mio. kr. af sin reserverede bevilling vedrører en styrket indsats overfor Salmonella og 

Campylobacter. 
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Afvigelsen mellem de budgetterede omkostninger og gebyrindtægter og de realiserede 

gebyrindtægter og omkostninger skyldes hovedsageligt, at aktivitetsniveau i Kødkontrol

len blev lavere end budgetteret på finansloven. 

3. 7 Udgiftsbaserede hovedkonti 

Tabel14: Fødevarestyreisens udgiftsbaserede hovedkonti i mio. kr. 

Hovedkonto NIMI Bevillingstype Mio. kr. BevUIIng Regnskab 

Udgifter 15,0 13,4 
§ 24.32.09 Forskellige tilskud Reservationsbevilling 

Indtægter -15,0 -10,9 

Erstatninger ved nedslagning af 
Udgifter 1,5 3,3 

§ 24.32.14 
dyr og andre udgifter ved 

Lovbunden bevilling 
bekæmpelsesforanstaltninger 

Indtægter -1,5 -0,4 
m.m. 

Udgifter 0,0 0,0 
§ 24.32.79 Reserver og budgetregulering Reservationsbevilling 

Indtægter 0,0 0,0 

l<llde: Statens Budgetsystem og Navision Stat 

4. Bilag til årsrapporten 

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance 

4. 1. 1 Noter til balancen 

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver i mio. kr. 

Færdiggjorte 
Erhvervede kone., 

Immaterielle anlægs 
udviklingsprojekter 

patenter, licenser 
aktiver l alt 

mv. 

Kostpris 165,1 16,3 181,4 

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

Tilgang 13,7 0,8 14,4 

Afgang -8,6 -0,2 -8,7 

Kostpris pr. 31.12.2012 170,2 16,9 187,1 

Akkumulerede afskrivninger -110,2 -12,2 -122,5 

Akkumulerede nedskrivninger -0,4 -3,0 -3,4 

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31 .12.2013 -110,6 -15,3 -125,9 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013 59,6 1,6 61,2 

Arets afskrivninger -10,1 -1,9 -12,0 

Arets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Arets af- og nedskrivninger -10,1 -1,9 -12,0 

Afskrivningsperiodelår 5-8 år 2-3 år 

Beløb 

Primo saldo pr. 01 .01 .2013 13,0 

Tilgang 19,2 

Nedskrivninger 0,0 

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter -13,7 

Kostpris pr. 31.12.2013 18,5 

Anm.: Ved en fejl blev opbygningen af laboratoriet i Artlus aktiveret som et færdiggjort udviklingsprojekt og Ikke en bygning. Tilgang, akkumulerede 
afskrivninger og den bogførteværdi på grunde, arealer og bygninger på balancen er derfor ikke retvisende. Det er efterfølgende (2013) blevet rettet. 
og ovenstående tabel er kanrigeret herfor med 2, 7 mio. kr. i tilgang og 0,4 mio. kr. l akkumulerede afskrivninger. 

Kilde: Navlsien Stat 
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Note 2: Materielle anlægsaktiver i mio. kr. 
Grunde arealer Produktion•· Tranaport• Inventar og IT· Materlalle 
og bygninger anl•gog materlal ud a tyr anl•gsaktlver l 

maskiner ah 
Kostpris 7,2 75,5 17,1 125,0 224,8 

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

lllgang 11,6 3,0 6,0 0,1 20,7 

Afgang -0,6 -5,5 -2,3 -1,3 -9,8 

Kostpris pr. 31.12.2013 18,2 73,0 20,7 123,8 235,7 

Akkumulerede afskrivninger -6,1 -56,3 -11,9 -105,6 -180,0 

Akkumulerede nedskrivninger 0,0 -2,8 0,0 -15,9 -18,8 

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31 .12.2013 -6,2 -59,2 -11 ,9 -121 ,5 -198,8 

Ragnsksbsmæsslg v•rdl pr. 31.12.2013 12,0 13,8 8,8 2,2 36,9 

Arets afskrivninger -3,1 1,9 -0,1 -0,6 -1,9 

Arets nedskrivninger o. o -0,2 o.o 0,0 -0,2 

Areta af- og nedskrivninger -3,1 1,7 -0,1 -0,6 -2,1 

Afskrivningsperiodelår 10-20 år f>.10år Sår 3-Sår 

Beleb 

Primo saldo pr. 01.01 .2013 6,7 

Tilgang 5,7 

Nedskrivninger 0,0 

Overført til færdi911 materielle anlægsaktiver -12,3 

Kostpris pr. 31.12.2013 0,1 
Anm.! Ved en fe~ blev opbygningen af laboratorietiAmus aktiveret som et færdiggjort udviklingsprojekt og Ikke en bygning. Tilgang, akkumulerede afskrivninger og den bogførteværdi 
p6 grunde, arealer og bygninger p6 balancen er derfor Ikke reMsende. Det er efterfølgende (2013) blevet rettet, og ovenstående tabel er korrigeret herfor med 2,7 mio. kr. l tllgang og 
0,4 mio. kr. i akkumulerede afskrivninger. 

Kilde: Navlskm Stat 
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Note 3: Hensatte forpligtigelser ultimo 2013 i mio. kr. 
Beløb 

Retssager og tabsgivende aftaler 9,4 

Reetablering af lejemål 7,9 

Personaleydelser 2,2 

Øvrige hensættelser 6,2 

l alt 25,8 

Kilde: Navision Stat 

• Retssager og tabsgivende aftaler omfatter poster i forbindelse med verserende sa

ger. 

• Reetablering af lejemål omfatter poster vedrørende genetablering af lejemål ved 

fraflytning. 

• Personaleydelser omfatter poster vedrørende åremålsforpligtelse og resultatløn. 

• Øvrige hensættelser vedrører primært ydelser i forbindelse med tab på debitorer, 

Statens Arkiver og andre kontraktlige forpligtelser. 

4.2 Indtægtsdækket virksomhed 
Fødevarestyrelsen udfører laboratorieanalyser og kontrolopgaver for private og offentlige 

kunder mod betaling. Opgaverne er omfattet af reglerne om indtægtsdækket virksomhed. 

Det akkumulerede resultat for den indtægtsdækkede virksomhed fremgår af tabel 15. 

Tabell5: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed i mio. kr. 

2010 2011 2012 2013 

Salg af analyser og andre tjenesteydelser -0,5 -1 ,4 -1,9 -2,9 

Plantesundhedsaktiviteter -0,6 -0,8 

l alt -0,5 -1,4 -2,5 -3,7 

Kilde: Navision Stat 

Som det fremgår af tabellen har F ødevarestyrelsen ultimo 2013 et akkumuleret underskud 

på den indtægtsdækkede virksomhed på 3,7 mio. kr. Resultatet er utilfredsstillende og 

Fødevarestyrelsen vil i l. halvår 2014 analysere den nærmere baggrund herfor. Fødevare

styrelsen har med virkning fra 2014 oprettet et særskilt delregnskab for den indtægtsdæk

kede virksomhed med henblik på forbedret styring af området. 

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed 
Resultatet på de enkelte gebyrordninger fremgår aftabel15 nedenfor. Tabellen viser alle 

styrelsens gebyrordninger. Fødevarestyrelsen har ingen fiskale afgifter. 
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Tabel16: Oversigt over gebyrordninger i mio. kr. 

Alckurnul .. t resultat Regnlillab 2013 

Akkumuler-et 
Omkoat· ,.ultat 

Gebyrordning U1Umo2010 UIUmo2011 Ultlmo2012 Indlilgier nlnger Rnultat ultimo 

Fødevarekontrol 3,6 -{),2 -2,1 70,6 68,0 2,6 0,5 

Foderaktiviteter 0,0 2,9 0,1 41,6 41,7 -{),1 0,0 

Fødevarekontrollens rejsehold 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 o. o 
Grønland, kontrol mad fiskavlrl<somheder mm. 0,4 -{),5 0,1 3.6 3,0 0,6 0,6 

Kødkontrol 0,0 0,0 0,0 260,2 260,2 0,0 0,0 

Kødvlrl<somhader mad hyppige tilsyn 0,0 0,0 0,1 8,6 8,6 0,0 0,1 

Små slagterter (kødkontrol og ordinær kontrol) 0,2 -{),7 -{),3 12,5 12,2 0,3 0,0 

Kompetencebavlser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Røstkoncentrationer- prøveudtagning og analyse mm. 1,1 -{),1 -{),2 28.0 29,1 -1.2 -1,3 

lUlJ-kontrol 0,0 0,2 0,8 5,6 5,5 0,1 0,9 

Audijanhadan, USA~kandta virl<somhader 0,0 0,0 0,0 3,3 3.4 .0,1 .0,1 

A lP-kontrol D.4 1,2 1,9 1.1 3,0 -1,9 0,0 

Godkendelser af stoffer mm. 0,2 0,2 0,2 1.4 2,1 -{),6 .0,4 

Vaterlnærl<ontrol 0,2 0,8 1,0 6,2 5,6 0,6 1.6 
Kontrol med eksport om omsætning af husdyr 0,1 0,1 0.4 12,2 11 ,9 0,3 0,7 

Besætninger, eksport 2,7 0,9 -{),6 17,2 21,0 -3,7 -4,3 

Mælkeleverande besætninger, ordinær kontrol .0,1 .0,1 -{),2 0,5 0,6 0,0 .0,2 

CHR- Lavende dyr, registrering, mærl<nlng og ftytnlng 0,9 0,0 0,0 28,1 28,1 0,0 0,0 

Gult kort. antibiotika l svinebesætninger -{),5 -{),8 0,0 1,8 2,0 -{),2 .0,2 

Slagtekyllinger, trædepuder -{),8 -1,1 -1,2 3,1 3,2 -{),2 -1.4 
Transportører, levende dyr, autorisation 1,1 0,9 0,6 0,2 1,1 -{),9 .0,3 

Logbøger 0,0 1,4 0,6 3,3 3,8 -{),5 0,1 

Kontrol med dyrevalfærd 0,0 .0.4 -{),4 22,0 19,8 2,2 1,8 

Dyreforsøg - 0,0 1,3 1,3 0,0 0,0 

Eksportfremmegebyr -1 ,2 4,8 7,9 -3,1 -4,3 

talt 9,8 4,9 -o,5 545,4 551,2 -6,8 -&,3 

Kilde: Novlslon Stat og oftorfolgendelordellng. 

Note: Resultatet for 2013, jf. tabellen, er inkl. følgende: Bevilling vedrørende kontrol af mindre slagterier på l 0,3 mio. kr., jf. Konkur

renceevnepakken og bevilling vedrørende reduktion af rejseudgifter i fmbindelse med kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer i Grøn

land med O, 7 mio. kr. Endvidere indgår omkostninger i NaturErhvervstyrelsen vedmrende registrering, mærl<ning og flytning af dyr i 

regi afCHR på 3,3 mio. kr. Nettobevillingen i 2013 er således 7,7 mio. kr. De 7,7 mio. kr. indgår som en nettoindtægt i kolonnen for 

indtægter. Det bemærkes, at der i årsrapporten for 2012 indgik 11,0 mio. kr. i indtægtskolonnen og en omkostning på 3,9 mio. kr. 

vedmrende NaturErhvervstyrelsen idet nettobevillingen i 2012 var 7,1 mio. kr. 

Det bemærkes, at nettobevillingen på finansloven for 2013 er angivet til 7,1 mio. kr., idet der ikke på finansloven for 2013 blev taget 

højde for tilbageflytning af mælkekontrollen i besætninger fra NaturErhvervstyrelsen til Fødevarestyrelsen med virkning fra 2013. 

Omkostningerne hertil udgør ca. 0,6 mio. kr. 

Det fremgik af årsrapporten for 2012, at "Import, animalsk, New Zealand" ultimo 2011 fra 2012 indgår i gebyrordningen "Fødevare

kontrol" og det akkumulerede resultat ultimo 2011 på gebyrordningen "Slagtekyllinger, belægningsgrad, dispensation" indgik i gebyr

ordningen "Slagtekyllinger, stikpmvekontrol". Ved en fejl indgik beløbene på "Import, animalsk, New Zealand" og "Slagtekyllinger, 

belægningsgrad, dispensation" imidlertid ikke i tabellen i årsrapport 2012 og i styrelsen opgørelse af det akkumulerede videreførte be

løb på gebyrområdet Det samlede beløb på 0,05 mio. kr. indgår nu i tabellen. 

De samlede omkostninger i 2013 blev på 551,2 mio. kr. I forhold til 2012 er der tale om 

et fald på 4,6 mio.kr. i årets priser. Når der tages højde for at ordningen "Eksportfremme" 

blev påbegyndt l. august 2012 og således ikke var i drift et helt år i 2012 samt at ordnin

gen ''Temakontrol, Veterinærrejseholdet/Dyrevelfærdskontrol" fra 2013 er udvidet med 

ca. 13 mio. kr., som følge af beslutning med Veterinærforlig2om at gebyrfinansiere hid

tidigt bevillingsfinansieret kontrol, er de reelt tale om et højere omkostningsfald. 

På ordningen "Kødkontrol" er omkostningerne reducereret med 14,1 mio. kr. i årets pri

ser. På ordningen "CHR- levende dyr, registrering, mærkning og flytning" er omkostnin-
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gerne reduceret med knap 6 mio. kr. svarende til ca. 20 pct. og på ordningen "Fødevare

kontrol" er et omkostningsfald på 7,7 mio. kr. svarende til godt 10 pct. På ordningerne 

"Små slagterier (kødkontrol og ordinær kontrol) og "Restkoncentrationer" er ligeledes re

aliseret væsentlige omkostningsfald. 

Det fremgår, at resultatet på det gebyrfinansierede område for 2013 samlet set udviser et 

underskud på 5,8 mio. kr. Det samlede underskud dækker over 9 ordninger med overskud 

for året, mens 15 ordningers udviser underskud. 

På ordningerne "Foderaktiviteter", "Små slagterier (kødkontrol og ordinær kontrol) samt 

"ATP-kontrol" bærer årets resultat præg af at det er besluttet at tilbagebetale det akkumu

lerede overskud på ordningerne ultimo 2013 til virksomhederne. På ordningen ''Transpor

tører, levende dyr, autorisation" og "Godkendelse af stoffer m.m." bærer resultatet præg 

af, at taksterne har været reduceret med henblik på afvikling af akkumuleret overskud. 

Med henblik på afvikling af ubalancerne og fremadrettet balance er taksterne på ordnin

gerne "Små slagterier (kødkontrol og ordinær kontrol)" og "Veterinærkontrol" reduceret 

med virkning fra l. januar 2014. På ordningerne "Restkoncentrationer", "Samlesteder, 

Eksport og omsætning" og "Besætninger, eksport" er taksterne hævet med virkning fra l. 

februar 2014. På ordningen "Eksportfremmegebyr" forventes taksterne hævet l. april 

2014. Baggrunden er at styrelsen i 2013 har foretaget en analyse af disse ordninger og 

vurderet at der er behov for takstjusteringer. 

Fødevarestyrelsen vil i løbet af foråret 2014 foretage en ny vurdering af de enkelte øvrige 

gebyrordninger med ubalance med henblik på at vurdere nødvendigheden af korrigerende 

handlinger. 

Styrelsen har ultimo 2013 et akkumuleret underskud på 6,3 mio. kr. på det gebyrfinansie

rede område, hvilket isoleret set er en forværret balance i forhold til det akkumulerede 

underskud på 0,5 mio. kr. primo 2013. 

4.3.1 Udvikling i bruttoubalancen på gebyrområdet 
Bruttoubalancen er opgjort som summen af akkumulerede underskud og summen af ak

kumulerede overskud på de enkelte gebyrordninger ultimo året. 

Tabel17: Opgørelse af ubalancer på gebyrområdet i mio. kr. 
Primo Ultimo 

Samlet overskud på ordninger med akkumuleret overskud 5,6 6,3 
Samlet underskud på ordninger med akkumuleret underskud -6,1 -12,6 
Samlet bruttoubalance 11,8 18,9 
Kilde: Tabel16 
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Som det fremgår af tabel 17, dækker det akkumulerede resultat ultimo 2013 på -6,3 mio. 

kr. over et akkumuleret underskud på visse ordninger på 12,6 mio. kr. og et akkumuleret 

overskud på andre ordninger på 6,3 mio. kr. Bruttoubalancen er således 18,9 mio. kr., 

hvilket er en stigning på 7,1 mio. kr. i forhold til primo 2013. 

Ultimo 2012 var den akkumulerede bruttoubalance på 4, l pct. af de samlede bruttoom

kostninger. Ultimo 2013 er den samlede akkumulerede bruttoubalanceprocent på 6,5 pct. 

Ubalancen er således forøget med 2,4 procentpoint, hvilket er utilfredsstillende. Fødeva

restyrelsen vil i 2014 forstærke sit fokus på gebyrområdet Der er i begyndelsen af 2014 

iværksat takstjusteringer, som har til formål at reducere ubalancerne på visse ordninger, 

og der forventes således en lavere bruttoubalanceprocent ultimo 2014. 

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter 

Tabel18: Oversigt over tilskudsfmansierede aktiviteter i mio. kr. 

Primo 2013 Arets tilskud Arets udgifter Arets resultat Ultimo 2013 

EU Twinning 0,4 1,7 -1 ,5 0,2 0,6 

Nordisk ministerråd 9,2 4,4 -5,3 -0,9 8,3 

Mindre bidragydere 2,0 3,0 -4,1 -1 '1 0,9 

l alt 11,6 9,1 -10,9 -1,8 9,8 

Kilde: N avision Stat samt omposteringer vedr. og nulstilling 2013 

Fødevarestyrelsen har i 2013 modtaget i alt 9,1 mio. kr. til udførelse af tilskudsfinansie

rede aktiviteter. Der er anvendt 10,9 mio. kr. hvilket betyder at der ultimo 2013 ultimo 

2013 er en saldo til videreførelse af aktiviteterne på 9,8 mio. kr. 
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4.5 Supplerende bilag 

4. 5. 1 Opgørelse af resultatkontrakten 

Tegn ved status: 
V = målet opfyldt 
<"'> = målet delvist opfyldt 
+ = målet er ikke nået 

Nr. Resultatkrav Resultat 
(status) 

Fastholde det veterinære stade og forbedre dyrs velfærd 

l Veterinærforlig 2 " 2 Effektivt veterinærberedskab " Fremme sundere spisevaner 

3 Sund madglæde <"'> 
Forbedre den høje fødevaresikkerhed 

4 Færre bliver syge af maden <"'> 

5 Højere regelefterlevelse " 6 Efterlevelse af Kontrolfrekvensvejledning " Forbedre rammerne for at producere, sælge og købe fødevarer 

7 Kødkontrollen " 8 Ernærings og sundhedsanprisninger " 9 Eksportcertifikater " 10 Forenklingsinitiativer- sundhedsrådgiv-
ningsaftaler " 

Resultat 

10% 
6% 

5% 

4% 
8% 
8% 

10% 
4% 
5% 

5% 

Optimere anvendelsen af ressourcer og Styrket dialog med omverdenen 

11 Økonomistyring <"'> 4% 

12 
Implementering af effektiviseringsstrategien 

fase 2 " 8% 

13 Klagesagsbehandling <"'> 4% 

14 Kundebetjening <"'> 4% 
I alt 85% 

Vægt 

10% 
6% 

6% 

8% 
8% 
8% 

10% 
4% 
5% 

5% 

8% 

8% 

8% 

6% 
100% 
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Nr. 

l Veterinærforlig 2 

I "Veterinærforlig 2", som dækker pe

rioden 2013-16, fokuseres på følgende 

elementer: 

• Ansvarlig anvendelse af anti

biotika med fastholdelse af det 

lave niveau for antibiotikaresi

stens herunder indsatser for 

flokmedicinering og på et in

deks for antibiotikaområdet 

• Styrket dyrevelfærd 

• Kontrollens performance 

• Effektivt veterinært beredskab 

til sikring af øget eksport af 

animalske produkter. 

• Der skal inden den l. april 

2013 udarbejdes en implemen

teringsplan for "Veterinærfor

lig 2". Implementeringsplanens 

indsatser i 2013 skal opfyldes 

og implementeringsplanens 

fremdrift i øvrigt skal sikres. 

2 Effektivt veterinærberedskab 

Den internationale omsætning af pro

duktionsdyr og animalske produkter 

øger risikoen for, at smitsomme hus

dyrsygdomme spredes over lande

grænser. Ved alvorlige smitsomme 

sygdomme - f. eks. fugleinfluenza, 

svinepest og mund- og klovesyge

Måltype Vægt 

Effekt 10% 

Implementeringsplanen for "V eterinærforlig 

2" blev sendt til departementet den l. februar 

2013 og har løbende været genstand for min

dre justeringer. 

Fremdriften i implementeringen af "V eteri

nærforlig 2" følger stort set planen for 2013. 

Med hensyn til ansvarlig anvendelse af anti

biotika er der i 2013 gennemført differentie

rede afgifter på antibiotika, der er fastlagt 

grænseværdier for antibiotika i relation til gult 

kort-ordningen og endelig er der gennemført 

en række administrative lettelser i relation til 

obligatorisk sundhedsrådgivning. 

Hvad angår dyrevelfærden er det fastlagt på 

mink-området, at der fra l. juli 2014 skal væ

re både halm, hylder og rør i burene, så min

kene kan opnå flere stimuli og dermed bedre 

dyrevelfærd. 

På kontrolområdet er iværksættelsen af et nyt 

kontrolkoncept med øget og fleksibel risiko

udtagning igangsat ved årsskiftet til2014. 

Med hensyn til det veterinære beredskab er 

høringen om rapporten om det veterinære ef

tersyn afholdt i januar 2014. Tidsplanen for 

gennemførelsen af revisionen af de 12 veteri

nære beredskabsplaner er ændret fra efterår 

2013 til primo 2014. 

Effekt/indsats 6 % 

Indikator 1: I maj måned blev et tilfælde af 

fugleinfluenza konstateret i et stor jysk op

dræt af gråænder. Tilfældet gav ikke anled

ning til samhandelsmæssige restriktioner. Må

let er opfyldt. 

Indikator 2: Der har i 2013 været 16 udbrud 

kan et effektivt og reaktionsdygtigt be- af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme i 
EU. Fødevarestyrelsen har i alle tilfælde ud-
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redskab bekæmpe patogener inden for arbejdet og udsendt en trossetsvurdering in-
en afgrænset og acceptabel tidshori- denfor 3 arbejdsdage. Målet er opfyldt. 

sont. En effektiv bekæmpelse involve-

rer fuld kontrol og viden om de epi-

demiologiske forhold samt effektive 

procedurer til undersøgelser, aflivning, 

desinfektion m.v. Reglerne for be-

kæmpelse er fastsat af EU og udmøn-

tet i en række danske bekendtgørelser. 

Bekæmpes sygdommene ikke hurtigt 

og effektivt forlænges den periode, 

hvor Danmark har samhandelsmæssi-

ge restriktioner. 

Det veterinære stade opgøres i nærvæ

rende resultatkontrakt ved det antal 

måneder pr. år, hvor Danmark er un

derlagt samhandelsmæssige restriktio

ner, udover den kortest mulige perio

de, der på forhånd er fastsat i EU' s 

lovgivning. I 2012 havde Danmark O 

samhandelsmæssige restriktioner. 

Indikator 1: I 2013 vil Fødevaresty
relsen fastholde det veterinære stade 
på O måneders samhandelsmæssige re
striktioner. 

Indikator 2: Hvis der konstateres ud
brud af alvorlige smitsomme husdyr
sygdomme i lande omkring Danmark, 
vil Fødevarestyrelsen udarbejde en 
trusselsvurdering indenfor 3 arbejds
dage. 

3 l Sund madW.æde 
Fødevarestyrelsen skal i 2013 arbejde 

for at gennemføre en lang række af 

initiativerne i det mad- og måltidspoli

tiske udspil "Sund madglæde". Indsat

serne skal således have fokus på børn 

og unge, helhedstankegangen om vel

smag, madmod og madglæde som løf

testang for sundheden, og at gøre det 

nemmere for alle at træffe de sundere 

Effekt l 6 % l <"'> 
Indikator l er efter aftale med departementet 

taget ud af resultatkontrakten, skolereformen 

om heldagsskolen kræver en ny tilgang til 

området. 

Indikator 4 er ikke opfyldt - se bemærknin

ger under pkt. vedr. mål der ikke er nået 

Indikatorerne 2, 3 og S er fuldt opfyldt 
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valg for alle - ikke kun de, som allere-

de formår den sunde livsstil. Indsatsen Således er 75% af målet opfyldt på den bag-

skal ske gennem samarbejder med grund tildeles målet 5 pct. point. 

kommuner, andre ministerier og brede 

partnerskaber, særligt det nye "Mål-

tidspartnerskab". 

Initiativerne er nærmere formuleret i 

det politiske udspil: "Sund madglæ

de". 

Indikatorer for implementering i 2013: 

Indikator l udgår efter aftale med de

partementet. 

Indikator 2: I l. kvartal2013 skal der 

under "SMIL-projektet" lanceres et 

nyskabende koncept for en sundere 

madkultur i idrætslivet, og i løbet af 

2013 skal ideerne implementeres i 

mindst 30 haller. 

Indikator 3: "Måltidspartnerskabet" 

skal igangsætte mindst to projekter for 

at fremme lighed i sundhed, fx gen

nem fokus på kortuddannede. 

Indikator 4: 200 nye spisesteder skal 

nøglehulscertificeres i 2013, hvoraf 

minimum 25% er arbejdspladskanti

ner og minimum 25 % er fra fastfood 

branchen for der igennem at give flere 

danskere mulighed for et sundere valg 

i dagligdagen. 

Indikator 5: Fødevarestyrelsen skal 
offentliggøre de nye kostanbefalinger i 

første halvår af2013. Desuden skal 

styrelsen udarbejde en samlet kommu

nikationsstrategi for kost

anbefalingerne med tilhørende succes

parametre og fremadrettet sammen 
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med bl.a. "Måltidspartnerskabet" om

sætte kostanbefalingerne til gode råd 

om, hvordan man i hverdagen kan 

sammensætte sunde og lækre måltider. 

4 Færre bliver s e af maden 
Med den politiske aftale vedrørende 

salmonella og campylobacter bygges 

der oven på de seneres års gode re

sultater, hvor forekomster afbegge 

er reduceret betydeligt. 

Indikatorer 1: Antal registrerede 

humane sygdomstilfælde som følge 

af salmonella skal fastholdes på ni

veauet for 2012. Vægt: 4 %. 

Indikator 2: Antal sygdomstilfælde 

forårsaget af campylobacter skal fal

de med 7 % i forhold til 2012-

niveau. Vægt: 4%. 

Såfremt importvirksomhedernes im

portmønster ændres væsentligt i lø

bet af 2013 eller der afstedkommer 

et større udbrud udenfor Fødevare

styrelsens indflydelse, vil det blive 

nødvendigt at justere procenten. 

Endvidere forudsættes, at der ikke 

opstår ekstraordinære situationer 

som følge af store regnskyl. 

5 Højere regelefterlevelse 
Fødevarestyrelsen udarbejder regler, 

der fremmer fødevaresikkerheden i 

Danmark. Fødevarestyrelsen arbejder 

desuden mod en effektorienteret til-

Effekt 8% ( 
Indikator 1: Antallet afhumane salmonella
tilfælde er faldet ca. 7 %. Målet er opfyldt. 

Indikator 2: Antallet af campylobactertil

fælde er uændret i forhold til2012. Målet er 

ikke opfyldt. I det første halvår var der en 

reduktion i forhold til samme periode året 

før, men i anden halvdel af2013 var der fle

re sygdomstilfælde end i andet halvår 2012. 

Der sås også en stigning i andelen af positi

ve flokke, og det kan være en del af forkla

ringen. Andelen af campylobactortilfælde, 

som relaterer sig til udlandsrejser skønnes at 

være 40 pct. af det samlede antal tilfælde. 

Effekt 8% 
Indikator 1: Andelen af virksomheder, der 

har fået anmærkninger på mindst 3 af de se

neste 4 kontrolrapporter udgør 0,9 procent. 

gang til kontrolindsatsen i Fødevare- Indikator 2: Andelen af virksomheder, der 

virksomheder. Det betyder bl.a., at har fået anmærkninger på mindst 2 af de se-

F ødevarestyrelsen øger indsatsen i de neste 4 kontrolrapporter udgør 5,5 procent. 

virksomheder, hvor behovet er størst. 

Det er imidlertid også de virksomhe

der, der erfaringsmæssigt har vanske-
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ligst ved at forstå og følge reglerne. 

Denne målrettede kontrolindsats vil 

derfor på kort sigt kunne have en ne

gativ effekt på den generelle regelef

terlevelse i fødevarevirksomheder. På 

længere sigt forventes, at indsatsen 

påvirker disse virksomheders forståel

se for reglerne og dermed regelefterle

velsen. 

Indikator l: Andelen af brodne kar 

skal fastholdes i forhold til2012- dvs. 

max. 1,5% (2012: 1,2 %). Ved brodne 

kar menes fødevarevirksomheder, der 

har iaet anmærkninger på mindst 3 af 

de seneste 4 kontrolrapporter. V ægt: 4 

%. 

Indikator 2: Andelen af virksomhe

der, der har iaet anmærkninger på 

mindst 2 af de seneste 4 kontrolrap

porter, og dermed er i risikozonen for 

at blive et brodent kar, fastholdes på 

2012-niveau, dvs. max 6,5 % (2012: 

6,0 %). Vægt: 4%. 

6 Efterlevelse af Kontrolfre
kvensvejledning 

Indsats 8% '~{- ---- 1 

·-- -- - _j 
Fødevarestyreisens kontrolvirksomhed Indikator 1: Fødevarestyrelsen har i 2013 

yder et væsentligt bidrag til at sikre en udført 48.426 planlagte kontroller, hvilket 

høj fødevaresikkerhed. Kontrollen svarer til målopfyldelse på 99,5 %. Derudover 

fastlægges ud fra en risiko- og be- har Fødevarestyrelsen gennemført yderligere 

hovsorienteret vurdering. Det betyder, 1.120 ordinære kontroller. Samlet har Førleva

at kontrolindsatsen prioriteres, diffe- restyreisen udført 49.546 ordinære kontroller 

rentieres og målrettes mod brancher og svarende til101,8% 

virksomheder, hvor fødevarerisikoen 

og behovet for kontrol er størst. Risi- Indikator 2: Fødevarestyrelsen har i 2013 

kovurderingen foretages på brancheni- udført 6.557 prioriterede basiskontroller sva

veau. Forskelle i risici mellem forskel- rende til en målopfyldelse på 113,1 % 

lige brancher af fødevarevirksomheder 

m.v. kommer til udtryk ved differenti-

erede standard- og elitefrekvenser for 

ordinær kontrol. Behovsvurderingen 
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foretages på virksomhedsniveau. Her 

vil forskelle mellem virksomhedernes 

evne og vilje til at overholde fødevare

lovgivningen medføre enten mindre 

kontrol fastsat ved elitefrekvenser for 

virksomheder, der har opnået elitesta

tus eller mere kontrol i form af opføl

gende kontrol efter anmærkninger. 

Indikator 1: Fødevarestyrelsen skal 

nå de planlagte kontroller, jf. standard 

- og elitefrekvenser i kontrolfrekvens

vejledningen. V ægt: 4 %. 

Indikator 2: Fødevarestyrelsen skal 

gennemføre de prioriterede kontrolbe

søg. Vægt: 4%. 

7 Kødkontrollen 
Fødevarestyrelsen vil fastholde en ef

fektiv kødkontrol ved at reducere 

Kødkontrollens omkostninger samti

dig med at kvaliteten af kontrollen op

retholdes. 

Indikator 1: Fødevarestyreisens skal 

reducere slagteriernes enhedsomkost

ninger svarende til de vedtagne bud

getter for 2013. Reduktionen er betin

get af, at de aftalte budgetforudsæt

ninger opfyldes. Der udregnes en kor

rektionsfaktor til enhedsomkostnin

gerne ved øget versus faldende slagte

tal. 

Svineslagterier: 11,57 kr. ved et slag

teantal på 19.567.413 stk. Vægt: 3 %. 

Kreaturslagterier: 14,05 kr. ved et 

slagteantal på 1.763.936 stk. Vægt: 2 

%. 

Fjerkræslagterier: 1,58 kr. ved et 

slagteantal på 6.932.000 stk. Vægt 2 

%. 

Effekt 10% 
Både indikator l og 2 er fuldt opfyldt. 

Indikator !:Kødkontrollen har igennem de 

seneste fem år gennemgået en meget omfat

tende og målrettet forandring, hvilket har be

tydet store omkostningsreduktioner. Kødkon

trollens enhedsomkostninger for svin er i pe

rioden 2008 - 2013 reduceret med 3 8 % i 

gennemsnit fra kr. 16,61 til kr. 10,27 pr. slag

teenhed (2008 priser). På kreaturområdet er 

der opnået en reduktion på 24 %, medens 

fjerkræ har opnået en reduktion på 60 % - se i 

øvrigt tabel 5 i afsnit 2.6.2. 

Ingen virksomheder er i 2013 blevet udfordret 

på kvaliteten af eksportmarkederne på en så

dan måde at de og det danske kontrolsystem 

har mistet anseelse. 

Indikator 2: Resultatet for året viser en må

lopfyldelse på 99,11 for kreaturvirksomhe

derne og 99,30% for svinevirksomhederne. 

Ingen virksomheder ligger under kravet på 

minimum 97% godkendte kontroller. 

40 



Indikator 2: De udførte kvalitetskon

troller skal i 97% af tilfældene opfyl

de kvalitetsmålingens krav i henhold 

til vejledningen "Retningslinjer for 

måling af kvaliteten af kødkontrollen". 

Vægt: 3% 

8 Ernærings og sundhedsan- Indsats 4 % 

prisniDger 

Flere og flere virksomheder anvender 

ernærings- og sundhedsanprisninger i 

deres markedsføring og forventningen 

er, at det vil stige yderligere i de 

kommende år. Pr. 14. december 2012 

finder "Artikel13-listen" (Kommissi

onens forordning 432/2012) anvendel

se. Listen indeholder 222 nye tilladte 

sundhedsanprisninger. Der er derfor 

behov for at øge vidensniveauet blandt 

virksomheder og forbrugerne, så man 

sikrer, at anprisningerne kan blive til 

gavn for både virksomhedernes pro

duktudvikling og for forbrugernes for

ståelse. Til det formål skal Fødevare

styrelsen målrette kommunikation og 

vejledning til både virksomheder og 

forbrugerne samt styrke kontrollen. 

Fødevarestyrelsen skal udarbejde en 

samlet strategi inden udgangen af an

det kvartal2013 indeholdende konkre

te initiativer. 

9 Eksportcertif'Ikater 

Fødevarestyreisens strategi for ernærings- og 

sundhedsanprisninger blev færdiggjort og til

trådt af direktion og departement inden ud

gangen af2. kvartal. Der har været afholdt en 

orienterende drøftelse med relevante interes

senter. Målet er opfyldt. 

Indsats 5% ~,-_ -- - -_] 
Fødevarestyrelsen udarbejdede i 2012 I forbindelse med Fødevarestyreisens eksport-

en ny strategi- og handlingsplan for relaterede arbejde vedr. markedsåbninger og 

udstedelse af eksportcertifikater. Et nye markedsadgange udarbejdede man i 2012 

mål i handlingsplanen er at forkorte en strategi og handlingsplan for udstedelse af 

sagsbehandlingstiden på prioriterede eksportcertifikater. Et af målene i handlings-

certifikater. planen var at forkorte sagsbehandlingstiden 

særligt for prioriterede certifikater. Priorite

Fødevarestyrelsen skal i 2013 for 85 ringen af certifikaterne sker i samspil med 
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pct. af alle prioriterede certifikater ha

ve sendt et udkast af sted til godken

delse i 3. landet inden for 2 måneder. 

V ed prioriteret certifikat forstås et cer

tifikat, hvor en brancheorganisation på 

vegne af organisationen og på tværs af 

sektorerne i organisationen ønsker et 

certifikat særligt prioriteret. 

brancheorganisationerne. F ødevarestyrelsen 

opfyldte målsætningen i 2013 om, at for 85 

pct. af alle prioriterede certifikater var der af

sendt et udkast til godkendelse i 3. landet in

den for 2 måneder. 

lO Forenklingsinitiativer - sund- Indsats 
bedsrådgivningsaftaler 

5% 

I forbindelse med "V eterinærforlig 2" 

blev det besluttet, at der skal gennem

føres flg. initiativer til forenkling af 

sundhedsrådgivningsa:ftalerne: 

a) Omlægning af rådgivningsbe

søg på kvægområdet, således at 

nogle afbesøgenes varighed 

reduceres og omlægges til sta

tusbesøg, hvor fokus er på de 

dyr, der er under behandling 

eller i risiko for at blive syge. 

Initiativet vil medføre en be

sparelse for erhvervet på 14 

mio. kr. om året. 

b) Kravet om, at dyrlægen - af 

hensyn til Fødevarestyreisens 

kontrol med dyrlægen - skal 

opbevare oversigt over land

mandens medicinoptegnelser, 

bortfalder. Landmanden vil 

fortsat skulle foretage og op

bevare optegnelserne. Initiati

vet vil medføre en lettelse for 

erhvervet på 8 mio. kr. om året. 

c) Etablering af en fokuseret dy

revelfærdsrådgivning, hvor 

velfærdsrådgivningen koncen

treres om to årlige rådgiv

ningsbesøg, og hvor dyrevel

færdsrådgivningen i forhold til 

i dag målrettes konkrete pro-

Fødevarestyrelsen har implementeret alle tre 

byrdelettelsesinitiativer med bekendtgørel

sesændringer med ikrafttræden den l. juni 

2013. Målet er opfyldt. 

42 



blemer og muligheder i den 

enkelte besætning. Til gengæld 

bortfalder kravet om generel 

velfærdsrådgivning på alle 

rådgivningsbesøg. Initiativet 

vil medføre en lettelse for er

hvervet på 35 mio. kr. om året. 

Fødevarestyrelsen skal i 2013 udar

bejde en tidsplan for implementerin

gen, hvoraf det vil fremgå, hvomår de 

enkelte initiativer forventes gennem

ført. Initiativer planlagt i 2013 skal 

gennemføres og fremdriften afrappor

teres i efterfølgende kvartalsrapporter. 

11 l Økonomistyring 

Det er en målsætning i Fødevaremini

steriet, at der skal sikres en øget trans

parens i ressourceanvendelse på tværs 

afkoncemen, sikres en tættere kobling 

mellem ressourceforbrug og aktivitets

siden, samt at sikre et større fokus på 

risikoområder i forhold til budgetafvi

gelser. Dette skal understøtte at kon

cernen til stadighed har et solidt over

blik over omprioriterings- og effekti

viseringsmuligheder, samt at opgave

varetagelsen kan gennemføres inden 

for rammerne af det statslige udgifts

loft, og at der ikke videreføres bevil

ling til kommende år som følge af, at 

aktiviteter ikke er blevet udført i det 

planlagte omfang. 

Fødevarestyrelsen skal foretage vide

reudvikling af metoder og praksis i 

forhold til aktivitetsbaseret styring og 

budgettering for så vidt angår drifts

og tilskudsbevillinger, som skal skabe 

grundlag for udarbejdelsen afretvi

sende prognoser, prioriteret ressource

fordeling samt intern og ekstern øko-

Indsats l 8 % 1 (V) 
Fødevarestyrelsen har i 2013 arbejdet med ak

tivitetsbudgettering på de områder, hvor det 

blev vurderet værdiskabende ift. økonomisty

ringen. Dette har bl.a. medført udvikling af 

enhedspriser for Fødevarekontroller ( ca. 

1.500 kr. pr. detailkontrol) og enhedspriser for 

Veterinærkontroller (ca. 338 kr. pr. gebyrfi

nansierede dyreenhedsvægtet besætningskon

trol). Enhedspriserne er dels udviklet ud fra et 

ønske om at kende prisen for de forskellige 

aktiviteter og dermed rimeligheden af denne, 

men også med det formål at kunne anvende 

enhedspriserne i et budgetterings- og bench

markingperspektiv fremadrettet. 

Derudover har Fødevarestyrelsen arbejdet 

målrettet med aktivitetsopfølgning på udvalg

te risikoområder, som bl.a. inkluderer forskel

lige gebyrordninger, men også feriepengefor

pligtelsen, hvor der blev udviklet ledelsesin

formation med henblik på at cheferne var op

mærksomme på at medarbejderne fik afholdt 

deres ferie. 

Endelig har Fødevarestyrelsen i løbet af2013 

udviklet den interne økonomirapportering for 

at sikre større sammenhængskraft mellem det 

43 



nomirapportering. V ægt: 4 %. 

F ødevarestyrelsens løbende prognoser 

for årets forbrug på styrelsens stats

virksomhedsbevilling. Dette måles på 

hvorledes skønnet fra nettoforbruget 

ved kvartalsrapporteringerne afviger 

fra det realiserede nettoforbrug for he

le året. V ægt: 4 %. 

Afvigelsen ved l. kvartalsrapportering 

må være på 3 pct. 

Afvigelsen ved 2. kvartalsrapportering 

må være på 2 pct. 

Afvigelsen ved 3. kvartalsrapportering 
må være på l pct. 

12 Implementering af effektivi

seringsstrategien fase 2 

interne produkt og den løbende afrapportering 

til departement og Finansministeriet. 

Målet er ikke opnået, idet 2 ud af 3 prognoser 

ligger over de angivne procentafvigelser. 

Prognosen efter l. kvartal lå under 3 pct. af 

årsresultatet, men ved 2. kvartalsrapport lå 

Fødevarestyreisens prognose lige over 2 pct. 

og ved 3. kvartalsrapport også lige over 2 pct. 

Resultatet er ikke helt tilfredsstillende og Fø

devarestyrelsen vil i 2014 have fokus på at 

udvikle mere præcise prognoser gennem bed

re budgettering og budgetopfølgning. 

Samlet set vurderes det at målet er delvist op

nået, idet indikator l er opfyldt, mens indika

tor 2 ikke er opfyldt. På den baggrund opnås 

en delvis målopfyldelse på 4 pct. point. 

8% ~r - --J l '\. 

l --- ---

Indsats 

I Fødevarestyreisens effektiviserings- Målet vedrørende effektiviseringsstrategien er 

strategi er der i l fase (2012) udmøntet opfyldt, idet der er fremsendt de relevante 

effektiviseringer for 34,7 mio. kr. I 

strategiens 2 fase (2013-2014) er må

let, at der udmøntes 50, l mio. kr. med 

33,9 mio. kr. i 2013 og 16,2 mio. kr. i 

2014. 

Fødevarestyrelsen skal inden pr. l. 

april 2013 opstille en tidsplan og tilhø

rende effektiviseringselementer, der 

sikrer, at effektiviseringsplanens mål 

bliver realiseret for 2013. Planens rea

lisering afrapporteres kvartalsvis. 

13 Klagesagsbehandling 

Fødevarestyrelsen har fokus på høje 

kvalitet i afgørelserne på de behandle

de sager og herigennem at reducere 

antallet afklager over afgørelserne. 

Dette indebærer også en klar kommu

nikation, så afgørelser og præmisser er 

forståelige for virksomhederne. 

tidsplaner og afrapporteringer. Implemente

ringen af effektiviseringsstrategien er samlet 

set gået som forudsat i 2013 . 

Indsats 8% ( 

Indikator l: Målopfyldelsen er samlet på 8 
pct. Målet er dermed ikke nået 

Indikator 2: Ud af 185 oversendte sager er 

167, og dermed 90 %, oversendt rettidigt in

denfor 4 uger. Målet er dermed nået. 

44 



Indikator l: Højest 6 pct. afldager 

over sagsbehandling, afgørelser mv., 

som Fødevareministeriets klagecenter 

modtager på Fødevarestyreisens om

råde, må føre til omgørelser eller 

hjemvisning til fornyet sagsbehand

ling. Efter 3. kvartal 2012 var målop

fyldelsen 89 pct. Vægt: 4 %. 

Indikator 2: Fødevareministeriet har 

afhensyn til borgere og virksomheders 

retssikkerhed fokus på en hurtig be

handling afklagesager. Som følge 

heraf er det målsætningen afFødeva

restyrelsen skal oversende 90 pct. af 

de modtagende klager til Fødevaremi

nisteriets Klagecenter senest 4 uger ef

ter modtagelsen (med mindre klagen 

tillægges opsættende virkning). 

14 l Kundebetjening Indsats 16% l <"> 
Fødevarestyrelsen etablerede medio 

2011 en fælles kunderådgivning, som 

organisatorisk er placeret i samme en

hed som kommunikation. Kunderåd

givningen håndterer alle eksterne og 

telefon- og internethenvendelser. 

Det er Fødevarestyreisens mål at kun

derne orienterer sig på Fødevarestyrei

sens hjemmeside inden de kontakter 

F ødevarestyrelsen. F ødevarestyrelsen 

arbejder målrettet med at identificere 

de emner, som kunderne hyppigst 

henvender sig om samt med at forbed

re information om disse emner på Fø

devarestyrelsens hjemmeside. 

Indikator l: F ødevarestyrelsen skal i 

2013 forbedre antallet afbrugere på 

Fødevarestyreisens hjemmeside med 

10 pct. sammenlignet med 2012. Vægt 

2%. 

Indikator l er udgået af resultatkontrakten 

pga. usikkerhed omkring antallet afbesøg. Til 

orientering er stigningen over antallet afbe

søg over målet. 

Indikator 2 er ikke nået. 
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Gennemsnitsventetiden i 2013 var over 3 mi-
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Indikator 2: V entetiden på besvarelse 

af telefonopkald skal maksimalt være 

3 min. i gennemsnit pr. måned. V ægt 2 

%. 

Indikator 3: Fødevarestyrelsen skal i 

2013 udarbejde en baselirre analyse 

med henblik på at identificere Fødeva

restyreisens kundesegmenter differen

tieret på mindst erhvervskunder og 

forbrugere. Analysen skal indeholde 

indikatorer, værdier og fremtidige mål 

for kundetilfredshed. V ægt 2 %. 

nutter. 

I årets l. halvår er den gennemsnitlige måned

lige ventetid generelt over målet, mens denne 

i 2. halvår er under 2 minutter. Ventetiden be

væger sig således i en positiv retning. 

Indikator 3 er nået. 

Der er i 2013 gennemført en kundetilfreds

hedsundersøgelse på en række parametre. 

Undersøgelsen gentages i 2015. Desuden er 

der implementeret et kunderegistreringssy

stem for indgående telefoniske henvendelser, 

som vil vise fordeling mellem og håndtering 

af hhv. erhvervskunder og forbrugere. 

Idet indikator l er udgået, er en af to indikato

rer fuldt opfyldt, mens sidste indikator ikke er 

opfyldt. Målet vægtes som en delvis målop

fyldelse på 4 procentpoint. 
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