
Afrapportering på Resultatkontrakt 2011 for Plantedirektoratet 
 

4.1 Certificering af frø og sædekorn 

Plantedirektoratet certificerer partier af frø og sædekorn og gennemgår virksomhedernes 

egenkontrol for at sikre Danmarks ledende position i verden på græsfrøområdet. Plantedirektoratet 

foretager desuden sortsafprøvning for at sikre kvaliteten af nye sorter på markedet. 

Plantedirektoratet har i 2011 fokus på at implementere anbefalingerne fra den gebyranalyse, som 

blev udarbejdet i 2010, og som bl.a. identificerede områder, hvor der kan gives frit valg mellem 

Plantedirektoratets ydelser, og områder, hvor kontrollen kan effektiviseres, så virksomhedernes 

omkostninger forbundet med kontrollen minimeres. De ydelser der har været løst af 

Plantedirektoratets frølaboratorium udfases, og laboratoriet lukker.  

Et mål vedrørende bevaring af husdyrgenetiske ressourcer er opstillet under Certificering af Frø og 

Sædekorn, da de to områder hænger organisatorisk sammen i Plantedirektoratet. 

Til området er der budgetteret med udgifter til løn, drift og udvikling på i alt 49,1 mio. kr. i 2011, 

svarende til 15 pct. af Plantedirektoratets samlede omkostninger. 

Nr. Overskrift Mål for Vægt 

1 Økonomistyring og gebyranalyse Effektivitet 5 % 

 

Som følge af Plantedirektoratets gebyranalyse, som blev gennemført i 2010, vil store dele af direktoratets 

kontrolaktiviteter på frøområdet, især vedrørende sortsafprøvningen, fremover blive udbudt som frivillige ydelser, 

med mulighed for, at virksomheder kan rekvirere ydelserne billigere på markedet. Aktiviteterne, der omlægges, var 

i 2010 budgetteret med 16,4 mio. kr.  

Omlægningen til brugerfinansierede aktiviteter stiller krav til en tæt opfølgning og økonomistyring vedrørende 

aktiviteterne.  

 Det er Plantedirektoratets mål, at direktoratet i 2011 realiserer de samlede effektiviseringer på frøområdet 

forudsat af gebyranalysen, jf. vedtagne handlingsplan. Direktoratet afrapporterer i kvartalsrapporterne for 

2011 udviklingen for økonomien på frøområdet samt for de brugerfinansierede frøaktiviteter. 

 

Som følge af gebyranalysen vil Plantedirektoratet i 2011 i samarbejde med frøerhvervet gennemføre en analyse, der 

ser på mulighederne for at udvide det offentligt-private samarbejde vedr. direktoratets frøydelser, ligesom 

direktoratet vil arbejde hen imod, at frøvirksomheder fremover kan opnå autorisation til at certificere eget frø og 

sædekorn, hvilket dog forudsætter en ændring af EU's direktiver på området. 

 

Målet er opfyldt. 

Sortsafprøvningen er nu defineret som en frivillig rekvireret ydelse, og der er udarbejdet et budget for området i 

balance. Prøvetagning på frøområdet har været i udbud med start på opgaveudførelse ved Baltic Control ultimo 

november 2011. 

Fra juli 2011 er der åbnet mulighed for elektronisk indberetning af data som grundlag for frøcertificering. Arbejdet 

med rationalisering og effektivisering i forbindelse med at sikre lavest mulig gebyrbelastning fortsætter i 

NaturErhvervstyrelsens rådgivende udvalg Udvalget for Plantesorter og Udsæd, og i den forbindelse vil 

arbejdsgruppen om certificering genoptage sit arbejde.  Til brug for det videre arbejde har Plantedirektoratet 

beskrevet, hvilke opgaver inden for certificering, sortsafprøvning og kontroldyrkning, der er gebyr/brugerbetalte, og 

hvilke opgaver, der er bevillingsfinansierede. Desuden er der lavet et katalog over EU-reguleringen set i forhold til 

de danske regler. 

 

 

 

 



2 Bevaring af danske husdyrgenetiske ressourcer Effekt 3 % 

 

Fødevareministeriet yder tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer. Husdyrgenetiske ressourcer danner 

basis for al animalsk produktion, og de er derfor vigtige for både vores fødevaresikkerhed og for udviklingen i de 

landbrugsvirksomheder, der fremstiller kødprodukter. Det er særligt vigtigt at bevare de husdyrgenetiske ressourcer, 

for at kunne imødegå ændringer i f.eks. klima, og nye sygdomme. Som led i Plandirektoratets arbejde med at 

fremme effektbaseret styring vil Plantedirektoratet i 2011: 

 Revidere tilskudskriterier, udarbejde bekendtgørelser, vejledninger m.m. for de nye tilskudsordninger 

vedrørende tilskud til husdyrgenetiske ressourcer. 

 Gennemføre nulpunktsmålinger for en række relevante effektindikatorer (f.eks. effektive og aktuelle 

populationsstørrelser, antal besætninger og Genbanksbeholdning). Nulpunktsmålingerne vil danne basis for 

en løbende opfølgning på effektindikatorerne, hvorved der skabes grundlag for at vurdere 

støtteordningernes effekt. 

 Revidere listen over udrydningstruede danske husdyrracer, så tilskuddene fremover i højest muligt grad 

skaber nytteværdi. 

 

Den løbende effektmåling påbegyndes i 2011, når den nye støtteordning træder i kraft. Resultaterne vil blive 

afrapporteret i forbindelse med kvartalsrapporterne til departementet. 

 

Målet er delvist opfyldt. 

Efter dialog i sensommeren 2011 med FødevareErhverv stod det klart, at der ikke er behov for at udstede en ny 

støttebekendtgørelse for at kunne ændre på tilskudskriterierne i tråd med Genressourceudvalgets forslag og ønsker. 

Det var derfor planen, at der i efteråret 2011 skulle udarbejdes en ny vejledning for støtte til husdyrgenetiske 

ressourcer. Denne plan er dog blevet udskudt og dette skyldes at regeringen og Enhedslisten i forbindelse med 

finanslovsforhandlingerne aftalte at give området og dets organisering et eftersyn. 

 Der er ikke påbegyndt nulpunktsmålinger samt revision af listen over udrydningstruede danske husdyrracer. 

Derimod er der i december 2011 gennemført et opstartsmøde med Dansk Kvæg, som skal udvikle IT-værktøjer, 

som fremadrettet kan anvendes til at foretage målinger for de fleste af effektindikatorerne. Der er ikke indgået en 

endelig aftale med Dansk Kvæg om opgaven. IT-værktøjerne vil kunne anvendes til at revidere listen over 

udrydningstruede danske kvæg-, fåre- og gederacer. 

 

 

Frø, i alt 8 % 



4.2 Overvågning og kontrol af foderproduktion og –anvendelse  

Plantedirektorat er ansvarlig for at kontrollere både produktion og anvendelse af foder i Danmark.  

Plantedirektoratet har i 2011 fokus på at implementere anbefalingerne fra den gebyranalyse, som 

blev udarbejdet i 2010, og som identificerede områder, hvor kontrollen kan reduceres og 

effektiviseres. Som følge heraf vil Plantedirektoratet fortsætte sit fokus på en målrettet og 

risikobaseret udvælgelse af foderkontroller, der prioriterer fodersikkerhed og en effektiv kontrol. 

Til området er der budgetteret med udgifter til løn, drift og udvikling på i alt 60,7 mio. kr. i 2011, 

svarende til 18 pct. af Plantedirektoratets samlede omkostninger. 

Nr. Overskrift Mål for Vægt 

1 Effektivisering af kontrolindsatsen Effektivitet 5 % 

Der er i dialog med erhvervet tidligere opstillet den målsætning, at direktoratets gebyrbelagte foderkontrol 

effektiviseres, svarende til en omkostningsreduktion for den samlede kontrol på 25 pct. fra 2008-2014. Som følge af 

direktoratets gebyranalyse i 2010, er det nu direktoratets målsætning, at målet fremrykkes og opfyldes allerede i 

2012. 

 

 Det er Plantedirektoratets mål for 2011, at direktoratet følger den vedtagne handlingsplan for 

gebyranalysen og reducerer sine omkostninger på foderområdet med godt 10 mio. kr. i 2011, hvilket er 

forudsat af handlingsplanen med henblik på opfyldelsen af målsætningen om 25 pct. reduktion af 

kontrolomkostningerne i 2012. Reduktionen opnås som en kombination af reduceret kontrol og 

effektiviseringer, som følge af offentligt-privat samarbejde, samarbejde mellem myndigheder, samt 

digitalisering og effektiviserede arbejdsrutiner og styringsværktøjer. 

 

Opfyldelsen af 2012-målsætningen vil blive gennemført ved hjælp af en bred vifte af besparelsestiltag, hvoraf 

enkelte tiltag forudsætter et aktivt bidrag fra erhvervet. Plantedirektoratet vil i den forbindelse arbejde aktivt for at 

inddrage erhvervet i overvågning af risici og vejledning af virksomheder.  

Plandirektoratet afrapporterer i kvartalsvist for udviklingen i økonomien på foderområdet. 

 

Målet er opfyldt. 

Der har i 2011været dialog med erhvervet om et fremtidigt samarbejde om generel overvågning på baggrund af data 

fra egenkontrollen, der stilles til rådighed i en samlet og tilgængelig database. Erhvervet har imidlertid konkluderet, 

at en model for overvågning varetaget af erhvervet selv, er vanskelig at implementere, da ikke alle virksomheder er 

medlem af en brancheforening og da det vil være vanskeligt at dokumentere kvaliteten af prøverne. Erhvervet har 

således opfordret Fødevarestyrelsen til at varetage overvågningsopgaven mod betaling.  

Der er udarbejdet et ø-udvalgsnotat om omlægning af gebyropkrævningen på landbrug, så det undgås at sende 

40.000 regninger ud til landmænd. Ø-udvalget har tiltrådt modellen og fra 2012 vil opkrævningen blive omlagt jvf. 

ny betalingsbekendtgørelse. Der er gennemført pilotprojekt vedrørende 3.partsauditering, og erfaringerne er 

rapporteret. Foderbekendtgørelsen er justeret, så 3. partsauditering er en mulighed fra sommeren 2011.  

Registreringen af fodervirksomheder er digitaliseret og indberetning af data bruges som grundlag for 

gebyrfastsættelse pr. 31. december 2011. Endelig er foderkontrollen omlagt med henblik på forbedret effekt på 

fodersikkerhed for færre midler, herunder hurtigere håndtering af prøver/analyser samt integreret og 

kampagneorganiseret kontrol. 

 



 

2 Effektivisering af foderanalyser Effektivitet 3 % 

Hen over de seneste år har Plantedirektoratet arbejdet for, at foderstoferhvervet i stigende omfang udfører 

egenkontrol og certificeres af 3. part. Som følge heraf modtager Plantedirektoratet færre foderprøver til 

myndighedsanalyse. 

 

For stadig at kunne gennemføre analyserne på et højt sikkerhedsniveau og med relativt lave enhedsomkostninger er 

det nødvendigt at samle foderprøver over en periode og analysere disse samlet. Herved bliver det muligt at udnytte 

laboratoriets kapacitet så optimalt som muligt. Konsekvensen bliver, at gennemløbstiden ikke løbende kan 

mindskes. 

 

 Det er Plantedirektoratets mål for 2011, at 80 % af prøverne er færdiganalyseret senest 40 dage efter 

prøvetagning. Målet er identisk med målet i 2010. 

 

Målet er opfyldt. 

386 prøver ud af 2069 prøver har været mere end 40 dage undervejs, svarende til 19 % af prøverne. Subsidiært er 81 

% af prøverne færdiganalyserede indenfor 40 dage. Effektivitetsmålet er dermed opfyldt. 

 

Foder, i alt 8 % 



4.3 Overvågning og kontrol af planter og planteprodukters sundhed, 

kvalitet og oprindelse  

Plantedirektoratet udfører tilsyn med produktion og omsætning af planter og planteprodukter for at 

sikre sundhed, kvalitet og mærkning for at fremme forudsætningerne for sikker national og 

international handel. 

Plantedirektoratet har i 2011 fokus på at implementere anbefalingerne fra den gebyranalyse, som 

blev udarbejdet i 2010, og som identificerede områder, hvor der er mulighed for at rationalisere 

kontrollen og administrationen.  

Til området er der budgetteret med udgifter til løn, drift og udvikling på i alt 46,4 mio. kr. i 2011, 

svarende til 15 pct. af Plantedirektoratets samlede omkostninger. 

Nr. Overskrift Mål for Vægt 

1 Effektiv plantekontrol Effektivitet 5 % 

Plantekontrollen omfatter avls- og omsætningskontrol hos ca. 900 gartnerier, foruden kontrol hos både importører og 

eksportører. Udviklingen på gartneriområdet går i retning af færre, men større virksomheder med øget specialisering 

og professionalisering af produktion og omsætning. På eksportsiden stilles stadig større krav om hurtig levering, 

hvilket nødvendiggør en mere fleksibel og effektiv myndighedsindsats, og at der løbende er fokus på mulighederne 

for at optimere og rationalisere kontrollen og administrationen på området.  

 

Det er Plantedirektoratets mål for 2011, at: 

 Følge den vedtagne handlingsplan fra gebyranalysen gennemført i 2010 og reducere omkostningerne på 

planteområdet på niveau med, hvad der er forudsat i handlingsplanen. 

 Følge op på de langsigtede tiltag identificeret i forbindelse med gebyranalysen, herunder model for 

partnerskabsaftaler og elektronisk certificering. 

Plandirektoratet afrapporterer kvartalsvist for udviklingen i økonomien på planteområdet. 

 

Målene er delvist opfyldt. 

 Enhedsomkostningerne for den plantesundhedsmæssige avlskontrol blev nedbragt i 2011 i forhold til året 

før. Der er indført et nyt kørselsplanlægningssystem for direktoratets regionale kontrol. Omkostningerne til 

den plantesundhedsmæssige avlskontrol tilstræbes at kunne holdes på samme lavere niveau de kommende år. 

 Praksis for jordprøvetagning ved screening af avlsarealer for kartoffelcystenematoder er blevet forenklet i 

2011, førende til lavere omkostninger for staten og avlerne. 

 Der er præsenteret et oplæg for brugerne til tilpasning af serviceniveauet på import- og 

eksportkontrolområderne, med henblik på at sænke omkostningerne til et ekspeditionsberedskab uden for 

normal arbejdstid 

 

2 Kvalitetsløft for biavlere  Kvalitet 3 % 

 

Honningbier bidrager med en samfundsmæssig værdifuld bestøvning af de dyrkede afgrøder og de vilde planter i 

naturen, som langt overstiger værdien af den høstede honning. Samlet set er den økonomiske betydning af 

honningbiernes bestøvning i Danmark vurderet til 1 milliard kroner årligt. 

 

Til biavlsområdet er der i forbindelse med Grøn Vækst aftalen i perioden 2010-2015 afsat 3,5 millioner kr. årligt. For 

at få størst mulig effekt af Plantedirektoratets arbejde med biavl er der fornyet behov for at fortsætte aktiviteterne fra 

2010 og få analyserest de aktuelle bestøvningsforhold og - behov for bier i hele Danmark. Endvidere vil 

Plantedirektoratet arbejde for at sætte biavl på EU’s dagsorden forud for det danske formandskab for EU i foråret 

2012, med henblik på at øge effekten af de danske biavlsinitiativer. 

 

Det er Plantedirektoratets mål for 2011 at: 



 Gennemføre et pilotprojekt med henblik på at etablere et digitalt system til registrering af bigårde. Formålet 

med det digitale indberetningssystem er at effektivisere og smidiggøre bekæmpelsen af skadedyr og 

bisygdomme. 

 Der er udarbejdet uddannelsesmateriale og afholdt pilot-kursus for biinspektører. Formålet er at uddanne 

biinspektørerne til at forbedre deres indsigt i deres rolle som myndighedsrepræsentanter. 

 Der er udarbejdet informationsmateriale og afholdt informationsmøder med de relevante offentlige 

myndigheder. Formålet er at øge det totale antal stadepladser i Danmark, herunder stadepladser på offentlige 

arealer. 

 

Målet er opfyldt. 

Første del af IT-systemet til registrering af bigårde blev lanceret af Fødevareministeren den 13. juli 2011, og anden 

del af systemet kommer i 2012. På en temadag om ”Sikker bestøvning” den 21. juni 2011 blev de tre rapporter, som er 

udarbejdet som en del af bestøvningsprojektet, drøftet med erhvervet og øvrige interessenter. Endvidere blev 

forøgelsen af antallet af bistader taget op. Tilrettelæggelse af kursus og udarbejdelse af uddannelsesmateriale for 

biinspektører er under planlægning. Kurset blev afholdt i november 2011. Det ungarske formandskab satte biavl på 

EU’s dagsorden, og i de endelige rådskonklusioner om bisundhed bliver der lagt vægt på at sikre sammenlignelig 

videnskabelig viden om omfanget og mulige årsager til bidødelighed og vigtigheden af at forebygge fremfor at 

helbredebierne er understreget. 

 

Planter, i alt 8 % 



4.4 Overvågning og kontrol af den økologiske jordbrugsproduktion samt 

autorisation af økologer 

For at sikre forbrugernes fortsatte tillid til økologiske produkter, en grønnere profil i 

jordbrugsproduktionen, et marked for eksport af økologiske produkter, hvor de økologiske regelsæt 

respekteres, udfører Plantedirektoratet kontrol af autoriserede bedrifter og bedrifter under 

omlægning til økologisk drift. 

Udfordringerne i 2011 drejer sig især om implementeringen af aftalen om Grøn Vækst. I Grøn 

Vækst forventes en fortsat forøgelse af det økologiske areal samt en øget tilgang af økologiske 

landmænd.  

Til området er der budgetteret med udgifter til løn, drift og udvikling på i alt 36,0 mio. kr. i 2011, 

svarende til 12 pct. af Plantedirektoratets samlede omkostninger. 

Nr. Overskrift Mål for Vægt 

1 Tillid til økologikontrollen Effekt 8 % 

Formålet med Plantedirektoratets økologikontrol er at bidrage til at sikre tilliden til Ø-mærket. Plantedirektoratet 

kontrollerer alle økologiske bedrifter mindst én gang om året. Derudover gennemfører Plantedirektoratet et antal 

uanmeldte stikprøvekontroller for at følge op på den årlige kontrol, og godkender omlægning til økologisk 

produktion.  

Det er Plantedirektoratets mål i 2011 at: 

 Fødevareministeriet gennemfører en undersøgelse, der viser at mindst 90 pct. af de adspurgte forbrugere har 

tillid til Ø-mærket/tillid til kontrollen. 

 Mindst 80 pct. af de økologiske landmænd er tilfredse med direktoratets skriftlige og mundtlige vejledning. 

 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for henvendelser fra økologer (ikke kontrolsager) er maksimalt 20 

dage, inkl. lør-, søn- og helligdage. 

 

Målet er opfyldt. 

Der er gennemført en undersøgelse af forbrugertilliden primo oktober i samarbejde med Fødevarestyrelsen. 

Undersøgelsen viser, at 90 % af de adspurgte, der har kendskab til Ø-mærket, har rimelig eller meget høj tillid til Ø-

mærket. Dette delmål er således opfyldt.  

Der arbejdes løbende med forbedring af direktoratets skriftlige og mundtlige vejledning, blandt andet ved rørende 

forbedringer af brev-skabeloner, løbende opdatering af økologivejledningen, udsendelse af faglige meddelelser og i 

forbindelse med direktoratets projekt Ensartet Kontrol. Der gennemførtes ultimo 2011 en tilfredshedsundersøgelse 

blandt økologiske landmænd. Tilfredshedsundersøgelsen gav et resultat på 4,5 ud af 5,0 mulige for 

Plantedirektoratets økologikontrollører – et meget tilfredsstillende resultat.  

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for henvendelser fra økologer (ikke kontrolsager) efter 4. kvartal er på 18,89 

dage inkl. lør-, søn- og helligdage. 

 

2 Udvidelse af det økologiske areal Effekt 5 % 

Formålet med Plantedirektoratets arbejde med ØkologiVisionen er at bidrage til at nå målet i Grøn Vækst-aftalen om 

en fordobling af det økologiske areal i forhold til 2007-niveauet.  

Når ØkologiVisionen er færdiggjort, vil Plantedirektoratet i 2011: 

 Udarbejde en handlingsplan for de dele af ØkologiVisionen, som ligger i Plantedirektoratet. 

 Gennemføre de dele af handlingsplanen, som vedrører 2011. 

 

Målet er opfyldt. 

Der er udarbejdet projektbeskrivelser og handlingsplaner for de initiativer, som Økologierhvervskontoret har ansvar 

for. Endvidere er de dele som vedrørte 2011 gennemført 

 

Økologi, i alt 13 % 



4.5 Overvågning og kontrol med den bæredygtige anvendelse af 

landbrugsjorden 

Plantedirektoratet administrerer og kontrollerer en lang række miljøordninger. 

De vigtigste opgaver i 2011 er at sikre en fortsat implementering af Grøn Vækst på baggrund af 

Husdyrreguleringsudvalgets arbejde, arbejdet med en grøn omlægning af kvælstofreguleringen og 

anbefalingerne vedrørende pesticidregulering. Desuden skal der rettes øget fokus på klima og 

bioenergi for at bidrage til ministeriets samlede arbejde med klima og bioenergi, som bidrager til 

opfyldelse af Danmarks klimamål og mål for vedvarende energi. 

Til området er der budgetteret med udgifter til løn, drift og udvikling på i alt 52,5 mio. kr. i 2011, 

svarende til 17 pct. af Plantedirektoratets samlede omkostninger. 

Nr. Overskrift Mål for Vægt 

1 Implementering af Grøn Vækst - gødskning Kvalitet 5 % 

I Grøn Vækstaftalen går miljø-, klima- og naturbeskyttelse hånd i hånd med en moderne og konkurrencedygtig 

landbrugs-og fødevareproduktion. 

Det er Plantedirektoratets mål for 2011 at sikre en fortsat implementering af Grøn Vækst. Plantedirektoratet følger 

derfor op på de initiativer, der er sat i gang i forbindelse med Grøn Vækst i 2010, herunder: 

 At Husdyrreguleringsudvalgets forslag til yderligere forenkling og forbedring af husdyrloven samtænkes 

med den øvrige miljø- og fødevareregulering. Husdyrreguleringsudvalgets forslag forventes offentliggjort 

1. kvartal 2011. 

 Arbejdet med den fremadrettede kvælstofregulering med henblik på at nedbringe kvælstofudvaskningen 

med 10.000 ton. N, jf. aftalen om Grøn Vækst. Anbefalingerne fra analysearbejdet om den fremadrettede 

kvælstofregulering forventes offentliggjort 1. kvartal 2011. 

 Styrkelse af medarbejdernes faglige kompetencer til brug for ministerbetjening indenfor klima, 

vedvarende energi, kvælstofudvaskning, ammoniakemission og miljøteknologi. Dette gøres bl.a. 

ved at afholde faglige temadage for miljøenhedens medarbejdere og ved lejlighedsvis 

indstationering af medarbejdere i departementet.  

 

Målet opfyldt. 

Husdyrsreguleringsudvalgets forslag blev fremlagt i juni 2011. Udvalget forslag har blandt andet betydet at der i 

forbindelse med gødskningsbekendtgørelsen for planperioden 2012/13 er fokus på begrebsanvendelsen vedrørende 

produkter fra biogasanvendelsen.   

  

Arbejdet i kvælstofudvalget blev midlertidigt standset i efteråret 2011, pga. det udskrevne valg. Arbejdet i 

kvælstofudvalget er genoptaget i 3. kvartal 2011, resultatet af analyse arbejdet forventes videreført i Natur- og 

Landbrugskommissionen i 2012. Plantedirektoratet deltager i flere af de faglige grupper som er nedsat under 

kvælstofudvalget.  

 

Der er i løbet af året afholdt 2 faglige temadage for miljøenhedens medarbejder, og Miljø har indført faste ugentlige 

politik-møder for AC-gruppen. Endvidere har en medarbejder gennemført uddannelse i Miljømanagement på KU-

Life. 

  

2 Hurtigere sagsbehandling af gødningsregnskaber Effektivitet 5 % 

 

Kontrollen af gødningsregnskaber bidrager til at sikre, at reglerne fra gødskningsloven bliver overholdt og dermed, 

at miljøbelastningen er under kontrol.  

Det er rimeligt overfor jordbrugeren, at behandlingen af gødningsregnskaberne sker så hurtigt som muligt. Desuden 

er der større sandsynlighed for, at jordbrugere efterfølgende overholder reglerne, hvis en eventuel reaktion kommer 

hurtigt. Gødningsregnskaber udarbejdes for en planperiode, der dækker dyrkningsåret, som løber fra 1. august et år 

til 31. juli det følgende år. Gødningsregnskabet skal indsendes senest førstkommende 31. marts efter udløbet af 



planperioden. Henover foråret gennemføres en rykkerprocedure, for at få de manglende gødningsregnskaber 

indsendt. 

Når rykkerproceduren er gennemført, opsamles og kontrolleres gødningsregnskaberne elektronisk. Først herefter 

kan den administrative kontrol af gødningsregnskaberne igangsættes, og det sker typisk fra september måned det 

pågældende år. Det er Plantedirektoratets mål for 2011: 

 at efterkomme erhvervets ønsker om hurtig sagsbehandling ved at afslutte den administrative kontrol af 

gødningsregnskaberne 2008/2009 inden 1. juli 2011 i 80 procent af de sager, der udtages til kontrol. 

 at færdiggøre den administrative kontrol inden 1. december 2011(med undtagelse af sager vedr. ”sort 

gødning”, der skønnes at udgør ca. 8 pct. af kontrolsagerne, samt sager som ikke er færdigbehandlet hos 

politiet). 

 

Målet er delvist opfyldt 

Pr. 30. juni 2011 var der kontrolleret og afsluttet 1.295 sager svarende til 71,44 % af hele populationen udtaget til 

administrativ kontrol. De 80 % af sagerne var kontrolleret og afsluttet den 1. august 2011. Delmål 1 blev således 

ikke opfyldt. Årsagen hertil er, at det meget omfattende sagskompleks vedrørende sort gødning blev prioriteret for 

at sikre hurtigst mulig behandling ved anklagemyndigheden. Det har været et mål at behandle sagerne om sort 

gødning indenfor rammen, hvorfor prioriteringen nødvendiggjorde en ændring i ressourceanvendelsen i enheden. 

Oversendelsen af sagerne til anklagemyndigheden skete ultimo juni, hvorfor det var muligt at nå målet på 80 % 1. 

august.  Pr. 22. august er 86 % pct. af sagerne færdigbehandlet. Den 23. september 2011 var 1.678 sager 

færdigbehandlet svarende til cirka 92 % af populationen udvalgt til administrativ kontrol. 

 

Delmål 2 er opfyldt.  

Den 30. november 2011 var 96,3 % af sagerne færdigbehandlet, således manglende der alene 3,7 %, og ikke de 

forudsatte 8%. De resterende sager omhandlede dog ikke sort gødning som oprindeligt forudsat, idet sager vedr. sort 

gødning alle blev færdigbehandlet i maj 2011. Prioriteringen af sort gødning i forhold den almindelige 

sagsbehandling, betød at alle sort gødnings sager var færdigbehandlet i maj 2011. 

 

 

3 
Rettidig revision af bekendtgørelse om jordbrugets 

anvendelse af gødning og om plantedække 
Effektivitet 3 % 

Bekendtgørelsen om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække indeholder regler om gødningsplaner 

og gødskningsregnskaber samt om etablering af plantedække og andre dyrkningsrelaterede tiltag. Bekendtgørelsen 

revideres hvert år, således at kvælstofnormer for afgrøder og husdyr opdateres, samt ændringer som følge af 

politiske aftaler, senest Grøn Vækst. 

 

Det er Plantedirektoratets mål for 2011: 

 At udkast til bekendtgørelsen for planperiode 2011/12 drøftes på møde med kontaktudvalget (erhvervet) 

vedr. administration og kontrol med gødningsregnskaber. 

 At der i forbindelse med høringen indkaldes til åbent dialogmøde med høringsparterne. 

 At udkast til bekendtgørelsen sendes i ekstern høring i mindst 3 uger, senest fra den 16. maj 2011. 

 

Målet er opfyldt. 

Bekendtgørelsesarbejdet forløb planmæssigt. Ud over to kontaktudvalgsmøder, blev der afholdt et åbent 

dialogmøde den 25. maj i forbindelse med høringsperioden. Bekendtgørelsen var i offentlig høring i 3 uger fra den 

18. maj til den 10. juni. Grunden til at bekendtgørelsen ikke kom i høring senest 16. maj skyldes forsinkelse i 

Miljøministeriets interne forelæggelser for Miljøministeren og dermed forsinket tilbagemelding til 

Plantedirektoratet, samt at der var uenighed mellem DJF og DMU om det faglige indhold i en enkelt bestemmelse, 

som var centralt at få med i indeværende bekendtgørelse. Bekendtgørelsen blev underskrevet den 12. juli og trådte i 

kraft den 1. august.  

 

Miljø, i alt 13 % 



4.6 Overvågning og kontrol af EU's landbrugsordninger 

Plantedirektoratet kontrollerer over 30 EU-ordninger for FødevareErhverv og Fødevarestyrelsen. 

Kontrollen sikrer grundlaget for korrekte støtteudbetalinger og overholdelse af støttebetingelserne i 

reglerne om enkeltbetaling, sundhed, miljø og god landbrugsmæssig stand. Plantedirektoratet 

bidrager dermed til at undgå underkendelser af Danmarks udbetaling af EU-landbrugsstøtten. 

Plantedirektoratets vil i 2011 have fokus på at implementere et nyt planlægningssystem, der 

medfører, at alle kontroladresser fordeles blandt kontrollørerne i forhold til kontrollørens bopæl, 

kompetencer - på tværs af de hidtidige afdelingsgrænser. 

Det er Plantedirektoratets mål at færdiggøre et projekt, der har til formål at påvise effekten af 

Plantedirektoratets EU-kontrol på erhvervets vækstvilkår mv. 

Plantedirektoratet vil endvidere have fokus på fuldt ud at implementere kontrol af dyrevelfærd. 

Samlet set skal der udføres i alt ca. 2.300 kontroller inklusiv ca. 800 minkkontroller. 

Til området er der budgetteret med udgifter til løn, drift og udvikling på i alt 63,2 mio. kr. i 2011, 

svarende til 21 pct. af Plantedirektoratets samlede omkostninger. 

Nr. Overskrift Mål for Vægt 

1 EU-kontrol af arealer  Effektivitet 10 % 

Plantedirektoratet udfører kontrol af arealer som forudsætning for korrekt udbetaling af EU-tilskud. Det er 

Plantedirektoratets mål i 2011: 

 at honorere de krav, der er opstillet i den leveranceplan, der indgås med FødevareErhverv for 2011. 

 at direktoratet i samarbejde med FødevareErhverv i 2011 analyserer, hvordan kontrollen kan organiseres 

billigere end i 2010, herunder snitflader mellem Plantedirektoratet og FødevareErhverv og Det 

Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Århus universitet samt DJFs telemåling, så udgiften til 

tilrettelæggelse, gennemførelse og administration vedrørende arealkontrollen kan holdes inden for de 

afsatte bevillinger i FødevareErhverv, Plantedirektoratet og DJFs forskningsbaserede 

myndighedsbetjening. 

 

Målet er opfyldt. 

Forudsætningerne for at opfylde delmål 1 i leveranceplanen med FødevareErhverv, blev ændret. På grund af 

forsinkelser i telemålingen bl.a. som følge af IT-problemer og dermed i klarmeldingen af sager til fysisk kontrol, 

blev opstarten af den fysiske kontrol forsinket. Plantedirektoratets kontrollører var også involveret i 

telemålingsarbejdet, så det øgede tidsforbrug påvirkede de ressourcer, der kunne anvendes til den opfølgende 

fysiske kontrol. 

Der blev i oktober aftalt en ny leveranceplan, hvor sager med LDP-ordninger (landdistriktsprogrammet) skulle 

kontrolleres inden 11. november. Derudover var forventningen, at der ville mangle 150 sager til fysisk kontrol d. 

31. december. Begge disse målsætninger blev overholdt. Det var også forudsat, at ca. 200 sager kunne afsluttes 

administrativt, hvilket dog viste sig kun at kunne udføres på fåtal af sager, bl.a. pga. en meget sen levering af 

landsdækkende ortofoto og dårlig billedkvalitet. 

Trods forsinkelser i telemålingskontrollen, det landsdækkende ortofoto 2011 og ændringer i leveranceplanen, blev 

udbetalingsmålene overholdt, som følge af iværksættelsen af en række konkrete tiltag og en stor fælles indsats fra 

både det tidligere FødevareErhverv og Plantedirektoratet. 

 

Plantedirektoratet og FødevareErhverv har analyseret, hvordan kontrollen kan udføres billigere i 2011 end i 2010, 

og udarbejdede et oplæg med en forventet samlet omkostning på 32 mio. kr. i 2011. Oplægget blev godkendt af 

departementet. 

I 2011 blev telemålingen delvist hjemtaget, og Plantedirektoratet kørte telemålingskontrol på hele 5 %-kontrollen 

og dermed ingen klassiske kontroller (forkontrol). Begge tiltag har betydet, at timeforbruget for den fysiske 

arealkontrol blev nedbragt. Der blev i 2011 anvendt 35 mio. kr. til arealkontrollen mod 41 mio. kr. i 2010, hvilket 



svarer til et fald i omkostninger på 6 mio. kr. Timeforbruget til arealkontrollen (eksklusivt kursus men inkl. 

telemålingsarbejde) var ca. 46.500 i 2010 og 40.800 timer i 2011, hvilket svarer til et fald på ca. 5.700 timer. 

Normtiden på den fysiske arealkontrol (ekskl. telemålingsarbejde) faldt med 4,6 timer fra 2010 til 2011 (15,2 timer 

i 2010 og 10,6 timer i 2011). 

 

Overskridelsen af rammen skyldes, at der ikke var blevet taget højde for opfølgende kontrolarbejde fra 2010, at 

digitaliseringsarbejdet tog længere tid end forventet, og at der blev indført skærpede og mere tidskrævende krav til 

optælling af dyr og dokumentation af gødningskontrol. 

 

2 Kvalitet af arealkontrollen  Kvalitet 4 % 

I 2009 blev der gennemført en analyse af de arealbaserede landbrugs- og landdistriktsstøtteordninger. Analysen 

resulterede blandt andet i anbefalinger om, at: 

 effektivisere processen for sagsbehandling af kontrolsager med fokus på klar rolle- og ansvarsfordeling, 

optimeret koordinering og bedre systemunderstøttelse 

 styrke fagligheden i de fysiske kontroller 

Arbejdet med implementeringen af analysens anbefalinger har været konkretiseret i 5 produkter med i alt 14 

elementer. 11 elementer er gennemført i 2010. De 3 elementer, der mangler at blive implementeret i 2011 er 

følgende: 

 faglig kompetenceudvikling for kontrollører 

 videreudvikling af opfølgningsværktøj til ledelsesinformation 

 etablering af vidensfora i de lokale afdelinger 

 

Aktiviteterne i 2011 skal, som i 2010, bidrage til målet om, at EU ikke skal fremsende underkendelser med krav om 

tilbagebetaling, der skyldes fejl eller mangler i den kontrol Plantedirektoratet udfører. 

 Det er desuden Plantedirektoratets mål i 2011, at den løbende EU revision skal finde 

Plantedirektoratet arealkontrol tilfredsstillende 

 

Målet er opfyldt. 

I forbindelse med den delvise hjemtagning af telemålingskontrollen er en række af Plantedirektoratets 

medarbejdere uddannet til at håndtere fase 1 og 2 af telemålingskontrollen. Der er udviklet et opfølgningsværktøj i 

PD-LIS, som sammenstiller budgetteret antal timer og kontroller med antal gennemførte kontroller og forbrugte 

timer. De lokale vidensfora i afdelingerne er etableret gennem ugentlige faglige møder mellem de faglige 

tovholdere og sagsbehandlerne i Sorgenfri, hvor der drøftes faglige og IT-tekniske problemstillinger, som opføres i 

en log. Der har i 2011 ikke været revision af EU-kommissionen.  

 

3 Dyrevelfærdskontrollen gennemført Effektivitet 10 % 

 

I 2010 overtog Plantedirektoratet en del af kontrollen af dyrevelfærdsreglerne fra Fødevarestyrelsen, herunder 

kontrollen med minkfarme. Samtidig sikredes det, at landmanden får besøg af så få myndigheder som muligt. 

 Det er Plantedirektoratets mål for 2011 at gennemføre det antal dyrevelfærdskontroller m.m., der 

rekvireres af Fødevarestyrelsen i 2011.  

 Plantedirektoratet vil i samarbejde med Fødevarestyrelsen i 2011 analysere, hvordan kontrollen kan 

organiseres således, at der sikres sammenhæng mellem ressourceforbrug og fagligt niveau i kontrollen 

med henblik på, at dyrevelfærdskontrollen kan gennemføres inden for bevillingen. 

 

Målet er opfyldt. 

Plantedirektoratet gennemførte de ca. 2.400 dyrevelfærdskontroller i 2011, som var rekvireret af Fødevarestyrelsen. 

Ressourceanvendelsen for velfærdskontrollen og særligt for svinebesætninger blev evalueret i 1. kvartal 2011. På 

baggrund heraf har Plantedirektoratet udarbejdet et notat om det fremtidige ressourcebehov.  

Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen har i et fælles notat til Departementet beregnet de forventede omkostninger 

til velfærdskontrollen i 2012 samt fordele og ulemper ved at placere kontrollen i hhv. NaturErhvervstyrelsen eller 



FVST. 

Timeforbruget til dyrevelfærdskontrollen var ca. 21.100 timer i 2010 og ca. 20.500 timer i 2011, hvilket svarer til et 

fald på ca. 600 timer. Normtiden på dyrevelfærdskontrollen var den samme i 2010 og 2011 (8,5 timer).  

Kontrol, i alt 24 % 

 



4.7 Politikformulering og -udvikling 

Plantedirektoratet arbejder med politik og politikudvikling på alle niveauer, så Plantedirektoratets 

faglige viden og erfaring anvendes optimalt, og bidrager til et bedre produkt i forhold til erhvervet 

samt at fastholde og styrke Fødevareministeriets profil. Plantedirektoratet ønsker således at sætte 

dagsordenen for det nationale og internationale arbejde på direktoratets arbejdsområde. 

Udfordringerne er blandt andet fortsat at sikre, at Plantedirektoratets faglige viden og erfaring 

indgår i Fødevareministeriets politikudvikling nationalt og internationalt. 

Til området er der budgetteret med udgifter til løn, drift og udvikling på i alt 6,4 mio. kr. i 2011, 

svarende til 2 pct. af Plantedirektoratets samlede omkostninger. De relativt lave direkte udgifter til 

politikformulering og -udvikling skyldes, at en lang række opgaver indenfor politikformulering og -

udvikling afholdes af de faglige enheder. 

Nr. Overskrift Mål for Vægt 

1 Udvikling af økonomistyring Effektivitet 6 % 

 

Fødevareministeriet har løbende fokus på at understøtte en sikker og effektiv økonomistyring og opgavevaretagelse. 

Det er i den forbindelse Plantedirektoratets mål i 2011, at: 

 Følge Fødevareministeriet økonomistyringsstrategi for perioden 2011-2013. Som led heri iværksætter 

Fødevareministeriet primo 2011 en tværgående analyse af institutionernes omkostningsstruktur og 

opgavesnitflader, der skal munde ud i forslag til effektiviseringer i opgavevaretagelsen, der tager højde for 

kommende års bevillingsniveau. Med udgangspunkt i analysen skal Plantedirektoratet i 2011 opstille en 

handlingsplan for mulige effektiviseringer og omprioriteringer i perioden 2011-14. 

 

 Iværksætte et udviklingsarbejde, der muliggør løbende sammenkobling af registreringer vedrørende 

økonomi, tidsforbrug og aktiviteter. Dette sker med henblik på at fremme en aktivitetsbaseret 

økonomistyring, og derigennem udvikle et solidt og gennemskueligt grundlag for løbende prioriteringer i 

opgavevaretagelsen. 

 

 Iværksætte de fornødne metodiske og procesmæssige initiativer til, at der kvartalsvis i 2011 kan opstilles 

et periodiseret regnskab for gebyrområdet i forhold til indtægter, omkostninger og overheadomkostninger 

således, at prognoserne på området bliver mere solide. 

 

 At sikre, at afvigelsen mellem det prognosticerede resultat ved udgangen af kvartalerne og regnskabsførte 

resultat for året overholder nedenstående tabels maksimale afvigelser:  

 

Difference, afvigelse i pct. mellem årets nettoudgiftsskøn og årets 

netto udgiftsresultat på hhv. gebyr-finansierede (uk. 10) og 

bevillingsfinansierede aktiviteter 

1. kvartals-

rapport 2009 

2. kvartals-

rapport 

2009 

3. kvartals-

rapport 2009 

Gebyrfinansierede aktiviteter (uk. 10) 

 

Max. 7 %  Max.5 % Max. 2 % 

Bevillingsfinansierede aktiviteter (øvrige uk.) Max.5 %  Max. 3 % Max. 1 % 

 

Plantedirektoratet deltager - i lighed med Fødevareministeriets øvrige institutioner - i arbejdsgruppen vedr. 

kvalitetssikring af prognosticering, som blev nedsat i 2010, og hvis arbejde fortsætter i 2011. 

 

Målet er delvist opfyldt. 

De 3 første punkter er udgået af resultatkontrakten i forbindelse med fusionen af de 3 styrelser/direktorater.  

 

I tabellen herunder fremgår afvigelserne i procent mellem årets omkostningsskøn og årsresultatet for de realiserede 

omkostninger for hhv. de gebyr- og brugerfinansierede opgaver og de bevillingsfinansierede. 

 



  

Procentvise afvigelser mellem skøn og realiserede omkostninger i 2011

Gebyr- og brugerfinansieret 6% 3% 0%

Bevillingsfinansieret -6% -4% -2%

Plantedirektoratet total -2% -1% -2%

Finansieringsområde 1. kvartalsrapport 2. kvartalsrapport 3. kvartalsrapport

 
 

Som det fremgår, overholdes resultatkontraktens målsætninger for de gebyr- og brugerfinansierede områder, mens 

afvigelserne for de bevillingsfinansierede områder ligger en anelse højere (ca. 1 procentpoint) over målsætningerne. 

For Plantedirektoratet som helhed holder afvigelserne mellem skøn og faktisk årsregnskab på omkostningssiden sig 

på 2 pct. eller derunder, hvilket vurderes som tilfredsstillende. 

 

2 Yderligere digitalisering Effektivitet 4 % 

 

Fødevareministeriet har udarbejdet en digitaliseringsstrategi for perioden 2010-2013. Strategien skal bl.a. fokus på 

en sammenhængende og koordineret digitaliseringsindsats på tværs af ministeriets institutioner samt fremme at 

ministeriets kunder i stigende grad anvender elektroniske selvbetjeningsløsninger, jf. regeringens målsætning om at 

al relevant kommunikation med virksomheder skal fra 2012 skal foregår digitalt. Dette med henblik på at sikre 

effektiviseringsgevinster i Fødevareministeriets administration og styrke ministeriets betjening af virksomheder og 

borgere.  

For at understøtte disse målsætninger og gøre det lettere for landmænd og landbrugsvirksomheder at indberette de 

oplysninger, er det Plantedirektoratet mål i 2011: 

 Fortsat at arbejde med at digitalisere blanketter på virk.dk. 

Det elektroniske blanketsystem vil også kunne tilbyde webservices til indberetning, og kan derfor 

understøtte de kunder, der i stedet for at benytte blanketter, ønsker en system-til-system-løsning fra egne 

it-systemer til Plantedirektoratets it-systemer. 

Det er Plantedirektoratets mål, at 95 % af alle blanketter er digitaliseret på virk.dk senest et år efter, at det 

elektroniske blanketsystem sættes i drift. 

 

 At følge op på implementeringen af den elektroniske sprøjtejournal (SJI) fase 1fra 2010, som gjorde det 

muligt at føre sin sprøjtejournal elektronisk. 

 

I SJI-fase 2 etablerer Plantedirektoratet mulighed for at indberette de førte elektroniske sprøjteoplysninger 

direkte til Plantedirektoratet. Det er desuden hensigten i forbindelse med SJI-fase 2 at tilbyde mulighed for 

at uploade sprøjtedata fra maskinstationer til den elektroniske sprøjtejournal, sådan at de data 

maskinstationerne har produceret under sprøjtning, kan genanvendes direkte i forhold til jordbrugers 

sprøjtejournal. 

Det er Plantedirektoratets mål at gennemføre SJI-fase 2 inden 1. oktober 2011. 

 

Målet er delvist opfyldt. 

Trods en række tekniske vanskeligheder er det nu lykkedes at få Sprøjtejournalindberetningen (SJI) til at fungere 

tilfredsstillende. Fokus er nu rettet mod at få de øvrige lovpligtige blanketter udviklet hurtigst muligt. Pt. arbejdes 

på indberetning af foder samt indberetning af ekstremt vejrlig. 

 

3 AMVAB og brugerundersøgelse Effekt 3 % 

Plantedirektoratet ønsker at øge kundernes tilfredshed med den måde, direktoratet varetager sine 

opgaver på. Derfor arbejder direktoratet med at lette både de administrative byrder og de øvrige 

byrder, som kunderne oplever i 2011: 

 

 Plantedirektoratet medvirker til at opfylde regeringens målsætning om at reducere de 



administrative byrder ved i 2011 at sikre nulvækst i de administrative byrder på 

direktoratets område. 

 

 Plantedirektoratet arbejder i 2011 på at øge kundernes tilfredshed med centrale 

anbefalinger fra kundetilfredshedsanalysen fra 2010: 
 

Nummer Spørgsmål 
Målt grad af 

tilfredshed 2010 
Målt grad af 

tilfredshed 2012* 

6.5.a Er informationen forståelig? 39 % 47 % 

7.3.b Oplever du afgørelser fra 
Plantedirektoratet som 
forståelige 

31 % 38 % 

5.2. Hvor tilfreds er du med 
Plantedirektoratets service – 
muligheden for at få kontakt med 
den rette medarbejder over 
telefon? 

47 % 57 % 

11.1 Hvad er dit samlede indtryk af de 
kontrolbesøg, du har haft fra 
Plantedirektoratet i løbet af det 
sidste år? 

70 % 84 % 

*Af de 20 pct. udgør 10 pct. en signifikansproblemstilling, som søges afklaret i forbindelse med 

kundetilfredshedsundersøgelsen, der gennemføres i 2012 . 

 
Målet er opfyldt. 

Plantedirektoratet har ikke gennemført lovgivning, der øger virksomhedernes administrative byrder i 2011. I 3. 

kvartal iværksatte Plantedirektoratet/NaturErhvervstyrelsen en ”straksundersøgelse” af landmændenes tilfredshed 

med den udførte kontrol på tre områder: Areal, dyrevelfærd og økologi. I undersøgelsen skulle landmænd indenfor 

de tre områder på en skala fra 1 til 5 vurdere styrelsens kontrollører hvad angår faglig viden, formidling, vejledning 

og generel forståelse for forhold og udfordringer. Resultatet af undersøgelsen var en samlet score på 4,1 ud af 5,0 

mulige, hvilket er tilfredsstillende.  

 

Plantedirektoratet har endvidere, med hjælp fra ekstern konsulent, gennemskrevet en lang række af de 

standardskabeloner, der anvendes i kontakten med borgere og virksomheder, med henblik på at lette sprogbruget og 

øge forståelsen. Denne indsats har sigtet mod at øge kundetilfredsheden vedr. punkterne 6.5.a. og 7.3.b. ovenfor.  

 

I Miljøenheden oprettede Plantedirektoratet 2011 et egentligt kommunikationscenter med eget telefonnummer, der 

stod på hjemmesiden og en understøttende IT-løsning. Formålet var at centralisere henvendelser, der kunne 

ekspederes straks ved første henvendelse til centret, at kanalisere og håndtere spidsbelastninger digitalt og fagligt, 

sikre kontakt til rette sagsbehandler så tidligt som muligt og endeligt opsamle viden og efterspørgsler fra brugerne, 

så fejl kunne rettes hurtigst muligt.  Miljøenheden har udenfor spidsbelastningsperioder ca. 120 opkald om dagen. 

Disse opkald fordeltes med ca. 45 til kundecentret og 75 direkte til medarbejderne (38 personer). Ca. 75 %  af 

opkaldene til centret blev besvaret direkte. Det var målet, at dette tal skulle udgøre min. 80 % det første år og at 

antal opkald skulle reduceres mærkbart. Sammenlignet med tidligere løsninger i Miljø oplevedes større kunde- og 

medarbejdertilfredshed. Projektet blev stoppet ved flytningen til Nyropsgade og ønskes videreført på et senere 

tidspunkt. Med løsningen anslås at 80 % af opkald til Miljøenheden blev besvaret af første medarbejder kunden er i 

kontakt med, jf. mål 5.2 ovenfor. 
 

4 Bedre politikformulering og -udvikling Kvalitet 5 % 

 

Plantedirektoratet leverer ministerbetjening, analyser og bidrag med fokus på at skabe et bedre produkt i forhold til 

landmænd, jordbrugsvirksomheder, miljøet og samfundet på en række områder, herunder: 

 Gode besvarelser på borgerhenvendelser 

 Grøn Vækst, herunder: 

- Implementere ØkologiVisionen 

- Omlægning af kvælstofreguleringen 



- Forenkling af miljøreglerne i husdyrlovgivningen 

- Klima 

- Biomasse 

- Den enstregede pesticidkontrol, herunder ulovlig import 

- Indspil til forslag til ændring af pesticidafgiftsloven 

 Revideret sameksistenslov – GMO 

 Myndighedsbetjening fra blandt andre Aarhus Universitet 

 Det er Plantedirektoratets mål, at indsatsen på området som minimum vurderes at være tilfredsstillende. 

Plantedirektoratet redegør kvartalvist for indsatsen i 2011. 

 

Målet er opfyldt. 

 

På økologiområdet har Plantedirektoratet fremsendt forslag til Kommissionen om reviderede regler på fjerkræ- og 

væksthusområdet. Forslagene er udarbejdet i et tæt samarbejde med erhvervet. Økologikontoret har ligeledes 

kommet med forslag til Miljøstyrelsen om, hvilke basisstoffer økologer bør have adgang til. Yderligere har 

Kommissionen (DG-Agri) fået interesse for sagen og det forventes at blive sat på dagsordnen til det kommende 

møde i Den Stående komité for Økologisk landbrug. I forhold til styrkelsen af sortsudvalg i økologisk planteavl er 

der ved at blive nedsat en gruppe, der skal udrede konsekvenserne af manglende forædling. 

  

I forbindelse med omlægningen af kvælstofreguleringen er Plantedirektoratet løbende i dialog med erhvervet og 

drøfter kvotearbejdet inden for den gældende lovgivning. 

 

Plantedirektoratet har også deltaget i Miljøministeriets udvalg om husdyrlovgivningen, hvor arbejdet nu er afsluttet 

med afgivelse af en rapport med udvalgets anbefalinger. Plantedirektoratet bl.a. har sikret, at husdyrlovgivningen 

fremover til kunne hænge sammen med ØkologiVisionen. Det videre arbejde ligger i Miljøministeriet. 

 

På klima- og biomasseområdet har Plantedirektoratet udarbejdet et oplæg til departementet om en 

certificeringsordning for landbruget produktion af biomasse, herunder energiafgrøder. Plantedirektoratet afventer pt. 

departementets tilbagemelding herom. 

 

På pesticidområder er det især de såkaldte ”sorte pesticider”, der har trukket på ressourcerne i 3. kvartal. En del 

sager er afgjort med administrative bøder udstedt af Plantedirektoratet. De øvrige sager kører hos 

anklagemyndigheden pt., hvor Plantedirektoratet løbende stiller sin viden til rådighed. 

 

På GMO-området har Plantedirektoratet udarbejdet et forhandlingsoplæg og deltaget i ministerens forhandlinger 

med ordførerne. Det videre arbejde afventer ministerens holdning til GMO-spørgsmålet. 

 

Endelig har Plantedirektoratet leveret input til ”rullet” af aftaler med universiteterne via GUDP. 

 

5 Høj kvalitet i afgørelser Kvalitet 4 % 

 

Fødevareministeriets institutioner har fokus på høj kvalitet i afgørelserne på de behandlede sager og på herigennem 

at reducere antallet af klager over afgørelserne. I 2011 vil der derfor løbende blive iværksat initiativer, der kan sikre 

et højt kvalitetsniveau i den juridiske sagsbehandling, og styrke kommunikationen vedr. afgørelserne og reglerne 

overfor borgere og virksomheder. 

Det er Plantedirektoratets mål for 2011, at:  

 højst 5 pct. af de klager over sagsbehandling, afgørelser mv. som Plantedirektoratet modtager, må føre til 

omgørelse af afgørelsen i departementet eller blive hjemvist til fornyet behandling i Plantedirektoratet. 

 alle klagesager er oversendt til departementet i overensstemmelse med tidsfristerne i Fødevareministeriets 

instruks for klagesagsbehandling.  

 sagsbehandlingstiden for de klagesager, som Plantedirektoratet modtager til kommentering fra 

FødevareErhverv på arealområdet må højst være 6 uger. 

 

Målet er delvist opfyldt. 

 

I perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 har Fødevareministeriets Klagecenter modtaget i alt 15 klagesager 



på Plantedirektoratets område. Resultatet af klagebehandlingerne har været 4 ændringer, jf. oplysninger fra 

Klagecenteret. 

 

Af Fødevareministeriets instruks for klagesager fremgår, at målet for sagsbehandlingstid er 4 uger. Resultatet for 

sagerne på Plantedirektoratets område blev en gennemsnit på 5,15 uger, hvorfor denne målsætning ikke er opfyldt. 

 

Af de 46 klagesager som vedrører arealkontrol var 44 færdigbehandlet i Jordbrugskontrolkontoret inden årets 

udgang. De sidste 2, som blev modtaget i december var færdigbehandlet 11. januar 2012.  Den gennemsnitlige 

sagsbehandlingstid har været 30 dage. Denne målsætning er opfyldt. 

 

 

6 Lavere enhedsomkostninger Effektivitet 4 % 

 

Plantedirektoratet arbejder strategisk med løbende at effektivisere alle aktiviteter, således at der stiles mod at levere 

de efterspurgte ydelser så omkostningseffektivt og konkurrencedygtigt som muligt.  

 

Det er Plantedirektoratets mål, at enhedsomkostningerne for direktoratets brugerrettede kontrolydelser i gennemsnit 

reduceres med 2 pct. i 2011 i forhold til 2010. 

 

Målet er delvist opfyldt. 

Plantedirektoratet har i 2011 iværksat en lang række initiativer med henblik på at reducere enhedsomkostningerne, 

fx via udbud af visse ydelser, samarbejde med erhvervet, 3. parts auditering og nye arbejdsgange. I tabellen 

herunder beregnes udviklingen i enhedsomkostningerne på udvalgte gebyropgaver for 2010-2011. Det skal 

bemærkes, at beregningerne på flere områder ikke helt sammenlignelige:  

 Der er udvikling i selve opgavernes karakter år for år grundet politiske prioriteringer, nye krav i brancherne 

etc. Dette gælder fx for virksomhedskontrollen under foderområdet. 

 Der har været ændringer i Plantedirektoratets registreringsstruktur fra 2010-2011, med sammenlægninger 

af aktivitetsnumre og oprettelse af nye. 

 Plantedirektoratet skiftede pr. 1/1 2011 it-system til understøttelse af produktionsoplysninger (DAKAR-

systemet lukkede og blev erstattet af data fra VAKS-systemet). Der er forskelle i den måde der tælles 

kontroller på i DAKAR og i det nuværende VAKS-system. 

 

Omkost-

ninger 

(1.000 kr.)

Antal 

kontroller

Kroner pr. 

kontrol

Omkost-

ninger 

(1.000 kr.)

Antal 

kontroller

Kroner pr. 

kontrol

Frø Certificering 6.100 22.014 277 5.340 23.371 228

Planter Import- og avlskontrol 9.774 4.189 2.333 10.828 4.059 2.668

Foder Virksomhedskontrol 24.625 466 52.843 26.982 571 47.255

Gødning Gødningskontrol 4.787 342 13.998 3.684 337 10.932

Kilde: DAKAR, VAKS og BS

Gebyrområde

2010 2011

Opgave

 
 

På frøområdet og gødningsområdet er enhedsomkostningerne direkte sammenlignelige. På foderområdet har der 

været væsentlig udvikling både i opgavens indhold og i Plantedirektoratets underlæggende registreringsstruktur, 

hvorfor oplysningerne ikke er direkte sammenlignelige – men de kan bruges som rettesnor. Oplysningerne om 

produktionsomfang på planteområdet stammer fra DAKAR (2010) og VAKS (2011), og der er forskelle i 

sammentællingsmetoder. Det vurderes på denne baggrund at tallene ikke er direkte sammenlignelige. 

 

 

Politikformulering og -udvikling, i alt 26 % 

 

 

 

 


