
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Årsrapport 2018 
Fødevarestyrelsen 

 

 

 
 
Marts 2019 



 

 2   Miljø- og Fødevareministeriet / Fødevarestyrelsen - Miljø- og Fødevareministeriet - Fødevarestyrelsen - Årsrapport 2018  

Indhold 

1. Påtegning af det samlede regnskab 3 

2. Beretning 4 

2.1 Præsentation af virksomheden 4 

2.2 Ledelsesberetning 5 

2.3 Kerneopgaver og ressourcer 9 

2.3.1 Uddybende oplysninger: Produktudvikling i styrelsen 10 

2.4 Målrapportering 2018 11 

2.4.1 Målrapportering 1. del. Oversigt over årets resultatopfyldelse 11 

2.4.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger 14 

2.5 Forventninger til det kommende år 16 

3. Regnskab 19 

3.1 Anvendt regnskabspraksis 19 

3.2 Resultatopgørelse 19 

3.3 Balancen 21 

3.4 Egenkapitalforklaring 22 

3.5 Likviditet og låneramme 23 

3.6 Opfølgning på lønsumsloft 23 

3.7 Bevillingsregnskabet 23 

4. Bilag 25 

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance 25 

4.2 Indtægtsdækket virksomhed 27 

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed 28 

4.4 IT-omkostninger 29 

 

 

 



 

 Miljø- og Fødevareministeriet / Miljø- og Fødevareministeriet - Fødevarestyrelsen - Årsrapport 2018   3 

1. Påtegning af det samlede regnskab 

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Fødevarestyrelsen (CVR 62534516) er ansvarlig for:  

§ 24.32.01. Fødevarestyrelsen (Statsvirksomhed)  

§ 24.32.09. Forskellige tilskud (Reservationsbevilling)  

§ 24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm. (Lovbunden)  

§ 24.32.20. Markedsføring af fødevareklyngen (Reservationsbevilling) 

§ 24.32.30. Madkulturen (Reservationsbevilling)  

§ 24.32.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbevilling)  

Desuden omfatter rapporten de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevil-

lingskontrollen for 2018. 

 

Påtegning 

 

Det tilkendegives hermed:  

 

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder 

at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love 

og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og  

3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften 

af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten  
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2. Beretning 

2.1 Præsentation af virksomheden  
Fødevarestyrelsen er en statsvirksomhed, som hører under Miljø- og Fødevareministeriet. Denne årsrapport vedrører 

finanslovens hovedkonti nævnt i påtegningen. 

 

Styrelsen er geografisk placeret på otte lokationer fordelt i hele landet og har sit hovedkontor i Glostrup. Desuden er 

styrelsen fast tilstede dagligt på ca. 25 slagterier rundt om i landet. Styrelsen beskæftiger ca. 1493 årsværk.  

Fødevarestyrelsen har en bred kontaktflade bestående af fødevarevirksomheder, landmænd, borgere, interesse- og 

brancheorganisationer og andre myndigheder.  

Kerneopgaverne er samlet i fire hovedformål som angivet i finansloven: 

 Fødevareopgaver 

 Kødkontrol 

 Veterinæropgaver 

 Ernæringsopgaver 
 

Fødevarestyrelsen administrerer den danske fødevare-, foder- og veterinærlovgivning, herunder regeludstedelse, kon-

trol- og tilsynsaktiviteter, undersøgelsesaktiviteter, godkendelses- og autorisationsopgaver samt deltagelse i relevant 

internationalt samarbejde.  

 

Fødevarestyrelsen bidrager derudover til politikudvikling på fødevare-, foder- og veterinærområdet og har både nationalt 

og internationalt fokus på det lovforberedende arbejde, herunder i forhold til arbejdet med Danmarks partnere i EU i 

forbindelse med forhandlinger om EU-retsakter. Herunder udfører Fødevarestyrelsen også opgaver i Grønland i forbin-

delse med bl.a. kontrol af import og eksport af animalske produkter.  

 

Fødevarestyrelsens laboratorier varetager opgaver inden for styrelsens myndighedsområde, men udfører også analyse-

opgaver i øvrigt inden for Miljø- og Fødevareministeriets ressortområde. Herudover varetager Fødevarestyrelsen en 

oplysningsindsats for fremme af sunde madvaner og forbrugerforhold samt virksomhedernes eksport til tredjelande.  

 

Fødevarestyrelsen har fokus på hele fødevarekæden og de virksomheder, interessenter og aktører, der er knyttet hertil. 

Udfordringen er både at sikre vækst i produktion og handel, og at fødevarerne fremmer sundhed og velfærd for forbru-

gerne, herunder at sygdomsrisiko for både mennesker og produktionsdyr mindskes. Forbrugerne kræver sikre og sunde 

fødevarer på bordet, og at varerne bliver produceret effektivt og udbudt under sikre forhold. Styrelsen fører tilsyn med 

foder og fødevarer fra jord til bord - fra landbrug og fiskeri, gennem fødevarevirksomhederne, til butikkerne og ud til for-

brugernes indkøbskurv. 
 

Fødevarestyrelsens mission er at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord. 

Fødevarestyrelsens arbejde er en succes, når vi opnår:  

 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 

 

Fødevarestyrelsens strategiske pejlemærker i 2017-2020 er: 

 En markedsudviklende indsats 

 Udsyn, åbenhed og innovation 

 Stolte medarbejdere og synlige ledere 

 

På Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fødevarestyrelsen.dk findes en uddybende beskrivelse af styrelsens  
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arbejde, organisation og aktiviteter. 

 

 

2.2 Ledelsesberetning  
Direktionen er tilfreds med årets resultater. Fødevarestyrelsen er kommet i mål med en række store tiltag samtidig med, 

at en række store sager har trukket meget opmærksomhed og taget ressourcer fra styrelsens udviklings- og driftsopga-

ver.  

 

Fødevarestyrelsen er tilfreds med de opnåede mål på alle vigtige områder og har opnået fuld målopfyldelse på fem ud af 

ti fastlagte mål- og resultatplans mål. Der er delvis målopfyldelse på fire yderligere resultatplansmål. På baggrund af 

samtlige måls opgørelser opnås en vægtet målopfyldelse på 71,67 pct. Fødevarestyrelsens direktion vurderer det gen-

nemførte arbejde i 2018 som tilfredsstillende. 

 

Da ikke alle Fødevarestyrelsens opgaver er indeholdt i mål- og resultatplanen, er der nedenfor en gennemgang af ud-

valgte indsatser og sager fra 2018 indenfor henholdsvis politiske forlig, organisationsudvikling og sikker drift samt inter-

national indsats og eksportfremme. 

 

Politiske forlig 

En betydelig del af Fødevarestyrelsens arbejde får retning fra politiske forlig og aftaler. Der gælder også Fødevareforlig 

4, som blev vedtaget af alle Folketingets partier i oktober 2018. Fødevarestyrelsen bidrog med fagligt indspil til en føde-

varekontrol, der i langt højere grad skal være datadrevet. Kontrollen bliver målrettet de virksomheder, der ikke kan eller 

vil overholde lovgivningen, mens der skal være langt mere vejledning på digitale platforme til de øvrige virksomheder. 

Gennem forliget skal Fødevarestyrelsen også styrke indsatsen overfor nethandel, svindel og brodne kar samt mikrobio-

logisk fødevaresikkerhed og fødevareberedskab, alt sammen indenfor den samme økonomiske ramme som i Fødevare-

forlig 3.  

 

Sund mad og måltider har afgørende betydning for danskernes helbred. Således lancerede regeringen i august 2018 en 

strategi for sund mad og måltider, som hele fem ministre står bag. I forlængelse heraf har Fødevarestyrelsen bidraget til 

både udarbejdelse af strategien og forankring via de respektive ministerier. Som en opfølgning på strategien har Fødeva-

restyrelsen etableret et nyt nationalt forum for mad, måltider og sundhed. Opgaven er at koordinere og samtænke ind-

satser på tværs af aktører i Danmark, udarbejde en kommunikationsstrategi for at styrke Fødevarestyrelsens stemme i 

sundhedsdebatten samt at gå i dialog med partnere om et nyt innovationspartnerskab for sundere fødevarer.  

 

På det veterinære område er det Veterinærforlig 3, som sætter rammen. Her er bl.a. forbrug af antibiotika i husdyrpro-

duktionen i fokus. I forligets første år er der fx nedsat et uvildigt Veterinærmedicinsk Ekspertråd bestående af sagkyndige 

fra både det veterinær- og humanmedicinske videnskabelige miljø. Rådet skal bl.a. komme med anbefalinger om reduk-

tion af antibiotikaforbruget samt løbende bidrage med anbefalinger om brugen af øvrig veterinær medicin. Der er også 

etableret en systematisk overvågning af husdyr-MRSA samt fastsat et aktionsniveau på 10 pct., som betyder, at hvis 

forekomsten overstiger de 10 pct. i besætningerne i den pågældende dyreart, skal det Veterinærmedicinske Ekspertråd 

vurdere situationen og evt. komme med anbefalinger til håndteringen.  

 

Endelig er der initiativer indenfor kemisk fødevaresikkerhed, som i 2018 har været gennemført som afsluttende elemen-

ter under Fødevareforlig 3 og i regi af nye aktiviteter under Kemiindsatsen sammen med Miljøstyrelsen, herunder forbru-

gerinformation og kontrol af biocidrester i fødevarer. De nye forskningsprojekter på Danmarks Tekniske Universitet Fø-

devareinstituttet, som skal efterfølge Fødevareforlig 3, er kommet på plads og starter i 2019.  

 

Organisationsudvikling og sikker drift  

Fødevarestyrelsen er en stor organisation med en omfattende kontrol- og laboratorieaktivitet. Det stiller krav til den rette 

lovgivning, effektiv drift og en optimal organisation.  
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For at styrke indsatsen mod virksomheder, som ikke overholder reglerne, er fødevareloven ændret i maj 2018. Ændrin-

gerne betyder, at der bliver sat ind overfor den mindre gruppe af virksomheder, som gentagne gange giver problemer. 

De nye regler giver mulighed for at give administrative tvangsbøder, hvis virksomhederne ikke retter sig efter påbud eller 

ikke overholder forbud, virksomhedskarantæne i en afgrænset periode samt en fordobling af bødeniveauet for denne 

gruppe af virksomheder. I tillæg er der indført to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg til alle virksomheder med dårlig 

regelefterlevelse for at sikre, at virksomheden varigt retter op på forholdene.  

 

I den kontekst er det vigtigt at holde sig for øje, at fødevaresikkerheden i Danmark er høj, og langt de fleste virksomhe-

der efterlever reglerne. Men der kan ske fejl, ligesom der kan være et eller andet, som gør, at fødevarer skal kaldes 

tilbage. I 2018 skete det i alt 175 gange. Danmark har fuldt implementeret de europæiske tiltag, som styrker koordinatio-

nen og samarbejdet om fødevaresikkerhed på tværs af EU-grænserne. Det viste fx sit værd ved tilbagekaldelsen af store 

mængder frosne grønsager fra Ungarn, som var forurenet med Listeria. 

 

Dyrevelfærd er højt på mange forbrugeres dagsorden. Derfor blev Dyrevelfærdsmærket i oktober 2018 udvidet til også at 

omfatte slagtekyllinger. Produktionen blev sat i gang med det samme, og detailledet melder, at salget går godt, og bran-

chen forventer at kunne producere ca. 8,5 millioner kyllinger årligt under mærket. For at øge efterspørgslen på sigt, er 

det blevet muligt at bruge mærket i restauranter og kantiner, ligesom der i 2018 blev gennemført to store markedsfø-

rings- og oplysningskampagner for at øge forbrugerens kendskab og tillid til mærket.  

 

I juni blev det klart, at der i en længere årrække ikke havde været sanktioneret på overtrædelser af transportlovgivningen 

i forbindelse med kontrol af returlogbøger efter endt dyretransport ved eksport. En redegørelse om sagen blev overdra-

get til ministeren den 6. juli 2018. Redegørelsen indeholder anbefalinger til en række opstramninger på området for at 

sikre, at håndteringen fremover sker efter forskrifterne. Efterfølgende er der udviklet løsninger, så returlogbøger indhen-

tes digitalt, ligesom sagsbehandlingen fra september midlertidigt blev styrket med otte HK-vikarer. For at sikre en frem-

adrettet løsning er der gennemført en analyse af kontrollen og sagsbehandlingen i forbindelse med transport af dyr, som 

har til formål at optimere og øge sammenhængen af den eksisterende kontrol. På baggrund af analysen blev der den 18. 

december 2018 indgået politisk aftale om styrkelse af kontrollen med dyretransporter.  

 

Fødevarestyrelsens kontrol på slagterierne – Kødkontrollen – er et vigtigt element for at sikre dyresundhed og fødevare-

sikkerhed. Fødevarestyrelsen præsenterede i juni 2018 branchen for projektet ”Fremtidens Kødkontrol”, som bl.a. med-

fører, at der bliver udarbejdet et revideret kodesæt, som skal tydeliggøre myndighedsopgaven og den fremadrettede 

arbejdsdeling mellem kontrollen og virksomhederne. Det er et arbejde, der sker i tæt samarbejde med branchen, og 

strækker sig ind i 2019. For at styrke kvaliteten og øge ensartetheden har Kødkontrollen etableret to nye centrale funkti-

oner – en faglig kvalitetssikringsfunktion og en faglig supervisor. De skal i tæt samspil sikre, at der fortsat er fokus på 

udvikling af en kødkontrol af høj kvalitet. Med samme formål er der etableret fire interne faggrupper til tværgående vi-

densdeling og involvering af medarbejderne.    

 

Det er besluttet, at det veterinære laboratorieberedskab skal overdrages fra DTU Veterinærinstituttet til Københavns 

Universitet/Statens Seruminstitut. Igennem 2018 har der været gennemført en lang række møder med parterne for at 

planlægge overdragelsen. Fødevarestyrelsen faciliterede processen, og indsatsen resulterede i udarbejdelse af en tran-

sitionsaftale, der indebærer en tidligere overflytning af en stor del af de diagnostiske og myndighedsberedskabsmæssige 

funktioner. Der er også indgået en samarbejdsaftale mellem DTU Aqua og Københavns Universitet/Statens Seruminstitut 

på det diagnostiske område for sygdomme hos akvakulturdyr, så det fremover bliver varetaget af DTU Aqua. 

 

Fødevarestyrelsen er som øvrige statslige institutioner pålagt løbende at effektivisere driften. I den forbindelse blev det i 

begyndelsen af 2018 besluttet at foretage en analyse af muligheden for at samle Fødevarestyrelsens laboratoriefunktio-

ner i Ringsted. I analysen indgik en flytning af de øvrige funktioner i huset i Lystrup til en mere hensigtsmæssigt indrettet, 

mindre og billigere lokation i Aarhus-området. Analysen har centreret sig om, hvordan laboratorieopgaverne kan konsoli-

deres således, at der kan skabes fundament for dels at samle laboratoriefunktionen i Ringsted, dels opnå huslejebespa-

relser i et nyt mindre lejemål i Aarhus. På baggrund af analysen blev det besluttet at gennemføre samling af laboratorie-

funktionerne i Ringsted, og den nye lokation for Fødevarestyrelsen bliver på Olof Palmes Allé 18 i Aarhus Nord. 
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International indsats og eksportfremme 

De uafklarede konsekvenser af Brexit har været i centrum for Fødevarestyrelsens internationale indsats, hvilket også har 

gjort nye markedsåbninger til en endnu vigtigere del af eksportindsatsen. 

 

For at være så forberedt som muligt på Brexit, har Fødevarestyrelsen i 2018 været i tæt dialog med erhvervet for at kort-

lægge den eksisterende samhandel med Storbritannien. Kortlægningen har haft fokus på at gøre Fødevarestyrelsen 

parat til at håndtere Brexit og bevare den eksisterende handel med Storbritannien. Styrelsen har ligeledes været meget 

aktiv i samarbejdet med andre relevante styrelser samt styrket kommunikationsindsatsen overfor fødevarevirksomheder-

ne.  

 

I 2018 er der udarbejdet 147 nye og opdaterede eksportcertifikater, hvoraf 55 giver adgang til nye eksportmarkeder. Der 

er i samme periode arbejdet vedvarende for at fastholde markedsåbninger og genåbne markeder, der midlertidigt er 

blevet lukket, f.eks. som følge af sygdomsudbrud.  

 

Af eksempler på markedsåbninger og indsatser i 2018, der bidrager til åbning og fastholdelse af markeder, kan nævnes 

bilaterale forhandlinger med Sydkorea om markedsadgang for oksekød, hvor markedet forventes åbnet i 2019. Der er 

blevet genåbnet for eksport af avlssvin til Rusland efter eksportstop i mere end fire år, og i slutningen af juni 2018 kunne 

danske avlssvin igen eksporteres til Rusland. I begyndelsen af 2018 blev det muligt – efter mere end 10 års arbejde og 

forhandlinger – at eksportere varmebehandlede svinekødsprodukter til Kina, og i slutningen af 2018 resulterede 5 års 

forhandlinger om eksport af soja til Kina i en markedsåbning. En høj prioritet for det danske erhverv. 

 

 

 

Økonomi 

Fødevarestyrelsens direktion vurderer, at det samlede økonomiske resultat er tilfredsstillende.  

 

Fødevarestyrelsens regnskab på § 24.32.01 for 2018 viser et overskud på 16,6 mio. kr. Resultatet består af et underskud 

på det gebyrfinansierede område på 6,4 mio. kr. og et overskud på det bevillingsfinansierede område på 23,0 mio. kr. En 

del af underskuddet på gebyrområdet skyldes afvikling af tidligere års overskud, da der på gebyrordninger skal tilstræbes 

balance, og der ikke må opkræves mere end de faktiske omkostninger. Resultaterne på de to områder skal ses i lyset af, 

at styrelsen er tilført 22,9 mio. kr. fra Miljøstyrelsen og departementet til sikring af opgavevaretagelsen. Resultatet på det 

markedsstyrede område i 2018 er et overskud på 1,4 mio. kr. 
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Tabel 1 viser økonomiske nøgletal for Fødevarestyrelsen 2017-2019. Beløb for 2019 er finansloven for 2019. 

Det bemærkes, at faldet i udnyttelsen af lånerammen mellem 2017 og 2018 skyldes, at der har været udvist en tilbage-

holdenhed i større investeringer. Udnyttelsen af lånerammen forventes at blive forøget, da Fødevarestyrelsen vil investe-

re i opgraderinger af en række systemer. 

 

 

 

 

Tabel 1   

Fødevarestyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal i mio. kr. i årets priser 

 

  Resultat 2017 Resultat 2018 Finanslov 2019 

Resultatopgørelse      

Ordinære driftsindtægter -1.059,2 -1.124,4 -1.089,3 

 - Heraf indtægtsført bevilling -511,0 -575,0 -553,0 

 - Heraf eksterne indtægter -548,2 -549,4 -536,3 

 - Heraf øvrige indtægter 0,0 0,0 0,0 

Ordinære driftsomkostninger 1.072,4 1.124,0 1.104,5 

 - Heraf løn (Personaleomkostninger) 768,1 809,3 793,1 

 - Heraf afskrivninger 28,4 27,9 27,9 

 - Heraf øvrige omkostninger 275,9 286,9 283,5 

Resultat af ordinære drift -13,1 -0,3 15,2 

Resultat før finansielle poster 2,6 -20,0 -4,2 

Årets resultat 2,3 -16,6 0,0 

Balance     
 

Anlægsaktiver 83,2 61,2 
 

Omsætningsaktiver 130,4 134,2 
 

Egenkapital 70,3 86,9 
 

Langfristet gæld 77,8, 61,2 
 

Kortfristet gæld 188,7 209,3 
 

Finansielle nøgletal     
 

Lånerammen 
   

Træk på Lånerammen (FF4) 
   

Udnyttelsesgrad af lånerammen 46,2 % 34,0 % 
 

Overskudsgrad 

Bevillingsandel 

-0,2 % 

48,2 % 

1,5 % 

51,1 %  

 

50,8 % 

Personaleoplysninger     
 

Antal årsværk 1.460,7 1.493,9 
 

Årsværkspris, mio. kr. 0,525 0,541 
 

Lønomkostningsandel 
 

 
 

Lønforbrug, mio. kr. 
 

 
 

 

Kilde: Navision Stat, SKS 
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2.3 Kerneopgaver og ressourcer 
 

 

 

 

Tabel 2  

Fødevarestyrelsens samlede aktivitet i 2018 i mio. kr.  

Drift Mio. kr. 
Bevilling inkl. til-

lægsbevillinger 
Regnskab 

Overført over-

skud 

Drift i alt 
Udgifter 1.144,7 1.148,9 

34,3 
Indtægter -569,7 -590,5 

§ 24.32.01. Fødevarestyrelsen (Statsvirksomhed) 
Udgifter 1.144,7 1.148,9 

34,3 
Indtægter -569,7 -590,5 

Administrerede ordninger Mio. kr. 
Bevilling inkl. til-

lægsbevillinger 
Regnskab 

Videreførsel 

ultimo 

Administrerede ordninger i alt 
Udgifter 28,6 30,8 

-2,5 
Indtægter -4,2 -1,5 

§ 24.32.09. Forskellige Tilskud (Reservationsbevilling) 
Udgifter 3,5 0,0 

0,0 
Indtægter -3,5 0,0 

§ 24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgif-

ter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm. (Lovbunden) 

Udgifter 4,1 5,6 
0,0 

Indtægter -0,7 -7,5 

§ 24.32.20. Markedsføring af fødevareklyngen (Reservations-

bevilling) 
Udgifter 5,0 7,5 -2,50 

§ 24.32.30. Madkulturen (Reservationsbevilling) Udgifter 16,0 16,0 0,0 
 

 

Tabel 2 viser Fødevarestyrelsens omkostninger og indtægter i 2018 for alle hovedkonti.  

 

 

Tabel 3 

Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver 

 

Opgave 

(Beløb i mio. kr.) 

Bevilling  

(FL+TB) 

Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets  

overskud 

0. Generelle fælles-

omkostninger  
-504,3 -20,5 309,3 -215,6 

1. Fødevareopgaver -57,0 -197,5 375,4 120,9 

2. Kødkontrol -2,0 -220,2 220,6 -1,7 

3. Veterinæropgaver -11,7 -149,5 219,9 58,7 

4. Ernæringsopgaver 0,0 -2,8 23,8 21,0 

I alt -575,0 -590,5 1.148,9 -16,6 
 

 
 

 



 

 10   Miljø- og Fødevareministeriet / Fødevarestyrelsen - Miljø- og Fødevareministeriet - Fødevarestyrelsen - Årsrapport 2018  

 
• Generelle fællesomkostninger omfatter bl.a. ledelse, servicefunktioner, generel kompetenceudvikling, kommunikation, 
generelle it-udgifter samt husleje mv.  
 
• Fødevareopgaver omfatter bl.a. opgaver vedrørende fødevarekontrol, herunder laboratorieanalyser, foderkontrol, kon-
trol af restkoncentrationer, eksportfremme, policyudvikling og kontrolstyring og beredskab i forhold til fødevarer.  
 

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

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

 

• Ernæringsopgaver omfatter ernæringsområdet, herunder regelarbejde og ernæringsoplysning.  
 

Det fremgår af tabel 3, at fødevareområdet er det faglige område, som udgør den største del af styrelsens økonomi.  

Kødkontrol og veterinærområdet er stort set lige store, mens ernæring er det mindste område i styrelsen.  

 
2.3.1 Uddybende oplysninger: Produktudvikling i styrelsen 

Fødevarestyrelsen arbejder løbende med at optimere og effektivisere den interne drift for derigennem at sikre, at skatte-

borgernes og virksomhedernes midler anvendes ressourceeffektivt. Dette sker bl.a. via innovation i ydelserne, forenklin-

ger, digitalisering, lean og effektive indkøb. 

 

For at måle Fødevarestyrelsens produktivitetsudvikling, følger nedenfor forskellige indikatorer for, hvorledes produktivite-

ten har udviklet sig.  

 

 Huslejeudgiften pr. medarbejder er i perioden 2012-2018 reduceret med ca. 20 pct. fra ca. 24.900 kr. pr. medarbejder 

til ca. 20.000 kr. pr. medarbejder. Reduktionen skyldes bl.a. en reduktion i huslejeudgifterne som følge af, at styrelsen 

har reduceret antallet af lejemål og siden 2012 reduceret antallet af laboratorier fra 5 til 2. Fra 2020 er der kun ét labo-

ratorium tilbage, da laboratoriet i Aarhus lukker. 

 

 I perioden 2014-2018 har Fødevarestyrelsen nedbragt enhedsomkostningerne i kødkontrollen af svin og kvæg med 

henholdsvis 11 pct. og 14 pct. jf. tabel 3a. For fjerkræ bemærkes det, at ændringen er en stigning på 16 pct. Det skyl-

des primært, at slagterierne på trods af en nedgang i slagtetallet har valgt at fastholde hidtidige åbne/lukketider. Det 

har betydet, at Kødkontrollens kapacitet ikke har været udnyttet optimalt. Derudover skyldes de højere realiserede en-

hedsomkostninger ift. budgettet for fjerkræ, at der er åbnet nye fjerkræslagterier. 
 

Tabel 3a: Enhedsomkostninger for svin, kreatur og fjerkræ 2014-2018 i 2018-priser, i kr.   

 
 
 
 
 
 
 

 
Note. Enhedsomkostninger henviser til dyreenheder, hvor hhv. 1 svin svarer til en dyreenhed, 1 kreatur til 4 dyreenheder 
og 1 kylling er 0,067 (1/15) dyreenheder.  

 
 

 Antallet af sendte bestillinger fra Ministerbetjeningen udgjorde i 2018 i alt 909 stk. imod i alt 1.195 stk. i 2017, dvs. et 

fald på 23,9 pct. Antallet er eksklusive de sager, som sendes til videre foranstaltning i enheder og dermed ikke afsen-

des til departementet fra Ministerbetjeningen.  

 

  2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 2014-2018 

Svineslagterier 11,26 10,6 9,61 9,72 9,99 -11 % 

Kreaturslagterier 13,79 13,13 11,81 11,57 11,83 -14 % 

Fjerkræslagterier 1,49 1,56 1,61 1,90 1,72 16 % 
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 I 2017 var den gennemsnitlige ventetid på telefoniske henvendelser til styrelsens kunderådgivning på 3 minutter og 0 

sekunder, hvilket er en forbedring fra 2017 på 1 minut og 10 sekunder. Forbedringen af svartiden kan tilskrives en for-

bedring af kompetencerne i Kunderådgivningen. 

 

 Fødevarestyrelsens sygefravær fordelt på korttidssygefravær (til og med 30 dage) og langtidssygefravær (over 30 

dage) fremgår af tabel 3b. Fødevarestyrelsen har haft fokus på at få fraværet ned til max 8,5 dage per medarbejder. 

 

Tabel 3b: Sygefravær i antal dage pr. fuldtidsstilling 

 

  2016 2017 2018 

Korttidssygefravær 5,7 6,2 5,9 

Langtidssygefravær 2,8 3,2 1,8 

Total 8,5 9,3 7,7 

 

 

 
2.4 Målrapportering 2018 
 

2.4.1 Målrapportering 1. del. Oversigt over årets resultatopfyldelse 

Fødevarestyrelsen har i 2018 opnået fuld målopfyldelse på 5 ud af 10 fastlagte mål- og resultatplans mål. Der er delvis 

målopfyldelse på yderligere 4 mål, og 1 mål er ikke opfyldt. På baggrund af samtlige måls opgørelser opnås en vægtet 

målopfyldelse på 71,67 pct. Fødevarestyrelsens direktion vurderer det gennemførte arbejde i 2018 som tilfredsstillende.  

 

 
 

 

Tabel 4  

Årets resultatopfyldelse 

Mål Succeskriterium Opnåede resultater Grad af målopfyldelse 

Mål 1:  

Begrænsning af 

resistens 

 

Vægt: 10 pct. 

 

1.1: Antibiotikaforbruget 

til svin i 2018 skal maks. 

udgøre 73.100 kg aktiv-

stof 

 

1.2: Det samlede antibio-

tikaforbrug for øvrige 

produktionsdyr (kvæg, 

får, geder, fjerkræ, mink 

og opdrætsfisk) må sam-

tidig ikke stige fra forbru-

get i 2014, som var 

23.992 kg aktivstof. 

1.1: Antibiotikaforbruget 

udgjorde 74.663 kg aktiv-

stof til svin i 2018. Dette 

er 2,1 pct. højere end 

målsætningens pejle-

mærke for perioden 

(73.100 kg aktivstof) og 

desuden 0,4 pct. lavere 

end tilsvarende periode i 

2017 (74.9388 kg aktiv-

stof). 

 

1.2: Antibiotikaforbruget 

for øvrige produktionsdyr 

udgjorde 21.478 kg aktiv-

stof til alle øvrige produk-

tionsdyr. Dette er 10,5 

pct. lavere end målsæt-

ningens pejlemærke for 

perioden. 

1.1: Målet er ikke opfyldt 

(0 point) 

 
1.2: Målet er 100 pct. 

opfyldt (2,5 point) 

Mål 2:  

Dyrevelfærd 

 

Vægt: 10 pct. 

Der skal opnås en 100 

pct. stigning i antal grise 

under kategori ’hjerte-1’ 

under Dyrevelfærdsmær-

ket 

Opgørelse pr. 31.12.2018 

viser, at der produceres 

35.865 grise under kate-

gori ”hjerte-1” under 

Dyrevelfærdsmærket. 

Dette er en stigning på 

7,7 pct. i forhold til base-

Målet er ikke opfyldt (0 

point) 



 

 12   Miljø- og Fødevareministeriet / Fødevarestyrelsen - Miljø- og Fødevareministeriet - Fødevarestyrelsen - Årsrapport 2018  

line (juni 2017) 

 

Mål 3:  

Et effektivt veterinær-

beredskab 

 

Vægt: 12,5 pct. 

Fødevarestyrelsens 

veterinærberedskab skal 

overholde de maksimale 

behandlingstider på 

mistanke om husdyrs-

sygdom:  

 

3.1: Maksimalt 55 timer 

ved anmeldelser om 

mistanke om svinepest. 

 

3.2: Maksimalt 108-110 

timer ved anmeldelser om 

mistanke om mund- og 

klovsyge 

 

3.1: Der var i 2018 ni 
mistanker om svinepest, 
og behandlingstiderne 
var på hhv.  
16 timer og 38 minutter, 
19 timer og 24 minutter, 
16 timer og 53 minutter, 
20 timer og 6 minutter,  
15 timer og 2 minutter,  
24 timer og 21 minutter, 
22 timer og 40 minutter, 
14 timer og 25 minutter 
og 16 timer og 3 minutter.         
Den maksimale behand-
lingstid har dermed været 
overholdt i alle ni tilfælde. 
 

3.2: Der var i 2018 to 
kliniske mistanker om 
mund- og klovsyge, hvor 
behandlingstiden var på 
hhv. 100 timer og 24 
minutter og 99 timer og 
38 minutter. Den maksi-
male behandlingstid har 
dermed været overholdt i 
begge tilfælde 
 

3.1: Målet er 100 pct. 

opfyldt (6,25 point) 

 

3.2: Målet er 100 pct. 

opfyldt (6,25 point) 

Mål 4:  

Færre syge af maden 

 

Vægt: 10 pct. 

4.1: Antallet af registrere-

de salmonella-

sygdomstilfælde i 2018 

må ikke overstige 1050. 

 

4.2: Antal registrerede 

sygdomstilfælde pga. 

campylobacter i 2018 

skal falde med 5 pct. i 

forhold til i 2017. Dvs. en 

reduktion til 4275 tilfælde. 

 

4.3: Listeria sygdomstil-

fælde nedbringes til 

under 40. 

4.1: Der er pr. 9. januar 

2019 registreret 1.168 

salmonellatilfælde i 2018, 

og målet er dermed over 

75 pct. opfyldt.  

 

4.2: Der er pr. 9. januar 

2019 registreret 4.543 

campylobactertilfælde i 

2018, og målet er dermed 

over 90 pct. opfyldt. 

 

4.3: Der er pr. 9. januar 

2019 registreret 43 tilfæl-

de af listeria i 2018, og 

målet er dermed over 90 

pct. opfyldt. 

 

4.1: Målet er delvist 

opfyldt (1,67 point) 

 

 

 

4.2: Målet er delvist 

opfyldt (2,5 point) 

 

4.3: Målet er delvist 

opfyldt (2,5 point) 

Mål 5:  

Et effektivt fødevare-

beredskab 

 

Vægt: 12,5 pct. 

Kontrollen af 1. leds 

virksomhedens tilbage-

kald af markedsførte 

farlige fødevarer skal 

overholde behandlingsti-

den på maksimum 24 

timer i 95 pct. af sagerne. 

I 2018 er der i alt registre-

ret 196 tilbagekald. 191 

af disse opfyldte kriterier i 

Fødevarestyrelsens mål- 

og resultatplan 2018, og 

fem opfyldte ikke disse 

kriterier. Dette giver i alt 

en målopfyldelse på 97 

pct. 

Målet er over 95 pct. 

opfyldt (12,5 point) 

Mål 6:  

Sund mad 

 

Vægt: 10 pct. 

6.1: Andelen af danskere 

med et usundt kostmøn-

ster skal være stagneret i 

2018 ift. 2017. Højst 13,9 

pct. af hele den voksne 

befolkning og højst 16,9 

pct. mænd og kvinder 

35+ med kort uddannelse 

må have et usundt kost-

6.1: Tallene fra 2017 
(publiceret i 2018) viser 
en stigning i voksne med 
usundt kostmønster 
blandt hele den voksne 
befolkning fra 13,9 pct. i 
2013 til 15,9 pct. i 2017. 
Det tilsvarende tal for 
kortuddannede viser en 
stigning fra 16,9 pct. til 
19,4 pct. 

6.1: Målet er ikke opfyldt 

(0 point) 

 

6.2: Målet er 100 pct. 

opfyldt (5 point) 
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Der er i løbet af året foretaget en ændring i den oprindelige mål- og resultatplan for 2018. Det gælder mål 8 vedrørende 

enhedsomkostninger i kødkontrollen, hvor årets mål ikke kunne fastlægges på tidspunktet for kontraktens indgåelse, da 

mønster. 

6.2: Den procentvise 

andel af overvægtige og 

svært overvægtige børn i 

2018 må ikke stige i 

forhold til niveauet i 2017, 

 

6.2: Data fra Den Natio-

nale Børneundersøgelse 

viser, at der blandt ind-

skolingsbørn i 2016 var 

11,9 pct. overvægtige 

eller svært overvægtige. 

For 2017 er tallet 12 pct., 

hvilket betragtes som en 

stagnering af niveauet fra 

2017. Tallet er publiceret 

i 2018. 

Mål 7:  

En effektiv fødevare-

kontrol 

 

Vægt: 10 pct. 

Fødevarestyrelsen skal 

gennemføre kontrolbesøg 

svarende til mindst 98 

pct. af de planlagte ordi-

nære kontrolbesøg i 

2018. 

Styrelsen har gennemført 
50.634 af de 50.774 
planlagte ordinære kon-
trolbesøg svarende til 
99,3 pct., hvorfor målet er 
fuldt opfyldt. 
Hvis man medregner de 

ikke-planlagte udførte 

ordinære kontroller, er 

der i alt gennemført 

87.935 kontroller. 

Målet er 100 pct. opfyldt 

(10 point) 

Mål 8: Erhvervsfrem-

mende 

indsatser på slagteri-

erne 

 

Vægt: 10 pct. 

8.1: Fødevarestyrelsen 

skal overholde måltal for 

Kødkontrollens dyrespe-

cifikke 

enhedsomkostninger, 

samt budgettal for små 

slagtehuse. 

Måltallene for hele 2018: 
Svineslagterier: 10,01 kr.  
Kreaturslagterier: 12,16 
kr. Fjerkræslagterier: 1,92 
kr. 
 

8.2: Mindst 96,9 pct. af 

slagtekroppene skal 

præsenteres for den 

offentlige kontrol uden 

hygiejniske udfordringer. 

8.1: Måltallene for en-
hedsomkostninger i 2018 
er opfyldt for alle tre 
dyrearter: De realiserede 
værdier er: 
Svineslagterier: 9,99 kr. 
(0,02 kr. lavere end 
måltallet) 
Kreaturslagterier: 11,83 
kr. (0,33 kr. lavere end 
måltallet) 
Fjerkræslagterier: 1,72 kr. 

(0,20 kr. lavere end 

måltallet) 

 

8.2: 97,1 pct. af slagte-

kroppene blev præsente-

ret for kontrollen uden 

hygiejniske udfordringer. 

8.1: Målet er 100 pct. 

opfyldt (5 point) 

8.2: Målet er 100 pct. 

opfyldt (5 point) 

 

 

 

 

 

 

Mål 9:  

Eksportfremme 

 

Vægt: 10 pct. 

9.1: Syv nærmere define-

rede markeder skal åb-

nes. 

9.2: Fødevarestyrelsen 

arbejder på at opnå 140 

nye eller opdaterede 

eksportcertifikater i 2018. 

9.1: To ud af syv marke-

der er åbnet. 

 

9.2: Der er i 2018 opnået 

147 nye eller opdaterede 

eksportcertifikater. 

9.1: Målet er delvist 

opfyldt (2,5 point)  

 

9.2: Målet er 100 pct. 

opfyldt (5 point) 

Mål 10:  

God økonomistyring 

 

Vægt: 5 pct. 

Der må maksimalt være 

en gennemsnitlig nettoaf-

vigelse på 8 pct. pr. 

kvartal på institutionens 

driftskonto i forhold til den 

senest indmeldte progno-

se for samme periode.  

Fødevarestyrelsens 

prognosepræcision i 

2018 var i gennemsnit 

3,24 pct. pr. kvartal.  

Målet er 100 pct. opfyldt 

(5 point). 
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budgettet revideres primo året med udgangspunkt i de realiserede regnskabstal. Det reviderede mål indgår i målopgørel-

sen. Ændringen er dokumenteret i en allonge. Mål- og resultatplan og allonge er tilgængelige på Fødevarestyrelsens 

hjemmeside. 

 

2.4.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger 

 

Mål 1: Begrænsning af resistens  

Forbruget af antibiotika til svin i 2018 var i perioden januar til december (begge måneder inkl.) 74.663 kg aktivt stof. Dette 

er 2,1 pct. højere end målsætningens pejlemærke for perioden på 73.100 kg aktivt stof.  

 

Siden 2015 er der blevet gennemført tre sænkninger af grænseværdierne for antibiotikaforbrug til svin, samt gennemført 

en omfattende justering af Gult kort-ordningen. Disse ændringer har haft stor betydning for den opnåede reduktion i 

antibiotikaforbruget til svin. Seneste sænkning af grænseværdien for antibiotikaforbrug til svin blev gennemført medio 

2018, men trods denne justering var reduktionen i forbruget i 2018 ikke tilstrækkelig til at opnå målsætningen.  

Vedrørende delmål 2 kan det bemærkes, at forbruget af antibiotika til øvrige produktionsdyr i 2018 var i perioden januar 

til december (begge måneder inkl.) 21.478 kg aktivt stof. Dette er 10,5 pct. lavere end målsætningens pejlemærke for 

perioden på 23.992 kg aktivt stof. Målsætningen, om at det samlede forbrug af antibiotika til øvrige produktionsdyr ikke 

må stige, er dermed nået. 

 

Mål 2: Dyrevelfærd 

Opgørelse pr. 31.12.2018 viser, at der produceres 35.865 grise under kategori ”hjerte-1” under Dyrevelfærdsmærket. 

Dette er en stigning på 7,7 pct. i forhold til baseline (juni 2017). Årsagen til den manglende målopfyldelse er, at Dyrevel-

færdsmærket er markedsdrevet og ikke har været anvendt i tilstrækkeligt omfang i forhold til målet. Produktionen af hjer-

te-1 grise er tilpasset efterspørgslen, og der har i 2018 ikke været grundlag for at øge produktionen væsentligt. Dette 

skal ses i lyset af, at hjerte-1 grisene produceres til hjemmemarkedet, mens hovedparten af dansk svineproduktion af-

sættes på eksportmarkederne, der ikke efterspørger denne produktion endnu. 

 

Dyrevelfærdsmærket er i 2018 gjort tilgængeligt for spisesteder samt udvidet til også at omfatte slagtekyllinger. Hermed 

er der nu flere dyrevelfærdsmærkede produkter tilgængelige for forbrugeren. Der er endvidere afholdt to store markeds-

førings- og forbrugerkampagner for at øge kendskabet til mærket. Det forventes, at effekten af disse tiltag vil slå igennem 

i 2019, og at det vil resultere i bedre dyrevelfærd for endnu flere dyr.  

 

Mål 4: Færre bliver syge af maden – delmål 1 

Ifølge SSI’s opgørelse af antallet af registrerede salmonellatilfælde (den 25. januar 2019) er der registreret 1.168 salmo-

nellatilfælde i 2018. Det er 11,0 pct. flere tilfælde end målet. Det er ikke muligt ud fra resultaterne af overvågningen af 

salmonella i fødevarer at udpege en specifik årsag til stigningen i sygdomstilfælde hos mennesker.      

 

Mål 4: Færre bliver syge af maden – delmål 2 

Ifølge SSI’s opgørelse af antallet af registrerede campylobactertilfælde (den 25. januar 2019) er der registreret 4.546 

campylobactertilfælde i 2018. Det er 6,0 pct. flere tilfælde end målet. Antallet af registrerede tilfælde i 2017 var usædvan-

ligt lavt. I 2016 var der 4.678 registrerede tilfælde, og antallet af tilfælde i 2018 er således 2,8 pct. lavere end i 2016.  

 

I 2018 er der også set en stigning af campylobacter i kyllingeflokke og i kyllingekød. I 2018 var 24,6 pct. af slagtekyllinge-

flokkene positive mod 17, 3 pct. i 2017. Den endelige opgørelse af forekomsten af campylobacter i kyllingekød er endnu 

ikke klar. Den præcise årsag til denne stigning er ukendt, men årstiderne kan have indflydelse på forekomsten i flokkene 

i Danmark. Der er mere campylobacter i flokkene om sommeren end om vinteren. Forekomsten i kødet påvirkes af fore-

komsten i flokkene. Det betyder, at en højere grad af campylobacter i kyllingerne, når de kommer ind på slagteriet, giver 

øget risiko for forurening med campylobacter på kødet. Mere campylobacter i kødet medfører en større eksponering af 

forbrugere og dermed også flere sygdomstilfælde. Den meget lange, varme sommer i 2018 sammenlignet med en kort, 

våd og kølig sommer i 2017 kan derfor have påvirket forekomsten af campylobacter og være medvirkende årsag til, at 
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målet ikke er nået. Der er en handlingsplan til reduktion af campylobactertilfælde og mulige tiltag diskuteres i styregrup-

pen for handlingsplanen. 

 

Mål 4: Færre bliver syge af maden – delmål 3 

Ifølge SSI´s opgørelse over antallet af registrerede tilfælde af listeriose (den 25. januar 2019) er der registreret 43 tilfæl-

de i 2018. De 43 listeriosetilfælde vurderes ikke som kritisk set i forhold til et beregnet gennemsnit på 54 registrerede 

tilfælde pr. år i perioden 2003 til 2018. Heller ikke når der sammenlignes med et gennemsnit i samme periode – 48 tilfæl-

de - beregnet uden sygdomstallene for 2009 og 2014, der i forhold til periodens øvrige registreringer vurderes som eks-

traordinære.   

 

Samtidig skal det ses i sammenhæng med, at der i EU har været en stigning i listeriose i perioden 2013 til 2017 på ca. 

30,0 pct., hvilket ikke afspejles i de danske registreringer. Der er i 2019 fortsat fokus på fødevarebåren listeriose i form af 

kontrolkampagne og prøveprojekter. 

 

Mål 6: Sund mad  

Andelen af danskere med et usundt kostmønster opgøres i den nationale sundhedsprofil. Disse opgøres i hhv. 2013 og 

2017. Tallene fra 2017 (publiceret i 2018) viser en stigning for voksne med usundt kostmønster. Det ser det ud til, at 

andelen af voksne med usundt kostmønster er steget fra 13,9 pct. til 15,9 pct. i perioden 2013-2017. Det samme gør sig 

gældende for voksne med kort uddannelse, hvor andelen er steget fra 16,9 pct. til 19,4 pct. Fødevarestyrelsen har i 2018 

arbejdet målrettet med flere indsatser, som har til formål at fremme sunde madvaner bredt i befolkningen. Det gælder 

bl.a. igangsættelse af initiativer fra regeringsstrategien for mad, måltider og sundhed, undervisning, udførelse af butiksin-

terventioner samt udvikling af diverse materialer og værktøjer, der alle bidrager til at fremme sunde madvaner. Desuden 

er Måltidsmærket nu indført i 63 kantiner på arbejdspladser. 

 

Det er dog et faktum, at Fødevarestyrelsen ikke er alene om at påvirke, hvordan danskerne spiser. Der er andre aktører 

og indsatser, som ligeledes har betydning for udviklingen i danskernes kostmønstre. Der er i perioden foregået initiativer, 

som kan have haft modvirkende effekt på, at Fødevarestyrelsens indsatser ikke får mulighed for at opnå ønsket gen-

nemslagskraft, fx fjernelsen af afgifter på sodavand, som på ganske kort tid har medført et øget indtag af sodavand i 

befolkningen.  

 

Mål 9: Eksportfremme 

For at styrke eksportfremmeindsatsen er Fødevarestyrelsen med Fødevare- og Landbrugspakken blevet tilført ekstra 

midler i perioden 2016 til 2018. Denne indsat er forlænget med finanslovsaftalen for 2019, hvor Fødevarestyrelsen får 

tilført 7,2 mio. kr. i 2019 og 7,9 mio. kr. årligt i 2020-2022 til videreførelse af den styrkede eksportindsats. Indsatsen 

dækker bl.a. over styrelsens arbejde med at bevare og etablere nye markedsadgange på tredjelandsmarkederne. Målet 

med den styrkede indsats er bl.a., at der sker en øget og en hurtigere forhandling af eksportcertifikater med henblik på at 

sikre danske virksomheder hurtigere fodfæste på eksportmarkederne. I 2017 og 2018 har Fødevarestyrelsen oplevet et 

stigende behov for at bruge ressourcer på at bevare de allerede åbne markeder.  

 

Status for de planlagte markedsåbninger for 2018 er: 

- Korea, oksekød: I proces. Markedet er ikke åbnet i 2018, men den sidste inspektion forventes at finde sted i 1. kvartal 

2019. 

- Brasilien, svinekød: I proces 

- Kina, varmebehandlet svinekød: Åbent 

- Kina, soja foder: Åbent  

- Argentina, ornesæd: I proces 

- Kina, fjerkræ: Grundet fund af lav patogen fugleinfluenza i maj og juni 2018 er forhandlingen i øjeblikket stoppet. 

- Costa Rica, æg: I proces 

 

Målet vedrørende eksportcertifikater var i Mål- og Resultatplanen for 2018 på 140 certifikater. I 2018 er der forhandlet 

147 eksportcertifikater, hvoraf de 55 er nye certifikater, dvs. nye markedsåbninger. De resterende certifikater er opdate-
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ringer af eksisterende certifikater. Der er tale om en væsentlig stigning i nye eksportcertifikater i forhold til perioden før 

Fødevare- og Landbrugspakken, hvor der blev forhandlet ca. 40 nye certifikater årligt.  

 

Efter konstateringen af lavpatogen aviær influenza (LPAI) i hhv. en andebesætning i Holstebro Kommune d. 5. maj 2018 

og en andebesætning i Vordingborg Kommune d. 26. juni 2018 har Fødevarestyrelsen især i foråret og sommeren, men 

også resten af 2018 brugt en del ressourcer på orientering om situationen til de internationale markeder samt forhandlin-

ger for at bibeholde allerede gældende markeder. Desuden har styrelsen i løbet af foråret brugt ressourcer på orientering 

af internationale markeder vedr. fund af højpatogen aviær influenza i vilde fugle. Fundene har ikke givet anledning til 

internationale reaktioner. 

 

Af større enkeltstående sager er nedenstående eksempler på markedsåbninger og indsatser i 2018, der bidrager til åb-

ning og fastholdelse af markeder:  

- Bilaterale forhandlinger med Sydkorea om markedsadgang for oksekød. Danmark er nu blandt de første to lan-
de, der forhandler med koreanerne om markedsadgang. Det ventes, at der åbnes for det sydkoreanske marked 
i 2019. 

- Der er i efteråret 2017 udarbejdet en aftale med Rusland om eksport af avlsvin efter markedet har været lukket i 
næsten 4 år. Aftalen har en værdi af 150 mio. kr. Efter eksportstoppet i januar 2014, har der i begyndelsen af 
2018 været afholdt en inspektion, inden der endelig fra slutningen af juni 2018 igen blevet eksporteret avlssvin 
fra Danmark til Rusland.  

- Eksporttilladelsen omhandlende varmebehandlede pølser og en række kødkonserves til Kina blev færdigbe-
handlet i starten af 2018 efter mere end 10 års arbejde. Det vurderes af branchen, at de danske virksomheder 
på baggrund af denne aftale vil kunne eksportere for ca. 0,25 milliard kroner årligt. 

- I slutningen af 2018 resulterede 5 års forhandlinger på eksport af Soja til Kina i en godkendelse og offentliggø-
relse af et eksportcertifikat.  Markedet har været højtprioriteret af erhvervet i en årrække, og det forventes, at 
denne markedsåbning resulterer i en øget omsætning til de involverede parter.  

 

De øvrige prioriterede markedsåbninger er ikke i mål endnu, da styrelsen bl.a. afventer svar fra de veterinære myndig-

heder i de pågældende tredjelande. 

 

 

 

2.5 Forventninger til det kommende år  
 
I 2019 har Fødevarestyrelsen fokus på en række politiske og strategiske områder samtidig med, at blikket fastholdes på 

styrelsens store driftsområder. Der henvises til Fødevarestyrelsens Mål- og Resultatplan for 2019, som findes på Føde-

varestyrelsens hjemmeside. Endvidere gennemgås udvalgte fokusområder nedenfor. 

 
Politiske forlig og aftaler 

Flere politiske forlig og aftaler sætter sammen med regeringsstrategier og anbefalinger dagsordenen for Fødevarestyrel-

sens driftsaktiviteter og udviklingsprojekter i 2019. I flere aftaler er der fokus på behovet for endnu større videns- og 

datagrundlag for at forbedre mulighederne for helhedsorienterede risikovurderinger, for at prioritere kontrolindsatserne 

med henblik på størst mulig effekt og for at kunne vejlede både borgere, virksomheder og primærbedrifter til sundere 

livsstil, til færre brud på reglerne og om vækst- og eksportmuligheder. 

 

Konkret skal Fødevareforlig 4 og Regeringens strategi for mad, måltider og sundhed implementeres, ligesom aktiviteter-

ne i Veterinærforlig 3 og Kemiindsatsen fortsætter. Fødevarestyrelsen skal således i 2019 udvikle datamodeller til effek-

tivisering af fødevarekontrollen, forbedre kemikaliesikkerheden for hormonforstyrrende stoffer, sætte nye reduktionsmål 

for antibiotikaforbruget og etablere et innovationspartnerskab med henblik på at øge tilgængeligheden af sundere føde-

varer. 

 

For at lykkes med indsatserne fortsætter og udvider Fødevarestyrelsen sit samarbejde med andre myndigheder og priori-

terer involvering af interessenter. 
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Organisationsudvikling og sikker drift 

Fødevarestyrelsen udvikler en ny forretningsstrategi, som skal gælde fra 2020. Strategien skabes i samspil med omver-

denen og skal svare på samfundets forventninger til en moderne myndighed. Styrelsen har allerede taget hul på en digi-

tal transformation som en af de væsentligste strategiske indsatser i de kommende år. I 2019 ligger fokus på datahåndte-

ring og på at sikre, at Fødevarestyrelsens IT-systemer er tidssvarende og kompatible med forventningerne til den digitale 

udvikling. Samtidig skal nye teknologier tages i anvendelse til at automatisere sagsgange og til at forbedre kommunikati-

on med borgere og virksomheder. 

 

Fødevarestyrelsen vil i 2019 fortsætte sit fokus på sikker varetagelse af myndighedsopgaverne gennem arbejdet med at 

lette kundernes rejse gennem fødevarelovgivningen, kompetenceudvikling af de tilsynsførende, skabe større transparens 

omkring betaling og sanktionspraksis samt tilvejebringe et fælles beslutningsgrundlag for ”Fremtidens Kødkontrol”, her-

under med udvikling af nye kvalitetsmål. 

 

Laboratoriefunktionerne i Fødevarestyrelsen vil i 2019 være præget af den forestående samling af aktiviteterne i Ring-

sted. Overflytning af laboratorieopgaverne sker gradvist og i en proces, der sikrer den daglige opgavevaretagelse. 

 

 

International indsats og eksportfremme 

Myndighedsopgaverne forbundet med at understøtte fødevareerhvervets adgang til eksportmarkeder er steget de sene-

ste år. Denne tendens ventes at fortsætte, og den handelspolitiske udvikling i USA, Brexit og markedslukningen i Rus-

land er eksempler på en udvikling, der i endnu højere grad gør Fødevarestyrelsens arbejde for markedsåbninger nød-

vendigt. I 2019 er der fokus på situationen i Storbritannien samtidig med, at indsatserne på de strategiske markeder i 

Asien og Sydamerika fortsætter. 

 

Fødevarestyrelsen vil i foråret 2019 lægge sidste hånd på en ny strategi for styrelsens EU-arbejde. Strategien skal sikre 

et bedre grundlag for tidlig interessevaretagelse og bidrage til større dansk indflydelse i EU-sager på fødevare- og vete-

rinærområdet.  
 

Samfundsnytte 

Fødevarestyrelsen understøtter udviklingen af den bæredygtige fødevareklynge. Det sker i form af en kontrol og et be-

redskab fra jord til bord, der opretholder tilliden til danske fødevarer både på hjemmemarkedet og hos aktører på ek-

sportmarkederne. Det sker også ved at give viden og valgmuligheder. Fødevarestyrelsens kostråd giver forbrugerne 

viden om en sund kost, og disse bliver i 2019 suppleret med råd om bæredygtighed. Valgmulighederne sikres også i 

form af dyrevelfærdsmærker og ernæringsmærker som f.eks. fuldkornsmærke. Bæredygtige og innovative fødevarepro-

duktioner er vigtige for udviklingen af den bæredygtige fødevareklynge, men disse kan samtidig udfordre lovgivning og 

kontrol. Derfor arbejder Fødevarestyrelsen målrettet på at skabe nye kundeveje, der både understøtter udviklingen og 

bevarer den høje fødevaresikkerhed, som danske fødevarer er kendte for.   

 

 
 

 

Tabel 5 

Forventninger til det kommende år i årets priser, mio. kr. § 24.32.01 

 

 

 Regnskab 2018 Grundbudget 2019 

Bevilling og øvrige indtægter -1.165,5 -1.164,6 

Udgifter 1.148,9                                         1.194,2  

Resultat -16,6                                              29,6  
 

Note: Indtægter omfatter bevilling, gebyrindtægter samt andre indtægter, f.eks. salg af varer og tjenesteydelser. 
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Der er i styrelsens grundbudget for 2019 budgetteret med et merforbrug på 29,6 mio. kr. Merforbruget vedrører 16,9 mio. kr. til 

styrket kontrol ved transport af svin, et underskud på gebyrområdet på 11,8 mio. kr. og et forbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende 

MRSA-kurser.   

 

Jf. tabel 5 forventer Fødevarestyrelsen i 2019 i forhold til 2018 opgjort i årets priser 45,3 mio. kr. i flere udgifter og lidt færre ind-

tægter (0,9 mio.kr.) Hvis der korrigeres for, at styrelsen i 2018 blev tilført 22,9 mio. kr. med henblik på løsning af opgavevareta-

gelsen, er der reelt tale om en stigning i indtægter mellem 2018 og 2019 på 22,0 mio. kr.  

 

De øgede udgifter på 45,3 mio. kr. omfatter blandt andet en udgift på 23,0 mio. kr. til styrket kontrol af svin ved transport inkl. 

stigning i udgifter vedrørende kontrol af logbøger, og en stigning på 9,0 mio. kr. vedrørende kødkontrol på store slagterier.   
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3. Regnskab 

3.1 Anvendt regnskabspraksis 
 

Fødevarestyrelsens regnskab for 2018 er i lighed med tidligere år udarbejdet efter de regnskabsregler og principper, som 

fremgår af Regnskabsbekendtgørelsen og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative 

Vejledning. 

 

Udgangspunktet for regnskabsføringen er anvendelse af SKS-standardkonti, der internt i styrelsen er udbygget med en 

dimensionskontoplan, der er implementeret i Navision Stat, IndFak og RejsUd. 

 

Med udgangspunkt i allokeret tidsforbrug på de enkelte aktiviteter fordeles personaleomkostninger og øvrige indirekte 

omkostninger på baggrund af personaleomkostningerne. Dette objektive kriterium vurderes som den bedste ”cost driver”. 

 

 

3.2 Resultatopgørelse 
 

 
 

 

Tabel 6 

Resultatopgørelse 

 

Note (mio. kr.) Regnskab 2017 Regnskab 2018 Finanslov 2019 

Ordinære driftsindtægter    

Bevilling -511,0 -575,0 -553,0 

Salg af varer og tjenesteydelser    

Eksternt salg af varer og tjenesteydel-

ser 

-16,9 -16,7 
-23,8 

Internt statsligt salg af varer og tjene-

steydelser 

-8,9 -12,5 
0,0 

Tilskud til egen drift -11,6 -13,8 0,0 

Gebyrer -510,8 -506,4 -512,5 

Ordinære driftsindtægter i alt -1.059,2 -1.124,4 -1.089,3 

Ordinære driftsomkostninger    

Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 

Forbrugsomkostninger 0,0 0,0 0,0 

Husleje 29,8 29,9 30,6 

Forbrugsomkostninger i alt 29,8 29,9 30,6 

Personaleomkostninger    

Lønninger 680,4 721,5 793,1 

Pension 95,6 99,7 0,0 

Lønrefusion -16,9 -15,7 0,0 

Andre personaleomkostninger 9,0 3,8 0,0 

Personaleomkostninger i alt 768,1 809,3 793,1 

Af- og nedskrivninger 28,4 27,9 27,9 

Internt køb af varer og tjenesteydelser 55,6 76,8 0,0 

Andre ordinære driftsomkostninger 190,5 180,2 283,5 
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Fødevarestyrelsen har disponeret årets resultat til overført overskud, jf. tabel 7. Overskuddet er fordelt med et underskud 

på gebyrområdet på 6,4 mio. kr. og et overskud på det bevillingsfinansierede område på 23,0 mio. kr.  

 

Overskuddet på det bevillingsfinansierede område på 23,0 mio. kr. bevirker, at den akkumulerede saldo ultimo 2018 på 

det bevillingsfinansierede område udgør et overskud på 38,3 mio. kr. Styrelsen forventer at anvende noget af opsparin-

gen de kommende år til udgifter vedrørende styrket kontrol af transport af svin og MRSA-hygiejnekurser.  

 

På gebyrområdet er den akkumulerede saldo et underskud på 4,0 mio. kr.      

 

Fødevarestyrelsen havde primo 2018 en saldo vedrørende hensættelser på 28,7 mio. kr. Ultimo 2018 var saldoen på 

32,4 mio. kr. Hensættelserne er samlet blevet forøget med 3,7 mio. kr. i 2018.  

 

Der er i 2018 tilbageført 10,0 mio. kr. af hensættelserne til udbetaling af personaleydelser og uhjemlede gebyrer. Derud-

over er der foretaget en årlig regulering af hensættelser til åremål under personaleydelser samt istandsættelsesforpligtel-

se på 1,6 mio. kr., og endelig er der hensat nye 12,1 mio. kr. til udbetaling af personaleydelser. 

 

 

 

Ordinære driftsomkostninger i alt 1.072,4 1.124,0 1.135,1 

Resultat af ordinære drift 13,1 -0,3 45,8 

Andre driftsposter    

Andre driftsindtægter -50,9 -41,2 -50,0 

Andre driftsomkostninger 35,1 21,5 0,0 

Resultat før finansielle poster -2,6 -20,0 -4,2 

Finansielle poster    

Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 

Finansielle omkostninger 4,9 3,4 4,2 

Resultat før ekstraordinære poster 2,3 -16,6 0,0 

Ekstraordinære poster    

Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 

Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 2,3 -16,6 0,0 
 

 

Anm.: Navision Stat og SKS 

 

 

 

Tabel 7  

Resultatdisponering 

 

  Disponering Beløb 

  Disponeret til bortfald 0,0 

  Disponeret til udbytte i statskassen 0,0 

  Disponeret til overført overskud - bevillingsfinansieret område 23,0 

  Disponeret til overført overskud - gebyrfinansieret område -6,4 

  I alt disponeret til overført overskud 16,6 
 

 

Anm.: Navision Stat og SKS 
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3.3 Balancen 
 

 

 

Tabel 8 

Balancen 

 

Note Aktiver (mio. kr.) 2017 2018 Note Passiver (mio. kr.) 2017 2018 

- Anlægsaktiver    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Egenkapital   

1 Immaterielle anlægsaktiver   Reguleret egekapital 

(Startkapital) 

52,7 52,7 

Færdiggjorte udviklingsprojekter 46,4 35,7 Opskrivninger   

Erhvervede koncessioner 0,0 0,0 Reserveret egenkapital   

Udviklingsprojekter under opfø-

relse 

4,4 2,2 Bortfald   

Immaterielle anlægsaktiver i 

alt 

50,8 37,9 Udbytte til staten   

2 Materielle anlægsaktiver   Overført overskud 17,7 34,3 

Grunde, arealer og bygninger 3,8 1,7 Egenkapital i alt 70,3 86,9 

Infrastruktur   Hensatte forpligtelser 28,7 32,4 

Transportmateriel 8,2 5,2 Langfristede gældsposter   

Produktionsanlæg og  

maskiner 

20,0 16,2 FF4 Langfristet gæld 77,8 61,2 

Inventar og IT-udstyr 0,5 0,2 Donationer   

Igangværende arbejder for 

egen regning 

0,0 0,0 Prioritetsgæld   

Materielle anlægsaktiver i alt 32,4 23.3 Anden langfristet gæld   

 Finansielle anlægsaktiver   Langfristet gæld i alt 77,8 61,2 

 Statsforskrivning 52,7 52,7 Kortfristede gældsposter   

 Øvrige finansielle anlægsaktiver   Leverandører af varer og 

tjenesteydelser 

54,3 67,9 

 Finansielle anlægsaktiver i alt 52,7 52,7 Anden kortfristet gæld 25,9 25,1 

 Anlægsaktiver i alt 135,9 113,9 Skyldige feriepenge 105,4 113,5 

 Omsætningsaktiver    Igangværende arbejder 1,9 2,2 

 Varebeholdninger   Periodeafgrænsningsposter 1,2 0,5 

3 Tilgodehavender 182,2 132,7 Kortfristet gæld i alt 188,7 209,3 

 Periodeafgrænsningsposter 2,2 1,4 Gæld i alt 266,5 270,5 

 Værdipapirer      

 Likvide beholdninger      

 FF5 forrentet konto 130,4 93,4    

 FF7 finansieringskonto -33,1 48,5    

 Andre likvider 2,0 0,0    

 Likvide beholdninger i alt 99,3 141,9    

 Omsætningsaktiver i alt 229,6 276,0    

 Aktiver i alt 365,5 389,9 Passiver i alt 365,5 389,9 

 
Notehenvisninger, jf. afsnit 4.1.   
  

Anm.: Navision Stat og SKS 
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3.4 Egenkapitalforklaring 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fødevarestyrelsens balancesum er forøget med 24,4 mio. kr. i 2018, jf. tabel 8.  

 

På aktivsiden er omsætningsaktiverne forøget, hvilket primært kan henføres til en forbedring af likviditeten på FF7 finansierings-

kontoen, som ultimo 2018 står med en saldo på plus 48,5 mio. kr.  

 

På passivsiden er der som følge af Fødevarestyrelsens samlede overskud på 16,6 mio. kr. sket en forøgelse af egenkapitalen, 

og derudover ses der ligeledes en forøgelse af de kortfristede gældsforpligtelser. Det er skyldig leverandørgæld og en regulering 

af feriepengeforpligtelsen, der er de væsentlige årsager til forøgelsen af den kortfristede gæld.  
 

 

 

Tabel 9 

Egenkapitalforklaring 

 

Egenkapital primo R-året (mio. kr.) 2017 2018 

Reguleret egenkapital primo 52,7 52,7 

+Ændring i reguleret egenkapital   

Reguleret egenkapital ultimo 52,7 52,7 

Overført overskud primo 19,9 17,7 

 - Heraf gebyrområdet 

 - Heraf bevillingsområdet 

+Primo-regulering / flytning mellem bogføringskredse 

 - Heraf gebyrområdet 

 - Heraf bevillingsområdet 

5,2 

14,8 

 

 

 

2,4 

15,3 

 

 

 

+Overført fra årets resultat 

- Heraf gebyrområdet 

- Heraf bevillingsområdet 

-2,3 

-2,8 

0,5 

16,6 

-6,4 

23,0 

Overført overskud ultimo 17,7 34,4 

- Heraf gebyrområdet 

- Heraf bevillingsområdet 

Egenkapital ultimo 

-Egenkapital som bortfalder 

2,4 

15,3 

70,3 

 

-4,0 

38,3 

86,9 

Egenkapital ultimo R-året 70,3 86,9 
 

 

Anm.: Navision Stat 
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3.5 Likviditet og låneramme 
 

 

3.6 Opfølgning på lønsumsloft 
 

Fødevarestyrelsen er ikke underlagt lønsumsloft. 

 

 

3.7 Bevillingsregnskabet 
 

 

 

Tabel 10 

Udnyttelse af låneramme 

 

 2018 (mio. kr.) 

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 61,2 

Låneramme 180,0 

Udnyttelsesgrad i pct. 34,0 
 

 

Anm.: Navision Stat og SKS 

 

 

 

Tabel 12 

Bevillingsregnskab, mio. kr.  

 
Hovedkonto Navn Bevillingstype Mio. kr. Bevilling Regnskab Afvigelse Overført 

overskud 
Videreførsel 

ultimo 

Drift       575,0 558,4 16,6 34,3 0,0 

24.32.01 
Fødevarestyrel-
sen 

Drift 
Udgifter 1.144,7 1.148,9 -4,2 

34,3 0,0 
Indtægter -569,7 -590,5 20,8 

Administrative ordninger 
  

24,4 21,6 2,8 0,0 -2,5 

24.32.09 
Forskellige Til-
skud 

Reservation 
Udgifter 3,5 0,0 3,5 0,0 

0,0 
Indtægter -3,5 0,0 -3,5 0,0 

24.32.14 

Erstatninger ved 
nedslagning af 
dyr og andre 
udgifter ved 
bekæmpelsesfor-
anstaltninger mm. 

Lovbunden 

Udgifter 4,1 5,6 -1,5 0,0 

0,0 
Indtægter -0,7 -7,5 6,8 0,0 

24.32.20 
Markedsføring af 
fødevareklyngen 

Reservation Udgifter 5,0 7,5 -2,5 0,0 -2,5 

24.32.30 Madkulturen Reservation Udgifter 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
 

Anm.: Navision Stat og SKS 

 

På § 24.32.01 var der merindtægter på 20,8 mio. kr. i forhold til finansloven. Afvigelsen vedrører hovedsageligt det 

bevillingsfinansierede område inkl. den indtægsdækkede virksomhed. Merindtægterne på det bevillingsfinansierede område 

skyldes 10,0 mio. kr. i merindtægter vedrørende eksterne projekter samt merindtægter vedrørende salg af varer og 

tjenesteydelser, kurser, rykkergebyrer og ekstern finansiering til 3R-centeret. Merforbruget på § 24.32.20 skyldes udbetaling af 

ekstra tilskud på 2,5 mio. kr. til Food Nation i form af opsparet bevilling fra 2016.    
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For så vidt angår udgifterne på 24.32.01 har de  samlet set været 45,7 mio. kr. højere end de 1.103,2 mio. kr. som der var 

afsat på finansloven. Udgifterne på det bevillingsfinansierede område inkl. indtægtsdækket virksomhed har samlet set været 

38,9 mio. kr. højere. Afvigelsen på det bevillingsfinansierede område skyldes større udgifter til blandt andet eksterne projekter 

samt udgifter til nye opgaver finansieret af tillægsbevillinger, herunder Veterinærforlig 3, ernæringsindsatser, afrikansk 

svinepest og  oprettelse af nyt forretningsområde for vækst og innovation. På det øvrige gebyrområde har udgifterne været 3,3 

mio. kr. højere, og udgifterne vedrørende kødkontrol blev 3,5 mio. kr. højere.     

 

På § 24.32.09 Forskellige tilskud har der ikke været indtægter eller udgifter. Dette skyldes, at Veterinærfonden ud fra en 

økonomisk vurdering har besluttet, at den ikke skal finansiere overvågning for AI (aviær influenza) i fjerkræbesætninger og 

TSE i 2018. 

 

På § 24.32.14 Erstatninger ved nedslagning af dyr mv. skyldes afvigelsen i form af et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.bl.a., at 

styrelsen i 2018 har modtaget EU-refusion for erstatninger vedrørende salmonella og fugleinfluenza udbetalt i tidligere år.   

 

På 24.32.79 Reserver og budgetregulering er bevillingen på 5,0 mio. kr. flyttet til 24.32.01. Fødevarestyrelsen 
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4. Bilag 

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance 
 

 

 

 

 

Tabel 13  

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver 

 

(mio. kr.) Færdiggjorte  

udviklingsprojekter 

Erhvervede konces-

sioner, patenter, 

licenser mv. 

I alt 

Kostpris 210,8 8,4 219,3 

Primo korrektioner og flytning ml. 

bogføringskredse 

0,0 0,0 0,0 

Tilgang 8,0 0,0 8,0 

Afgang -1,6 -0,3 -1,8 

Kostpris pr. 31.12.2018 217,3 8,2 225,5 

Akkumulerede afskrivninger -181,2 -8,2 -189,4 

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

Akkumulerede af- og nedskrivninger 

pr. 31.12.2018 

-181,6 -8,2 -189,8 

Regnskabsmæssig værdi pr. 

31.12.2018 

35,7 0,0 35,7 

    

Årets afskrivninger -17,1 0,3 16,9 

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Årets af- og nedskrivninger -17,1 0,2 -16,9 

 

(mio. kr.) Udviklingsprojekter  

under udførelse 

Primo saldo pr. 1. januar 2017 4,4 

Tilgang 5,7 

Nedskrivninger 0,0 

Overført til færdiggjorte  

udviklingsprojekter 

-7,9 

Kostpris pr. 31.12.2017 2,2 
 

 

Anm.: Navision Stat og SKS 
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Tabel 14 

Note 2. Materielle anlægsaktiver 

 

(mio. kr.) 
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p
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l 

In
v

e
n

ta
r o

g
 IT

-u
d

s
ty

r 

I a
lt 

Kostpris 20,0 25,4 67,1 40,5 15,5 168,5 

Primokorrektioner og flytning ml. 

bogføringskredse 

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

Tilgang 0,0 0,4 0,4 0,0 0,1 0,9 

Afgang 0,0 -1,0 -2,6 -1,0 0,0 -4,6 

Kostpris pr. 31.12.2017 20,0 24,8 64,8 39,5 15,6 164,8 

Akkumulerede afskrivninger -18,2 19,6 -45,8 -27,5 -11,5 -122,7 

Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 -2,8 -11,9 -4,0 -18,8 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 

pr. 31.12.2017 

-18,3 -19,6 -48,6 -39,5 -15,5 -141,5 

Regnskabsmæssig værdi pr. 

31.12.2017 

1,7 5,2 16,2 0,0 0,2 23,3 

Årets afskrivninger -2,1 -2,4 -1,5 0,6 0,0 -5,4 

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets af- og nedskrivninger -2,1 -2,4 -1,5 0,6 0,0 -5,4 

 

(mio. kr.) Igangværende arbejder 

for egen regning 

Primo saldo pr. 1. januar 2017 0,0 

Tilgang 0,0 

Nedskrivninger 0,0 

Overført til færdiggjorte  

udviklingsprojekter 

0,0 

Kostpris pr. 31.12.2017 0,0 
 

 

Anm.: Navision Stat og SKS 
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4.2 Indtægtsdækket virksomhed 
 

Fødevarestyrelsen udfører indtægtsdækket virksomhed. Langt hovedparten af aktiviteten vedrører salg af laboratorie-

analyser mv. for private og offentlige. Det akkumulerede resultat for den indtægtsdækkede virksomhed fremgår af tabel 

17.   

 

Tabel 17 

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

  2015 2016 2017 2018 

Salg af analyser og andre tjenesteydelser             -1,2               0,4               0,6  0,0 

Plantesundhedsaktiviteter -1,4 -1,2 -2,0 0,0 

I alt -2,6 -0,8             -1,4  0,0 

 

Resultatet for indtægtsdækket virksomhed blev i 2018 et overskud på 1,4 mio. kr. og der er dermed akkumuleret balance 

ultimo 2018.   

 

 

 

 
Tabel 15  

Note 3: Tab på debitorer i 2018, mio. kr.  

    Beløb   

  Bevillingsfinansieret andel 7,5   

  Gebyrfinansieret andel 1,8   

  I alt 9,3  

    

 

 

 

 

 

 
Tabel 16  

Note 4: Hensatte forpligtigelser ultimo 2018 i mio. kr.  

  Beløb   

Reetablering af lejemål 18,1   

Personaleydelser 14,2   

Uhjemlede gebyrer 0,2   

I alt 32,4   

 

 

Reetablering af lejemål omfatter poster vedrørende genetablering af lejemål ved fraflytning. Personaleydelser omfat-

ter poster vedrørende åremålsforpligtelse, resultatløn, engangsvederlag og fratrædelsesordninger. Uhjemlede geby-

rer omfatter poster vedrørende gebyrordninger, hvor det ultimo 2016 blev konstateret, at der ikke har været hjemmel 

til at opkræve hele eller dele af de pågældende gebyrer. Resthensættelsen ultimo 2018 er beløb, som endnu ikke er 

tilbagebetalt. 
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4.3 Gebyrfinansieret virksomhed 
 

Resultatet på de enkelte gebyrordninger fremgår af tabel 18 nedenfor. Tabellen viser alle styrelsens gebyrordninger. 

Fødevarestyrelsen har ingen fiskale afgifter. Gebyrordningerne ”Kontrol af hundepensioner” og ”Digitalisering af eksport-

certifikater” er nye. På baggrund af resultatet for 2018 vil Fødevarestyrelsen i 2019 vurdere, om der er behov for at redu-

cere omkostningerne eller justere gebyrsatsen for at tilstræbe balance over en løbende 4-årig periode fra og med regn-

skabsåret, jf. BV 2.3.1.2. 

 

 
Tabel 18 
 
Oversigt over gebyrordninger i mio. kr.  
  

  Årets resultat 2015-2017 Regnskab 2018 

Gebyrordning 2015 2016 2017 Indt. Omk. Res. 
Akk. resultat 
ultimo 2018  

 Fødevarekontrol  -10,9 6,8 1,9 104,2 107,0 -2,8                  -0,8  

 Foderaktiviteter  0 0 -0,8 32,8 32,0 0,8                   0,0  

 Fødevarekontrollens rejsehold   og kosttilskud -1,0 0,6 -1,3 7,7 6,7 1,0                  -0,1  

 Grønland, kontrol med fiskevirksomheder mm.  0,3 -0,3 0 4,3 4,7 -0,3                  -0,4  

 Grønland, grænsekontrol  0,3 0,2 0 1,0 0,9 0,1                   0,1  

Kødkontrol, Grønland  0,0 0 0 0,2 0,2 0,0                     -    

 Kødkontrol  på store slagterier 0 0 0 219,7 219,7 0,0                     -    

 Kødvirksomheder med hyppige tilsyn   0,0 0 0 8,4 8,4 0,0                     -    

 Små slagterier (kødkontrol og ordinær kontrol)   0,2 0,9 -0,4 13,9 13,4 0,5                   0,5  

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

 Restkoncentrationer - prøveudtagning og analyse 
mm.  

0,0 0 0 29,9 29,9 0,0                     -    

 IUU-kontrol  -0,4 0,4 0,3 5,9 5,8 0,2                   0,4  

 Auditenheden, USA-godkendte virksomheder  0,0 0 0 2,5 2,5 0,0                     -    

 ATP-kontrol   0,1 -0,3 0,8 3,0 4,0 -0,9                  -0,2  

 Godkendelser af stoffer mm.  0,5 0,1 0,2 1,6 1,4 0,2                   0,5  

 Forhåndsgodkendelse  0,0 0 -0,1 0,1 0,1 0,0                  -0,2  

 Rekvireret vejledning  0,0 0 0 0,2 0,2 -0,1                  -0,1  

 Veterinærkontrol  -0,8 1,1 -0,1 17,3 18,4 -1,1                  -1,2  

 Kontrol med eksport og omsætning af husdyr  -1,0 1,5 -0,5 22,3 23,7 -1,4                  -1,9  

 Besætninger, eksport   -1,7 1,8 -1,1 23,1 24,4 -1,3                  -2,5  

 Mælkeleverende besætninger, ordinær kontrol   0,3 0 0,1 0,5 0,4 0,1                   0,3  

Attestationer 0,0 0 0 0,2 0,3 0,0                  -0,0  

 CHR - Levende dyr, registrering, mærkning og flyt-
ning    

0,0 0 0 26,2 26,2 0,0                     -    

 Hestepas  0,0 0 0 1,5 1,5 0,0                  -0,0  

Kontrol af hundepensioner- og kenneler 0,0 0 0 0,7 1,5 -0,8                  -0,8  

 Gult kort, antibiotika i svinebesætninger  -1,1 0,5 1,1 2,7 2,0 0,6                   0,3  

 Slagtekyllinger, trædepuder    -0,3 0 0,2 3,8 4,3 -0,4                  -0,4  

 Transportører, levende dyr, autorisation      0,1 0,3 0,1 0,7 1,0 -0,4                  -0,3  

 Logbøger    -1,6 2 0,7 3,8 5,6 -1,8                  -1,8  

Dyrevelfærd -1,5 3,9 -2,3 25,0 23,3 1,7                   2,8  

 Dyreforsøg  -0,1 0,1 0,1 2,1 2,3 -0,2                  -0,0  
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 Eksportfremme  1,2 2 -1,5 12,3 12,5 -0,2                   1,5  

Digitalisering af eksportcertifikater 0,0 0 0 2,0 2,0 0,0                   0,0  

I alt -17,5 21,4 2,4 579,5 585,9 -6,4 -4,0 

 

 

 

4.4 IT-omkostninger 
 

 

 

 

 

 

Tabel 21 

IT-omkostninger 

 

Sammensætning 2018 (mio. kr.) 

Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) 11,0 

it-systemdrift 7,7 

It-vedligehold 13,1 

It-udviklingsomkostninger 20,5 

Udgifter til it-varer til forbrug 3,4 

I alt 55,7 
 



  

 

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31-33 

2600 Glostrup 

 

www.fvst.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsrapport 2018 

Fødevarestyrelsen  

 


