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1. Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet vil skabe rammerne for et udviklings- og vækstorienteret
fødevareerhverv, en miljøpolitik, der beskytter og udvikler miljø på et fagligt solidt
grundlag, en forsvarlig forvaltning af natur, skov og kystlinje samt fremme
fødevaresikkerheden og sundheden.
Ministeriet varetager opgaver inden for:

Politikformulering, administration og ledelse

Beskyttelse og forvaltning

Kontrol, regulering og tilsyn

Forvaltning af EU-støtteordninger og tilskud til erhverv og
forskningsinstitutioner

Information og rådgivning
Miljø- og Fødevareministeriet består af departementet, NaturErhvervstyrelsen,
Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning, Kystdirektoratet, Danmarks Miljøportal samt den selvejende institution
Madkulturen.
Der er fra 2017 udarbejdet et fælles koncept for mål- og resultatplanerne for Miljø- og
Fødevareministeriets institutioner. Konceptet omfattet udarbejdelsen af mål- og
resultatplanerne for NaturErhvervstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen,
Naturstyrelsen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Kystdirektoratet.
Mål- og resultatplanen indeholder en introduktion til styrelsen/direktoratet, det flerårige
strategiske målbillede, fokusområder for kontraktåret for styrelsen/direktoratet samt mål
for 2017. Det strategiske målbillede er en beskrivelse af institutionens flerårige
strategiske prioriteringer og målsætninger. Fokusområderne er en beskrivelse af de
væsentlige, aktivitetsmæssige og organisatoriske opgaver for institutionerne i 2017,
herunder eventuelle økonomiske forhold eller udfordringer, som kan have indvirkning på
opgavevaretagelsen. Dette danner beggrunden for de efterfølgende konkrete mål i mål- og
resultatplanen.
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2. Introduktion til
Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet. 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. 1.500 årsværk.
Fødevarestyrelsen har en bred kontaktflade bestående af fødevarevirksomheder,
landmænd, borgere, brancheorganisationer og andre myndigheder og har fokus rettet på
hele fødevarekæden samt de virksomheder, interessenter og aktører, der er knyttet hertil.
Fødevarestyrelsen administrerer den danske fødevare-, foder- og veterinærlovgivning,
herunder regeludstedelse, kontrol- og tilsynsaktiviteter, undersøgelsesaktiviteter,
godkendelses- og autorisationsopgaver samt deltagelse i relevant internationalt
samarbejde.
Herudover varetager Fødevarestyrelsen en oplysningsindsats for fremme af sunde
madvaner og forbrugerforhold samt virksomhedernes eksport til tredjelande.
Fødevarestyrelsen bidrager 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 EUretsakter.
Fødevarestyrelsens laboratorier varetager opgaver inden for styrelsens
myndighedsområde, men udfører også analyseopgaver i øvrigt inden for Miljø- og
Fødevareministeriets ressortområde.
Endeligt udfører Fødevarestyrelsen også opgaver i Grønland i forbindelse med bl.a.
kontrol af import og eksport af animalske produkter.
Kerneopgaverne er samlet i fire hovedformål som angivet i finansloven:
 Fødevareopgaver
 Veterinæropgaver
 Kødkontrol
 Ernæringsopgaver
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3. Fødevarestyrelsens flerårige
strategiske målbillede

Fødevarestyrelsens mission og vision danner rammen for de konkrete mål i kontraktåret,
og tager udgangspunkt i den langsigtede effekt, som styrelsen ønsker at skabe for borgere
og erhverv. Derudover udarbejder Fødevarestyrelsen flerårige strategier med afsæt i dens
aktuelle kontekst med det formål at sikre, at styrelsen bedst muligt er i stand til at opfylde
sin mission og vision.
Mission og vision
Fødevarestyrelsens mission er at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord.
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 forbrugerne, 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 holder øje med fødevarerne fra jord til
bord - fra landbrug og fiskeri, gennem fødevarevirksomhederne, til butikkerne og ud til
forbrugernes indkøbskurv.
Det sker ud fra 3 delvisioner:





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

De tre delvisioner betyder, at styrelsen arbejder for:


at faren for sundhedsfarlige forureninger i maden er så lav som mulig, og at
forbrugerne i butikkerne møder et bredt udbud af sunde varer og spiser måltider,
der i stadig højere grad følger de otte enkle kostråd.



at risikoen for at dyr bliver syge, er så lav som mulig, at dyrene er sunde og at
dyrevelfærden er i orden både i staldene, i lastbilerne og på slagterierne.



at både den lille slagtermester og den store mælkemastodont udvikler nye
kvalitetsfødevarer, der kan sælges til en fornuftig pris. Styrelsen vil gøre det
lettere for madentreprenører at åbne egen restaurant eller butik og vil, med
lettilgængelige råd og målrettede mærkningsordninger, gøre det lettere for
forbrugerne at vælge blandt de mange fødevarer, som danske butikker har på
hylderne.
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Fødevarestyrelsens strategi 2017-2020
I en global verden, hvor konkurrencevilkårene hele tiden skærpes, og hvor der hele tiden
viser sig nye udfordringer, er det nødvendigt, at Fødevarestyrelsen er innovativ og
omstillingsparat. Fødevarestyrelsen har udarbejdet en ny strategi for perioden 20172020. Den nye strategi tager afsæt i den foregående, men med et øget fokus på innovation
som rettesnor for styrelsens arbejde. Strategien indeholder tre pejlemærker:


En markedsudviklende indsats
Fødevarestyrelsen skal have en klar profil som både erhvervs- og
forbrugerstyrelse. Fødevarestyrelsen vil fokusere på indsatser, der understøtter
og udvikler erhvervets vækst, både i forhold til servicering af
eksportvirksomheder, hjælp til at åbne markeder og markedsføring af dansk
fødevaresikkerhed. Derudover skal styrelsens kontrolopgaver suppleres med
tiltag, som i endnu højere grad bringer styrelsens viden ud til virksomhederne.
Fødevarestyrelsens indsats i forhold til udbuddet af fødevarer og måltider skal
tilrettelægges, så alle forbrugergrupper på en nem og gennemskuelig måde
motiveres til at vælge efter kvalitet og sundhedseffekt.



Udsyn, åbenhed og innovation
Fødevarestyrelsen skal have et stærkt udsyn både nationalt og internationalt og
ad den vej indhente viden og inspiration til bedre og mere innovativ forvaltning af
fødevaresektoren. Dialogen med forbrugere, virksomheder og kommuner om
værdien af sund mad skal løbende fornyes, og der er behov for et tæt samspil med
aktørerne på fødevaremarkedet og med forskningsinstitutionerne.
Fødevarestyrelsen skal skærpe vidensindsamling samt dataanvendelse og
-analyse for at målrette information og vejledning til kunderne og prioritere den
efter, hvor stor effekt den vil have på vækst, fødevaresikkerhed og sundhed.



Stolte medarbejdere og synlige ledere
Fødevarestyrelsens succes er afhængig af en stærk organisationskultur præget af
dygtige medarbejdere, der trives og er stolte af deres arbejde, og af ledere, der er
synlige både indadtil og udadtil. Begge dele giver Fødevarestyrelsen mulighed for
at være handlekraftig og nytænkende – både som myndighed og politikudvikler.
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4. Fokusområder i kontraktåret

Et overordnet fokusområde for Fødevarestyrelsen i 2017 er, at virksomheder og
forbrugere i stadig højere grad skal sættes i stand til at træffe oplyste valg
(”empowerment”), der understøtter sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord. Denne
tilgang er et stærkt supplement til kontrol og regulering. For at kunne træffe oplyste valg
og være så selvhjulpne som muligt, skal virksomhederne og forbrugerne have adgang til
målrettet information og kvalificeret vejledning. Rammebetingelserne i form af
vejledning, regler og krav skal også understøtte muligheden for at træffe gode valg.
Kundestrategi
Fødevarestyrelsen vil i løbet af 2017 udvikle en kundestrategi, der dækker
Fødevarestyrelsens møde med kunderne bredt set; ansigt til ansigt, online, skriftligt mv.
Strategien skal sikre, at Fødevarestyrelsens ønske om at gøre forbrugerne og
virksomhederne mere selvhjulpne og i stand til at træffe gode valg, bliver synligt i alle
styrelsens møder med kunderne.
Fælles kontrolstrategi i Miljø- og Fødevareministeriet
Som udløber af Fødevare- og Landbrugspakken fra december 2015 skal der udarbejdes en
fælles kontrolstrategi for hele ministeriets forskellige kontrolområder. Fødevarestyrelsen
står i spidsen for initiativet. Medio 2017 leveres en ny fælles kontrolstrategi for
ministerområdet, herefter udarbejdes en handlingsplan for implementering.
Kontrolindsatsen skal have fokus på myndighedens rolle som aktiv medspiller der hjælper
erhvervet med vejledning til forbedringer, samtidig med at den høje kvalitet, herunder
ensartethed, fastholdes og styrkes.
Eksportfremme
Fødevarestyrelsen vil fortsat, med udgangspunkt i ministeriets eksportstrategi, have et
stærkt fokus på eksportfremmeindsatsen for at skabe markedsadgang på de globale
markeder, både de velkendte i Kina, Rusland, Japan og USA såvel som vækstmarkederne
i bl.a. Sydøstasien og Sydamerika. Desuden vil Fødevarestyrelsen fokusere på at
understøtte mulighederne for markedsadgang på nye markeder i Afrika.
Fødevarestyrelsen skal endvidere sikre en effektiv drift og implementering af de
understøttende indsatser for de udsendte vækstrådgivere i Colombia, Kenya, Kina og
Vietnam.
Sund mad
Fødevarestyrelsen deltager i 2017 i et tværministerielt initiativ om folkesundhed. De
involverede ministerier er: Sundhedsministeriet, Ældreministeriet, Børne- og
Socialministeriet, Undervisningsministeriet samt Miljø- og Fødevareministeriet.
Fødevarestyrelsen vil sætte fokus på sund kost og forebyggelsen af livsstilsrelaterede
sygdomme i den tværministerielle embedsmandsarbejdsgruppe, som har til opgave at
udarbejde et bud på et nationalt udspil, der markant kan styrke indsatsen for den enkeltes
trivsel og forebyggelse af livstilssygdomme relateret til mad og fysisk aktivitet. I arbejdet
inddrages charter fra konferencen Better Food for More People, der blev afholdt første
gang i august 2016.
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Kemiindsats
Ministeren har iværksat en ekstra kemiindsats i 2016-2017 om uønskede kemiske stoffer i
fødevarer og forbrugerprodukter, som gennemføres af DTU Fødevareinstituttet.
Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen arbejder desuden sammen med departementet om et
oplæg til en ny fælles aftale på kemiområdet for 2018-2021, som skal afløse den
nuværende kemikalieindsats under det tidligere Miljøministerium og de dele af
Fødevareforlig 3, der omhandler fødevaresikkerhed på kemiområdet. Forberedelsen af
det fælles oplæg indebærer fx inddragelse af interessenter og beskrivelse af mulige
initiativer, der kan komme til at indgå i den fælles aftale.
Fremtidens kødkontrol
Den fælles indsatsplan (med branchen) for fortsat modernisering og udvikling af
kødkontrollen, herunder gennemførelse af projekt ”Fremtidens kødkontrol” som grundlag
for en fortsat billigere og mere effektiv kontrol i alle sektorer, vil være i fokus det
kommende år – herunder særligt vanskelighederne med at levere yderligere reduktioner
af kontrolomkostningerne på kreaturområdet.
Faglig gennemslagskraft i medierne
Vi skal lave folkeoplysning, som gør befolkningen klogere og gør forbrugerne i stand til at
handle på et oplyst grundlag. Fødevarestyrelsen skal turde markere sig i aktuelle debatter,
som fx ’ulighed i sundhed’, ’spis mindre kød’, ’hormonforstyrrende stoffer’,
’Fødevarestyrelsen og DK’s internationale vækst-indsatser’ og ’madspild’.
Fødevarestyrelsen har masser af historier og bør fortælle dem.
Veterinærforlig 3
Fødevarestyrelsen skal understøtte forhandlingerne om et nyt veterinærforlig. Det
forventes, at Veterinærforlig 3 vil indeholde en række byrdelettelser samtidig med, at det
høje niveau af dyresundhed, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed fastholdes.
De interne rammer
Fødevarestyrelsen har i 2016 gennemført en større tilpasning af organisationen med
henblik på at skabe balance i økonomien frem til og med 2018 inklusiv håndtering af det
årlige 2 pct. effektiviseringskrav. Besparelser og effektiviseringer er igangsat i 2016, men
det vil også i 2017 være et fokusområde at sikre god implementering. Tilpasningen sker på
en måde, der gør, at Fødevarestyrelsen fortsat kan løse sine kerneopgaver.
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5. Påtegning

Mål- og resultatplanen indgås mellem Fødevarestyrelsen og Miljø- og
Fødevareministeriets departement og gælder for året 2017. Mål- og resultatplanen udgør
en del af den samlede mål- og resultatstyring i Miljø- og Fødevareministeriet.
Status på resultatopfyldelsen og hermed forbundet ressourceforbrug skal rapporteres til
departementet og koncernledelsen i kvartalsrapporterne, eller når departementet i øvrigt
anmoder herom. Departementet kontrollerer målopfyldelse og kvalitet i afrapporteringen
og melder tilbage til styrelsen med korrektionen, hvis det vurderes nødvendigt. Den
endelige resultatopfyldelse rapporteres i styrelsens årsrapport.
Direktøren har ansvaret for overholdelse af og rapportering på mål- og resultatplanen.
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6. Mål

Fødevarestyrelsen har formuleret mål inden for disse fokusområder:
1. Sundere spisevaner samt at færre mennesker bliver syge af maden
2. Sundere dyr på marker og i stalde og større dyrevelfærd
3. Udvidede muligheder for at fremstille, forhandle og forbruge fødevarer
I nedenstående tabel er det markeret, hvilke mål der bidrager til de respektive
fokusområder.

Målets
vægt i
pct.

Sundere dyr på
marker og i
stalde og
større
dyrevelfærd

15

x

x

10

x

x

3 Et effektivt
veterinærberedskab

10

x

x

4 Færre bliver syge af
maden

10

x

10

x

15

x

x

x

x

Mål

1 Begrænsning af
resistens
2 Dyrevelfærd

Sundere
spisevaner samt
at færre
mennesker
bliver syge af
maden

Udvidede
muligheder for
at fremstille,
forhandle og
forbruge
fødevarer

Koncern-fælles

5 Sund mad
6 En effektiv
fødevarekontrol
7 Erhvervsfremmende
indsatser på
slagterierne
8 Eksportfremme

10
10

x

x

9 God økonomistyring
10

x
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Mål 1

Begrænsning af resistens
Antibiotikaforbruget skal reduceres

Vægt: 15 %

Mål

Målet er fuldt opfyldt, hvis antibiotikaforbruget til svin i 2017 ikke udgør mere end
76.350 kilo.
Målet for 2017 er baseret på MRSA-handlingsplanens målsætning om et fald i
forbruget fra 2014-2018 på 15 %, svarende til et forbrug i 2018 på 73.100 kg.
Måltallet for 2017 er beregnet som differencen mellem estimatet for forbruget i
2016 og måltallet for 2018, fordelt ligeligt på år 2017 og 2018.
Udvikling i antibiotikaforbruget for svin, kg.:
Kg
aktivstof
/år

Resultat
2013

Resultat
2014

Resultat
2015

Resultat
(Estimeret)
2016

Mål 2017

Mål 2018

Forbrug

91.126

86.022

81.510

79.600

76.350

73.100

Det samlede antibiotikaforbrug for alle andre produktionsdyr (kvæg, får, geder,
fjerkræ, mink og opdrætsfisk) må samtidig ikke stige. Udviklingen i
antibiotikaforbruget for alle produktionsdyr skal derfor afspejle faldet i forbruget
til svin. Måltallet for forbruget til alle produktionsdyr i 2018 er beregnet ved at
addere forbruget til alle andre produktionsdyr end svin i 2014, til måltallet for
forbruget til svin i 2018, hvilket giver 97.124 kg aktivstof. Måltallet for 2017 er
beregnet som differencen mellem estimatet for forbruget i 2016 og målet i 2018,
fordelt ligeligt på 2017 og 2018.
Udvikling i antibiotikaforbruget for alle produktionsdyr, kg.:
Kg
aktivstof
/år

Resultat
2013

Resultat
2014

Resultat
2015

Resultat
(Estimeret)
2016

Mål 2017

Mål 2018

Forbrug

112.957

110.046

105.317

102.123

99.624

97.124

Metode

Fra Fødevarestyrelsens database over veterinærmedicin (VetStat) udtrækkes
oplysning om antibiotikaforbrug til svin og øvrige produktionsdyr. Målet
periodiseres for året baseret på forbruget i 2014.

Begrundelse

Muligheden for effektiv behandling af bakterielle infektioner er vigtig i sikringen
af dyrs sundhed og velfærd. Ansvarlig anvendelse af antibiotika er afgørende i
disse behandlinger, idet det er vigtigt at begrænse udviklingen af
antibiotikaresistens, der kan opstå ved brug af antibiotika. Fødevarestyrelsen vil
derfor arbejde for det lavest mulige antibiotikaforbrug og have særlig fokus på
forbruget til svin og på forbruget af kritisk vigtig(e) antibiotika.
Indsatsen i 2017 vil primært tage udgangspunkt i den 4-årige MRSAhandlingsplan, som blev vedtaget politisk primo 2015.
Målet fremmes gennem gult kort ordningen, hvor antibiotikaforbruget i de højest
forbrugende svinebesætninger begrænses gennem fastsatte grænseværdier for
antibiotikaforbrug. Endvidere fremmes målet gennem løbende revision af
grænseværdierne.

Afrapportering

Der afrapporteres kvartalsvis.
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Mål 2

Dyrevelfærd
Introduktion af dyrevelfærdsmærket

Vægt: 10 %

Mål

Målet er opfyldt, såfremt der inden udgangen af 2017 produceres og markedsføres
svinekød i alle 3 niveauer af Dyrevelfærdsmærket.
Målet for 2017 er første led mod realiseringen af den langsigtede målsætning for
dyrevelfærdsmærket. Den langsigtede målsætning for mærket er opfyldt, såfremt
følgende er opfyldt ved måling i 2019:
Kendskabsgrad
Kundskabsgrad
Købsadfærd
 Kunne du forestille dig at
købe dyrevelfærd?
 Har du købt dyrevelfærdsmærket grisekød?
Forbrugertillid
Markedsandel for mærket
i DK (kun detail)

Metode

Min. 40 %
Min. 20-25 %
Min. 40 %
Min. 15 %

Min. 60 %
Hjerte-1: Min. 15 % af
det danske marked for
svinekød
Hjerte-2+3: Min. 17 % af
det danske marked for
svinekød
Indikatoren for 2017 vedrører tilslutningen på producentniveau til mærkets 3
niveauer. Denne indikator vil blive fulgt fremadrettet.
I 2018 vil markedsandelen for mærket i Danmark desuden blive opgjort og fulgt
fremadrettet.
I 2019 vil der blive gennemført en forbrugerundersøgelse vedr. mærket omkring
kendskab, kundskab, forbrugertillid og købsadfærd, og evt. også undervejs i
perioden.
Målsætningerne
skal
opnås
gennem
lanceringsstrategi,
kampagneindsatser samt kommunikations- og medieindsatser fra 2017-19, hvilket
der vil blive afrapporteret på løbende, indtil målingen foreligger primo 2019.

Begrundelse

Dyrevelfærdsmærket har til formål at skabe bedre dyrevelfærd for flere danske
grise via en mærkningsordning og via markedsbaseret dyrevelfærd. Det er et
statsligt mærke udviklet i samspil med interessenter med statsligt logo og statseller statsanerkendt kontrol.
De dyrevelfærdsprodukter, der ses på det danske marked, har en beskeden
markedsandel på 2,5 %, fordi merprisen er høj. Den nye mærkningsordning har til
formål at give forbrugerne et større udbud af dyrevelfærdskød, og dermed får flere
grise bedre dyrevelfærd.
Dyrevelfærdsmærket skal introduceres i detailhandlen maj/juni 2017. Den første
indikation på, at mærket er blevet succesfuldt introduceret er, at der er
producenter indenfor hver af de 3 kategorier, som opfylder kravene og lader sig
mærke, hvorfor denne indikator er valgt for 2017.

Afrapportering

Der afrapporteres kvartalsvist.
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Mål 3

Et effektivt veterinærberedskab
Veterinærberedskabets reaktionstid

Vægt: 10 %

Mål

Målet er fuldt opfyldt, såfremt Fødevarestyrelsens veterinærberedskabs
behandlingstider på klinisk mistanke om husdyrssygdom er:
3.1 maksimalt 55 timer ved anmeldelser om mistanke om svinepest
3.2 maksimalt 100 timer ved anmeldelser om mistanke om mund- og
klovsyge
Målingen dækker fra tidpunktet for anmeldelsen til Veterinærenheden til
tidspunktet for endelig af- eller bekræftelse af mistanken.
VE tager
Transport af
Anmeldelse
Fra anmeldelse til
prøver i
prøver til
Behandling i
Endelig
til VE
→ VE er i besætningen → besætningen → Lindholm
→ laboratorie → af/bekræftelse
Max 3 timer v. slagteri Max 3 timer
Varierer op
Max 48 timer v. svinepest
Max 5 timer v. andre
til 5 timer
Max 96 timer v. mund- og klovsyge

Der er for flere dele af processen i forvejen bestemt et maksimalt tidsforbrug med de
respektive involverede parter. Målet på hhv. 55 og 100 timer er sat ud fra, at
samtlige af disse tidsfrister ikke bliver brugt fuldt ud. Bruges de enkelte tidsfrister
fuldt ud, vil behandlingstiden vedr. svinepest være på 59-61 timer, og
behandlingstiden vedr. mund- og klovsyge være på 107-109 timer.
Ved anmeldelse af klinisk mistanke er det veterinærenhedens opgave at besøge
besætningen, eller samtidigt besøge slagteriet og besætningen. I besætningen
foretages en grundig klinisk vurdering med henblik på MKS*, ASF* eller CSF*,
herunder temperaturtagning af en stikprøve. Hvis mistanken opretholdes på det
grundlag, udtages blodprøver og vævsprøver, som afsendes til DTU’s laboratorie på
Lindholm. Besætningsundersøgelsen er det mest kritiske element. Forsendelsen af
prøver sker altid med politikøretøj eller helikopter i henhold til aftale med politiet.
Denne aftale indeholder ikke tidskrav, men det sker hurtigst muligt, og den
prioriteres af politiet.
Når prøven er modtaget hos DTU sættes serologisk undersøgelse af blodprøver, PCR
(DNA/RNA analyse) og dyrkning for levende virus op. Dyrkning er den mest
tidskrævende proces og kan for ASF/CSF tage op til 48 timer og for MKS op til 96
timer på grund af et krav om to passager af dyrkningen. Dyrkningens resultat er
afgørende for det endelige negative eller positive svar. Hvis der opstår fejl under
laboratorieprocessen kan prøver skulle køres igen. Analysetiderne på DTU er fastsat
i henhold til OIE’s** og EU’s diagnostiske manualer.
*MKS = mund-og klovesyge, ASF = afrikansk svinepest, CSF = klassisk svinepest
**OIE = World Animal Health Organisation
Metode

Målet opgøres ved hjælp af DiKo* der registrerer følgende: tidspunktet for
anmeldelsen af en mistanke, tidspunktet for hvornår Fødevarestyrelsen er ude i
besætningen, samt tidspunktet for at anmeldelsen af- eller bekræftes.
Målet gælder for følgende sygdomme; mund- og klovsyge; afrikansk- og klassisk
svinepest. Sygdommene er valgt fordi de er de mest smitsomme og økonomisk
tabsvoldende.
* Fødevarestyrelsens kontrolsystem, som benyttes til registrering af kontroldata
om fødevare-, foder- og veterinære kontroller samt ifm. veterinært beredskab.
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Begrundelse

Ved at sikre at sygdomme bekæmpes hurtigt og effektivt, minimeres omfanget af
smitte og samhandelsmæssige restriktioner udover den minimale periode, der er
fastlagt under EU-lovgivningen ved sygdomsudbrud.
Således er et effektivt veterinærberedskab afgørende for en markedsudviklende
indsats, hvor mulighederne for at drive erhverv udvides.

Afrapportering

Der afrapporteres kvartalsvist.

Mål 4

Færre bliver syge af maden
Indikator 4.1 Salmonellaindsatsen
Indikator 4.2 Campylobacterindsatsen

Mål

4.1
Indikatoren er fuldt opfyldt, hvis antal registrerede sygdomstilfælde pga. salmonella
i 2017 ikke overstiger det estimerede niveau for 2016 på 1.071 tilfælde.
Udviklingen i antal salmonellatilfælde:
Antal/år
Resultat
Resultat
2013
2014
Salmonellatilfælde

1.133

1.124

Vægt: 10 %

Resultat
2015
926

Resultat
(estimeret)
2016
1.071

Mål
2017
1.071

En vis del af sygdomstilfældene skyldes smitte erhvervet i udlandet.
Indikatoren tæller med en vægt på 50 procentpoint.
4.2
Indikatoren er fuldt opfyldt, hvis antal registrerede sygdomstilfælde pga.
campylobacter i 2017 ikke overstiger det estimerede niveau for 2016 på 4.734
tilfælde.
Udviklingen i antal campylobactertilfælde:
Antal/år
Resultat Resultat
2013
2014
Campylobactertilfælde

3.780

3.781

Resultat
2015
4372

Resultat
(estimeret)
2016
4.734

Mål
2017
4.734

Der er både ultimo 2014 og primo 2016 indført en forbedret registrering af
campylobactertilfælde fra Statens Serum Institut, med den konsekvens at langt flere
tilfælde registreres. Det afspejles i måltallet for 2017, idet der estimeres at blive
registreret over 4.300 campylobactertilfælde i 2016. Det bemærkes desuden at en vis
del af sygdomstilfældene skyldes smitte erhvervet i udlandet.
Indikatoren tæller med en vægt på 50 procentpoint.
Metode

4.1
Der tages udgangspunkt i kvartalsvise opgørelser på baggrund af data fra Statens
Serum Institut.
Der rapporteres desuden årligt på, hvorvidt smitten er erhvervet i Danmark eller i
udlandet.
4.2
Der tages udgangspunkt i kvartalsvise opgørelser på baggrund af data fra Statens
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Serum Institut.
Der vil i årsrapporten blive rapporteret på, hvorvidt smitten er erhvervet i Danmark
eller i udlandet.
Begrundelse

Fødevarestyrelsen arbejder for en høj fødevaresikkerhed, så færre mennesker bliver
syge af den mad, de spiser. En høj fødevaresikkerhed fremmes generelt ved, at
Fødevarestyrelsen kontrollerer, vejleder, regulerer og informerer forbrugere,
producenter og importører.
Målet er forankret i politisk vedtagne flerårige handlingsplaner, to for salmonella og
en for campylobacter, der desuden er en del af Fødevareforlig III.

Afrapportering

Der afrapporteres kvartalsvist.

Mål 5

Sund mad
Indikator 5.1 Danskernes gennemsnitlige saltindtag
Indikator 5.2 Andel af overvægtige og svært overvægtige børn

Mål

Fødevarestyrelsens indsats på ernæringsområdet skal have betydning for
befolkningens overordnede sundhed. De væsentligste langsigtede mål må derfor
have til formål at opnå varige ændringer i danskernes spisevaner, som har
betydning for befolkningens levealder, og at danskerne har færre år med sygdom
som følge af uhensigtsmæssig livsstil. De 2 langsigtede effekter som
Fødevarestyrelsen arbejder henimod er:

Vægt: 10 %

1. Stagnering af andelen af overvægtige danskere
2. Sundere kost med højt indtag af frugt, grønt og fisk, et faldende saltindtag
samt et lavt indhold af mættet fedt i kosten
Indsatserne i 2017 er fokuseret omkring øget kendskab til og udbredelse af det nye
måltidsmærke samt omkring et større udvalg af nøglehulsmærkede produkter og et
effektivt samarbejde i Saltpartnerskabet. Effekten måles i 2017 ved følgende
indikatorer:
5.1
Målet i 2017 er fuldt opfyldt, såfremt danskernes gennemsnitlige saltindtag ikke er
steget ift. 2014.
5.2
Målet i 2017 er fuldt opfyldt, såfremt den procentvise andel af overvægtige og svært
overvægtige børn i 2017 ikke er steget i forhold til niveauet i 2016.
Metode

Der er tale om langsigtede mål, hvor effekten ikke kan måles direkte eller på samme
måde hvert år. Der foretages allerede 4 større undersøgelser, hvori der indgår
indikatorer, der kan belyse effekten af indsatserne på ernæringsområdet:
1.

Kostundersøgelserne fra DTU og den nationale sundhedsprofil, der viser,
hvor sundt danskerne spiser samt andelen af overvægtige danskere.
2. Sundhedsdatastyrelsens data ved indskoling, mellemtrin og udskoling der
viser andelen af overvægtige og svært overvægtige børn.
3. Den nationale sundhedsprofil der viser danskernes kostvaner, inkl. indtag
af frugt, grønt, fisk og mættet fedt fra kosten.
4. Opgørelsen fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed under
Københavns Universitet der viser danskernes saltindtag.
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Undersøgelserne foretages som vist i skemaet nedenfor frem mod 2026. De
indikatorer der medtages i mål- og resultatplanen det pågældende år vil afhænge af,
hvilke undersøgelser der foretages i det givne år.
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1. Kost
Undersøgelser*
2. Børne-

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

overvægt
3. National
sundhedsprofil
4. KU saltindtag**

x
x

x
x

(x)

x
(x)

(x)

* Frekvens for kostundersøgelserne er endnu ikke fastlagt endeligt. Den fremtidige frekvens vil afhænge af både
finansiering og prioritering i hhv. Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet under DTU.
** Kryds i parentes (x) angiver, at disse monitoreringer ikke er endeligt fastlagt, men forventes at have den angivne
frekvens.

Begrundelse

5.1
En vigtig komponent, i hvad der kan betragtes som sund kost, er et begrænset
saltindtag. Et for højt saltindtag kan være medvirkende årsag til en række
helbredsproblemer. Nøglehulsmærket er Fødevarestyrelsens redskab til at medvirke
til dels større tilgængelighed af det sundere valg, dels større viden om salt, sukker,
fedt og fuldkorn. Styrelsen arbejder på at udbrede kendskab og kundskab til mærket
igennem en landsdækkende forbrugerrettet kampagne.
Desuden vil Fødevarestyrelsen samarbejde med en lang række interessenter i bl.a.
Saltpartnerskabet og arbejde for stærkere involvering af erhvervet, herunder for
reformulering af forarbejdede fødevarer med henblik på nedbringelse af
saltindholdet.
5.2
Ud fra betragtningen om, at forebyggelse er langt mere effektivt end behandling, er
børn en af de primære målgrupper for Fødevarestyrelsens arbejde.
Fødevarestyrelsen arbejder med en række initiativer, der har til formål at oplyse
børn om sund mad samt øge tilgængeligheden af sund mad. Fødevarestyrelsen vil
arbejde med at udbrede sund skolemad i samarbejde med relevante interessenter
såsom kommuner, skoler og interesseorganisationer. Den ultimative effekt
forventes at være et stop i stigningen af overvægtige og svært overvægtige børn.
Dette resultat kræver en multikomponent indsats, som inkluderer aktører og
initiativer, der ligger udenfor Fødevarestyrelsens ressort.

Afrapportering

Da målingerne kun foretages en gang om årligt, opgøres målene en gang årligt,
mens der kvartalsvist gøres status over de indsatser, der er gennemført for at nå
målene. Det bemærkes, at de tiltag, som foretages i et givent år, først kan formodes
at have effekt adskillige år efter.
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Mål 6

Effektiv fødevarekontrol
Indikator 6.1 Andelen af brodne kar
Indikator 6.2 Planlagte kontrolbesøg

Mål

6.1
Indikatoren er fuldt opfyldt, hvis andelen af brodne kar ikke overstiger 0,8 %.
Brodne kar er defineret som kontrolobjekter med minimum 3 anmærkninger på de
4 seneste kontrolbesøg.
Udvikling i antallet af brodne kar:
Andel/år
Resultat Resultat
2013
2014
Brodne kar

0,9 %

0,9 %

Vægt: 15 %

Resultat
2015

Mål
2016

Mål
2017

0,7 %

0,8 %

0,8 %

Fødevarestyrelsen styrker fortsat den risikobaserede tilgang til kontrolindsatsen,
hvilket kan påvirke andelen af brodne kar. Således er målet i 2017 fortsat ambitiøst.
Indikatoren tæller med en vægt på 25 procentpoint.
6.2
Indikatoren er fuldt opfyldt, hvis Fødevarestyrelsen når 100 % af de planlagte
kontrolbesøg i 2016, jf. kontrolfrekvensvejledningen. De planlagte kontrolbesøg
fastsættes dels på baggrund af individuelle kontrolfrekvenser (standard- eller
elitefrekvens), dels ved individuel udpegning til prioriteret kontrol og kædekontrol.
Antallet af planlagte kontroller kan ændre sig i løbet af året som følge af til- og
afgang af kontrolobjekter.
Udviklingen i målopfyldelse:
Andel/år
Resultat Resultat
2013
2014
Målopfyldelse 101,8 % 101,9 %

Resultat
2015
101,9 %

Mål
2016
100 %

Mål
2017
100 %

Målopfyldelsen vil som tidligere år kunne blive påvirket af omfanget af ikkeplanlagte kontroller, der kan afhænge af fx beredskabsopgaver, samt eksternt givne
forhindringer for at gennemføre konkrete planlagte kontroller. Målet om 100 pct.
opretholdes dog alligevel som målsætningen.
Indikatoren tæller med en vægt på 75 procentpoint.
Metode

6.1
Beregning af procentandele ved udtræk fra Fødevarestyrelsens kontrolsystem.
6.2
Beregning af procentandele ved udtræk fra Fødevarestyrelsens kontrolsystem.
I opgørelsen indgår brancherne detail, engros og primærproducenter.

Begrundelse

Fødevarestyrelsen udarbejder regler, der fremmer fødevaresikkerheden i Danmark.
Fødevarestyrelsen arbejder desuden med en risikoorienteret tilgang til
kontrolindsatsen i fødevarevirksomheder. Målet fremmes ved en effektiv
planlægning og fastholdelse af et højt niveau for vejledningsindsatsen på
kontrolbesøgene.

Afrapportering

Der afrapporteres kvartalsvis.
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Mål 7

Erhvervsfremmende indsatser på
slagterierne
Indikator 7.1 Enhedsomkostninger
Indikator 7.2 Kvalitet

Vægt: 10 %

Mål

7.1
Målet er fuldt opfyldt, hvis Fødevarestyrelsen overholder måltal for kødkontrollens
dyrespecifikke enhedsomkostninger, samt budgettal for små slagtehuse. Måltallet er
betinget af, at de aftalte budgetforudsætninger med slagterierne overholdes.
Nedenstående enhedsomkostninger er beregnet ud fra forudsætninger om en årlig
effektivisering i kødkontrollen på 2 pct. frem mod 2020, hvilket vil sige
effektiviseringer i størrelsesorden 28,5 mio. kr. fra 2014 og frem som lovet i
Vækstpakke 2014.
Udvikling i enhedsomkostninger:
Faste priser,
Resultat Resultat
2014-niveau /år
2013
2014
(kr.)/år
Svineslagterier
11,32
10,80
Kreaturslagterier 13,81
13,23
Fjerkræslagterier 1,42
1,43

Resultat
2015

Mål
2016

Mål
2017

10,22
12,66
1,50

9,75
12,84
1,53

Afventer
Afventer
Afventer

Måltallene er:
 Svineslagterier: XX kr. ved et slagteantal på NN enheder.
 Kreaturslagterier: XX kr. ved et slagteantal på NN enheder.
 Fjerkræslagterier: XX kr. ved et slagteantal på NN enheder.
Et godkendt budget 2017 forventes i primo 2017, hvorefter de konkrete mål for
enhedsomkostninger formuleres. Indikatoren tæller med en vægt på 50
procentpoint.
7.2
Målet er fuldt opfyldt, når mindst 96,9 % af slagtekroppene præsenteres for den
offentlige kontrol uden hygiejniske udfordringer. Inden slagtekroppene godkendes
endeligt til humant konsum er eventuelle hygiejniske udfordringer håndteret ved
udrensning med henblik på, at alt kød er rent, når det når forbrugerne.
Evnen til at slagte rent er en relevant indikator for kvaliteten, da det begrænser
risikoen for forurening på slagtekødsprodukter til humant konsum og dermed sikrer
en større fødevaresikkerhed for forbrugerne. Kødkontrollen har en løbende dialog
med virksomheden om minimering af gødningsforureningen. Denne løbende
indsats/dialog tillægges væsentlig betydning for, at virksomheden fastholdes på en
given høj standard for at slagte rent, samt at en mulig yderligere reduktion af
niveauet for gødningsforurening tænkes ind ved ny-investeringer.
Mål for 2017 repræsenterer virksomhedernes evne til at slagte helt rent og svarer til
niveauet i 2016.
Udvikling:
Andel/år
Mål for
kvalitet

2013

2014

2015

96,4 %

97,0 %

96,8 %

Mål
2016
96,9 %

Mål
2017
96,9 %
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Der er i 2016 og tidligere oplevet betydelig varians i evnen til at slagte rent på de
enkelte slagterier. Målet for 2017, som svarer til målet for 2016, vurderes som
målfastholdelse på et højt ambitionsniveau.
Indikatoren tæller med en vægt på 50 procentpoint.
Metode

7.1
Enhedsomkostningerne fremkommer ved at dividere de totale kontrolomkostninger
med antallet af slagtede dyreenheder.
Budgetforudsætningerne vedrører overholdelse af de enkelte virksomheders
indmeldte produktionsplaner, efter hvilke kødkontrollen planlægger sit
bemandingsbehov.
7.2
Antallet af registreringer på relevante kødkontrolkoder.
Evnen til at slagte rent opgøres af kødkontrollens kontrollanter, som led i
myndighedskontrollen ved registrering på kødkontrolkoder, som indtastes på
terminaler på slagtegangen. Til hver af koderne hører der en faglig definition:
Koderne 930 og 938 benyttes til registrering af hygiejniske udfordringer, som
efterfølgende håndteres af myndigheden eller virksomheden selv.
Der findes data fra følgende slagterier: DC Blans, DC Rønne, DC Ringsted, DC
Herning, DC Sæby, DC Skærbæk, DC Horsen, Tican, SB Pork, DanePork.

Begrundelse

Fødevarestyrelsen gennemfører en række initiativer for at opnå yderligere
omkostningsreduktioner i den offentlige kødkontrol. Initiativerne tager bl.a. afsæt i
dels en benchmarking-undersøgelse, dels et nabotjek udført af PA Consulting Group
i 2014. Effektiviseringerne indebærer bl.a. ændrede kontrolmetoder og
arbejdsgange.
Gennemførelse af flere af forslagene vil kræve investeringer og aktiv medvirken fra
erhvervet, og enkelte kræver også godkendelse fra tredjelands markeder.

Afrapportering

Arbejdet med nedbringelse af omkostninger må ikke fjerne fokus på den høje
kvalitet, og Fødevarestyrelsen kan sanktionere for manglende overholdelse af
gældende regler for bl.a. hygiejne.
Der afrapporteres kvartalsvis.

19

Mål 8

Eksportfremme
Indikator 8.1 Markedsåbninger
Indikator 8.2 Antal nye og opdaterede eksportcertifikater

Vægt: 10 %

Mål

8.1
Målet er fuldt opfyldt, hvis der åbnes for nedenstående markeder i 2017:
• Korea – oksekød
• Argentina – ornesæd
• Kina – foder med soyaprotein
• Sydafrika – levende svin
• Brasilien – svinekød
• Indien – tyresæd
• Kina - varmebehandlede kødprodukter
• Kina - fjerkræ
Indikatoren tæller med en vægt på 50 procentpoint.
8.2
Målet er fuldt opfyldt, hvis Fødevarestyrelsen i 2017 opnår 145 nye eller
opdaterede eksportcertifikater.
Antal nye og opdaterede certifikater

Mål

2014
112

2017
145

2015
83

2016
125
(estimeret)

Forventet
antal
2018
160

Indikatoren tæller med en vægt på 50 procentpoint.
Metode

8.1
Målet opgøres på baggrund af, at de nævnte certifikater er tilgængelige i
certifikatdatabasen. Et marked betragtes som åbnet, når certifikatet er tilgængeligt
for eksport for certifikatdatabasen.
8.2
Fødevarestyrelsen foretager optælling af det samlede antal af nye og opdaterede
eksportcertifikater inden for kalenderåret.

Begrundelse

Ved at følge udviklingen på strategiske udvalgte tredjelands markeder og
produkter fokuseres der på, om Fødevarestyrelsen i samarbejde med erhvervet får
åbnet disse nye markeder, og om indsatsen har giver effekt via øget afsætning.
Der fokuseres ved indikator 1 på strategisk udvalgte tredje lande, hvor erhvervet
og myndighederne i tæt samarbejde gennem længere tid har arbejdet for
markedsåbning bl.a. via besvarelse af spørgeskemaer, inspektionsbesøg mv.
Endvidere illustrerer de udvalgte lande og produkter ønsket om global afsætning
og bredden i produktporteføljen fra eksporterende virksomheder.
Eksportcertifikaterne er en af forudsætningerne for en åbning af nye markeder og
danner dermed baggrund for erhvervets muligheder for en større eksport.
Certifikaterne er ofte bilaterale aftaler mellem Danmark og tredjelande.
Certifikaterne udtrykker krav til produktionsforhold og -vilkår samt fravær af
specifikke husdyrsygdomme. For flere tredjelande skal man gennem en række
administrativt tunge processer, inden man når til forhandlingerne om selve
certifikaterne. Fx stiller Kina krav om besvarelse af spørgeskemaer og indtil flere
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Afrapportering

inspektionsbesøg samt forhandlinger af protokoller.
Baggrunden for målsætningen om en stigning i antallet af nye og opdaterede
eksportcertifikater er en bevilling i forbindelse med Fødevare- og
landbrugspakken af 2015. Bevillingen bortfalder i 2019, og indsatsen skal derfor
evalueres i løbet af 2018.
Der afrapporteres kvartalsvis.

Mål 9

God økonomistyring

Mål

Der må maksimalt være en gennemsnitlig nettoafvigelse på 8 % pr. kvartal på
institutionens driftskonto i forhold til den senest indmeldte prognose for samme
periode.
Der afrapporteres kvartalsvis.

Afrapportering

Vægt: 10 %
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