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Vedrørende bilag: 
Følgende notater er relevante for forståelse af resultatkontrakt 2007: 
 

• Der vil februar-marts 2007 blive udarbejdet et notat, der angiver forventet ressource-
forbrug for implementeringen af hvert resultatmål i resultatkontrakten, så resultatkon-
trakten bliver i overensstemmelse med ministeriets koncept for resultatkontrakter. 

 
• Der vil endvidere blive udarbejdet en oversigt over samtlige resultatkrav med en angi-

velse af, hvordan disse fortolkes og måles i forbindelse med kvartalsrapporter og års-
rapporten for 2007.
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1. Indledning 
Denne resultatkontrakt er en aftale mellem Fødevarestyrelsen og departementet i Ministeriet 
for Familie- og Forbrugeranliggender. Formålet med resultatkontrakten er at synliggøre parter-
nes krav og forventninger til styrelsens resultater. 
 
Fødevarestyrelsens resultatkontrakt er både en del af Familie- og Forbrugerministeriets sty-
ringsgrundlag og Fødevarestyrelsens styringsgrundlag. 
 
2. Familie- og Forbrugerministeriets styringsgrundlag 
Familie- og Forbrugerministeriets styringsgrundlag er formuleret gennem en vision, som er 
vedtaget i oktober 2005, og et bredere styringsgrundlag bestående af visionen og 14 udfordrin-
ger, som udgør det strategiske grundlag for hele ministeriet. 
 
Familie- og Forbrugerministeriets vision 

Ministeriet vil styrke familien for at opnå bedre trivsel og vækst. 
 
Familie- og Forbrugerministeriets 14 udfordringer er:  
1. Nye felter skal opdyrkes, 2. Øget fokus på EU og globaliseringen, 3. En vidensbaseret poli-
tikudvikling, 4. Brugeren i fokus, 5. Fokus på risiko og effekt, 6. En skarp og klar profil, 7. 
Børn i fokus, 8. Balance i familielivet, 9. Gennemskuelige forbrugsvalg, 10. Samspil med er-
hvervslivet, 11. Sund livsstil, 12. kvalificeret og målrettet sagsbehandling, 13. Kvalitet i re-
formerne, 14. Innovation som en del af kulturen. 
 
Det er i ministeriets koncernledelse besluttet, at alle institutionerne i deres resultatkontrakt for 
2007 skal fokusere på en fælles udfordring og på 3 øvrige udfordringer for den enkelte institu-
tion. 
 
Fælles for alle institutionerne i 2007: 

4. Brugeren i fokus 
Særligt for Fødevarestyrelsen i 2007: 

2. Øget fokus på EU og globaliseringen 
5. Fokus på risiko og effekt 
11. Sund livsstil 

Det er i afsnit 5 forklaret, hvordan de konkrete resultatmål understøtter dette. 
 
3. Fødevarestyrelsens styringsgrundlag 
Fødevarestyrelsen er en del af Familie- og Forbrugerministeriet og styrelsens styringsgrundlag 
understøtter derfor også det tilsvarende styringsgrundlag for ministeriet. 
 
Resultatkontrakten er led i en styringskæde bestående af mission  vision  strategi  resul-
tatkontrakt. Styrelsens mission, vision og strategi er anført i det følgende.  
 
Fødevarestyrelsens resultatkontrakt er udformet efter et koncept, der er fælles for alle resultat-
kontrakter i Familie- og Forbrugerministeriet. Dette koncept tilstræber, at mål- og rammesty-
ringen skal være enkel, sammenhængende og med fokus på de eksterne styringsbehov.  
 
Fødevarestyrelsens bevillingsforhold fremgår af finanslovens §27. Fødevarestyrelsen er en 
statsvirksomhed. 
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Fødevarestyrelsens mission: 

Fødevarestyrelsens mission er at fremme sikkerhed, sundhed og kvalitet fra jord til bord. 
 
Fødevarestyrelsens vision:  
Der skal være en synlig effekt af vores arbejde: 
 

• Der skal være færre mennesker, der bliver syge af maden, og færre syge husdyr. 
• Det skal være lettere at udvikle sunde kostvaner, flere skal spise sundt og færre forbrugere 

skal vildledes, når de handler fødevarer. 
• Vi skal have det bedste beredskab i EU  – både ved mikrobiologiske og kemiske forurenin-

ger og ved forebyggelse og bekæmpelse af husdyrsygdomme og infektioner. 
• Vi skal have fremsynet og betydende indflydelse – nationalt og internationalt. 

 
Fødevarestyrelsens strategi:  
Styrelsen vedtog ultimo 2004 en strategi for 2005 og de næste 4 år frem. Strategien vil i løbet 
af  2007 blive opdateret. 
 
I den faglige indsats er Fødevarestyrelsens hovedopgaver veterinærområdet og fødevareområ-
det. Fødevareområdets grundpiller er fødevaresikkerheden og ernæringsområdet. 
På veterinærområdet skal det veterinære beredskab og koncepterne bag kontrollen med dyre-
velfærd styrkes. På fødevareområdet er  hovedaktiviteten tilsyn med fødevarevirksomheder, 
herunder fremme af fødevarevirksomhedernes egenkontrol og arbejdet mod både mikrobiolo-
giske og kemiske forureninger af fødevarer. Indenfor ernæring m.v. skal Fødevarestyrelsens 
ernæringsstrategi implementeres. Blandt de væsentlige elementer i ernæringsoplysningen er 
bl.a. fremme af kostråd og bedre mærkning af næringsindhold i fødevarer 
På det administrative område er opgaverne indenfor området klare mål og mere åbenhed i for-
hold til virksomheder og borgere. 
 
4. Om mål og resultatkrav 
Fødevarestyrelsen har en lang række opgaver, der samlet bidrager til at fremme sikkerhed, 
sundhed og kvalitet fra jord til bord. I styrelsens resultatkontrakt 2007  er mål og resultatkrav 
valgt ud fra de kriterier, at det skal være 

• de strategisk væsentligste opgaver,  
• der er eksterne, d.v.s. rettet mod borgere og virksomheder, og 
• som forventes at have en effekt i forhold til ministeriets og styrelsens visioner. 

Interne mål er anført i et bilag.  
 
Nedenfor følger de væsentligste mål. Det er i et separat notat anført, hvor mange ressourcer, 
der anvendes på hvert mål: 
 
Resultatkontraktens resultatmål 
1. Kontrol med fødevarevirksomheder og primærproducenter 
2. Husdyrsundhed og dyrevelfærd 
3. Fødevaresikkerhed 
4. Ernæring og markedsføring 
5. Klare mål og mere åbenhed 
6. Brugerundersøgelser 
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5. Sammenhængen mellem styringsgrundlag og mål- og resultat-
krav 
I det følgende er det anskueliggjort, hvordan resultatkontraktens konkrete resultatmål og resul-
tatkrav understøtter både ministeriets og Fødevarestyrelsens styringsgrundlag. 
 
Ministeriets styringsgrundlag 
Visionen – ”Ministeriet vil styrke familien for at opnå bedre trivsel og vækst” understøttes af 
de fleste af styrelsens resultatmål. Familien og trivsel er fremmet af resultatmålene om fødeva-
resikkerhed (det meste af mål 1 og hele mål 3) og ernæring (mål 4). Vækst er understøttet af 
målene om bekæmpelse af husdyrsygdomme (første del af mål 2). 
Brugeren i fokus. Alle ministeriets institutioner har i 2007 fokus på udfordringen ”Brugeren i 
fokus”. I denne resultatkontrakt er dette direkte understøttet af mål 6 om at udarbejde en bru-
gerundersøgelse, som skal anvendes som input til den fremtidige indsats indenfor ernærings-
området og mål 5, der sætter mål for kvaliteten af de mest brugerorienterede ydelser. Mål for 
fødevaresikkerhed og ernæring støtter brugeren som forbruger. 
 
Fødevarestyrelsen sætter endvidere fokus på udfordringerne: 
Øget fokus på EU og globaliseringen. Resultatkontrakten sætter fokus kontrol med importe-
rede fødevarevarer i resultatkrav 3.4 om case-by-case kontrol for salmonella/ campylobacter 
med især importeret kød. Endelig handler resultatkrav 2.1 – 2.3 vedrørende bekæmpelse af 
spredning af husdyrsygdomme om at tage højde for konsekvenserne af globalisering.  
Fokus på risiko og effekt. Stort set alle resultatkrav i mål 1 om kontrol med fødevarevirk-
somheder og primærbesætninger er implementering af en kontrolpolitik, der er målrettet mod 
at udøve kontrol, hvor risici for fødevaresikkerhed samt velfærd og sundhed hos dyr er størst 
og hvor der kan påregnes den største effekt af indsatsen. 
Sund livsstil. Resultatkontraktens mål 4 om ernæring består af resultatkrav, der alle har til 
hensigt gennem oplysning og gennemskuelighed på fødevaremarkedet at gøre det muligt at 
leve sundt og tilskynde til at leve sundt. 
 
Fødevarestyrelsens styringsgrundlag 
Fødevarestyrelsens mission – ”at fremme sikkerhed, sundhed og kvalitet” – er på den ene eller 
anden måde understøttet af alle de faglige mål i resultatkontrakten. 
Visionen om færre mennesker, der bliver syge af maden understøttes af  alle resultatkrav i mål 
1, der vedrører audit med fødevarevirksomheder og af alle resultatkrav i mål 3 om fødevare-
sikkerhed. 
Visionen om færre syge husdyr understøttes af mål 2. Det gælder både resultatkravene om det 
veterinære beredskab og resultatkravene om dyrevelfærd. Resultatkrav om kontrol for dyrevel-
færd i besætninger støtter også denne vision. 
Visionen om at det skal være lettere at udvikle sunde kostvaner og flere skal spise sundt under-
støttes af mål 4, især resultatkrav 4.1 og 4.2, der omhandler den brede indsats for ernæringsop-
lysning.  
Visionen om mindre vildledning understøttes af mål 1 generelt eftersom vildledning er et af 
kontrolområderne i auditindsatsen. 
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Visionen om det bedste beredskab understøttes på fødevareområdet af resultatkrav 1.6 om Fø-
devarestyrelsens særlige kontrolenheder og mål 3 om fødevaresikkerhed. 
Visionen om det bedste beredskab understøttes på veterinærområdet af mål 2, resultatkrav 2.1 
– 2.3 om det veterinære beredskab. 
Visionen om, at Fødevarestyrelsen skal have fremsynet og betydende indflydelse – nationalt 
og internationalt – er ikke direkte understøttet af resultatkontrakten. 
 
6. Konkrete mål og resultatkrav  
De konkrete resultatmål og resultatkrav er følgende:
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1. Kontrol med fødevarevirksomheder og primærproducenter 
Fødevarestyrelsens fødevareregioner foretager kontrol med  

• fødevarevirksomheder  
• primærbesætninger.  

 
Kontrollen sker for at fremme virksomhedernes efterlevelse af gældende regler.  
 
I fødevarevirksomheder skal reglerne fremme fødevaresikkerheden og beskytte forbrugerne 
mod vildledning ved markedsføring af fødevarer. Kontrollen sker primært på baggrund af fø-
devareloven og Fødevarestyrelsens frekvensvejledning. Frekvensvejledningen sigter mod en 
behovsorienteret kontrol, som anvender ressourcerne der, hvor der kan forventes størst effekt. 
Fødevarekontrollen skal tilrettelægges på en sådan måde, at det sikres, at der gennemføres en 
effektiv, sammenhængende og ensartet kontrol. 
 
Med hensyn til primærproducenter skal reglerne, der kontrolleres for,  fremme fødevaresik-
kerhed og dyrevelfærd. Reglerne bygger på dyreværnsloven og EU-lovgivning. I mål 2 er der 
defineret udviklingsopgaver for kontrol med dyrevelfærd 
 
Resultatkrav:
1.1 Mindst 1 audit til alle fødevarevirksomheder, jf. kontrolfrekvensvejledningen 

Fødevarestyrelsen skal give mindst 1 audit (kontrolbesøg) til alle fødevarevirksomheder 
per år. Et antal fødevarevirksomheder skal dog kun have audit hvert andet år.1

Ansvarlig: Fødevareregionernes kontrolafdelinger. 
 
1.2 Audit i fødevarevirksomheder, detail.  

a. Fødevarestyrelsen træffer efter en konkret faglig vurdering af fødevaresikkerhedsmæs-
sige risici og specifikt kontrolbehov beslutning om, hvor mange tilsyn en konkret virk-
somhed skal have. Fastlæggelse af kontrolomfang for den enkelte virksomhed sker med 
udgangspunkt i den laveste værdi i frekvensintervallerne for brancherne beskrevet i 
frekvensvejledningen. Virksomheder, som har større kontrolbehov end den laveste 
værdi i frekvensintervallet for den pågældende branche, skal have flere tilsyn end den-
ne laveste værdi. Ligeledes kan kontrolomfanget sættes under den laveste værdi i fre-
kvensintervallet, hvis behovet for tilsyn er mindre. (Kontrolomfanget kan dog ikke bli-
ve mindre end ét årligt tilsyn, medmindre virksomheden ligger i en af de brancher, der i 
henhold til frekvensvejledningen kun skal have tilsynsbesøg hvert andet år, jf. oven-
for). Den laveste værdi i frekvensintervallerne fungerer således som et udgangspunkt 
for en behovsvurdering af den enkelte virksomhed – med henblik på at der kan fast-
lægges en kontrolfrekvens inden for frekvensintervallet eller (for visse brancher) en 
kontrolfrekvens under den laveste værdi, hvis kontrolbehovet er mindre end den laveste 
frekvens.  
Fødevarestyrelsen skal udføre et samlet antal kontrolbesøg gennemført som audit i de-
tailvirksomheder i et omfang, der svarer til summen af antal virksomheder ganget med 

                                                 
1 For fødevarevirksomheder med en minimumsfrekvens på 1 eller derover gælder resultatkravet i 2007 kun for 
autoriserede fødevarevirksomheder, der er oprettet før 1. oktober 2007 og for registrerede fødevarevirksomheder, 
der er oprettet før 1. september 2007. For fødevarevirksomheder, der kun skal have audit hvert andet år gælder 
resultatkravet for virksomheder, der er oprettet før 1. januar 2006 og som ikke fik audit i 2006. Resultatkravet vil 
af praktiske grunde ikke kunne opfyldes for ca. 100 fødevarevirksomheder ud af de 48.-49.000 fødevarevirksom-
heder. Dette skyldes typisk, at de pågældende virksomheder er midlertidigt lukket o.l. Der aflægges forklaring for 
disse ved årets slutning. 



 7

minimumsfrekvenserne i kontrolfrekvensvejledningen. Et indikativt måltal er ca.  57-
58.000 audits (tallet reguleres i forhold til udviklingen i antal virksomheder). 
Herudover skal der gennemføres gebyrfinansierede opfølgende kontrolbesøg af fødeva-
revirksomheder som har fået påbud/forbud og administrativ bøde/politianmeldelse, in-
den for en rimelig tid, med mindre der er tale om påbud om indsendelse af dokumenta-
tion eller lignende forhold, som ikke nødvendiggør kontrolbesøg.  
Der skal være mindst 100% målopfyldelse i alle kontrolafdelinger.  

b. Fødevarestyrelsen skal ved afrapporteringen for 2007 kunne dokumentere, at der er ar-
bejdet efter retningslinierne i kontrolfrekvensvejledningen for 2007 m.h.t. at målrette 
audit mod risiko- og problemvirksomheder. 

Ansvarlig: Fødevareregionernes kontrolafdelinger. 
 

1.3 Audit i fødevarevirksomheder, engros uden behandling.  
a. Fødevarestyrelsen træffer efter en konkret faglig vurdering af fødevaresikkerhedsmæs-

sige risici og specifikt kontrolbehov beslutning om, hvor mange tilsyn en konkret virk-
somhed skal have, jf. beskrivelsen i resultatkrav 1.2.  
Fødevarestyrelsen skal udføre et samlet antal kontrolbesøg gennemført som audit i en-
grosvirksomheder uden behandling i et omfang, der svarer til  summen af antal virk-
somheder ganget med minimumsfrekvenserne i kontrolfrekvensvejledningen. Et indi-
kativt måltal er ca. 2.800- 3.000 audits (tallet reguleres i forhold til udviklingen i antal 
virksomheder). 
Herudover skal der gennemføres gebyrfinansierede opfølgende kontrolbesøg af fødeva-
revirksomheder som har fået påbud/forbud og administrativ bøde/politianmeldelse, in-
den for en rimelig tid, med mindre der er tale om påbud om indsendelse af dokumenta-
tion eller lignende forhold, som ikke nødvendiggør kontrolbesøg. 
Der skal være mindst 100% målopfyldelse i alle kontrolafdelinger.  

b. Fødevarestyrelsen skal ved afrapporteringen for 2007 kunne dokumentere, at der er ar-
bejdet efter retningslinierne i kontrol- og auditfrekvensvejledningen for 2007 m.h.t. at 
målrette audit mod risiko- og problemvirksomheder. 

Ansvarlig: Fødevareregionernes kontrolafdelinger. 
 
1.4 Audit fødevarevirksomheder, engros med behandling.  

Fødevarestyrelsen skal udføre kontrolbesøg udført som audit i engrosvirkomheder med be-
handling i et omfang, der svarer til summen af de individuelle auditfrekvenser, som føde-
vareregionerne tildeler de enkelte virksomheder, jf. kontrolfrekvensvejledningen. Et indi-
kativ måltal er ca. 4.500-5.000 audit i 2007 (tallet reguleres i forhold til udviklingen i antal 
virksomheder og auditfrekvensen reguleres for den enkelte virksomhed gennem året). 
Der skal være mindst 100% målopfyldelse i alle kontrolafdelinger.  
Ansvarlig: Fødevareregionernes kontrolafdelinger. 

 
1.5 Nul-tolerance 

Fødevarestyrelsen skal som led i regeringens plan for nul-tolerance på fødevareområdet 
implementere følgende: 
a. Instruks af 27.06.2006 vedr. politianmeldelse med påstand om fængselsstraf. 
b. Instruks af 27.06.2006 vedr. mere konsekvent bødesanktionering på udvalgte områder. 
c. Instruks af 21.06.2006 om ekstraordinære tilsyn på fødevareområdet. 
Efter årets afslutning udarbejdes en rapport, der dokumenter, at resultatkravet er opfyldt. 
Ansvarlig: Fødevareregionernes kontrolafdelinger  
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1.6 Fødevarestyrelsens særlige kontrolenheder 
Fødevarestyrelsens særlige kontrolenheder skal i 2007 hver især gennemføre alle større ak-
tiviteter i overensstemmelse med deres planer. Det gælder for: 
a. Medicinrejseholdet 
b. Dyrevelfærdsrejseholdet 
c. Fødevareberedskabsenheden 
d. Fødevarekontrollens rejsehold 
Der skal ved hver kvartalsrapport foreligge en kort status fra hver enhed og efter årets af-
slutning udarbejdes for hver enhed en rapport, der dokumenter, at resultatkravet er opfyldt. 
Ansvarlig: De enkelte af ovenstående enheder, samt tilknyttede fagkontorer i Mørkhøj:  
a.: 5. kt., b.: 6. kt., c.: 4. kt., d.: 2. kt. 
 

1.7 Tilsyn med primærproducenter og dyretransporter, velfærdstilsyn.  
Der skal i 2007 gennemføres et antal tilsyn med dyrevelfærd i primærbesætninger og dy-
retransporter, der svarer til: 
Velfærdstilsyn med primærproducenter og dyretransporter 
Besætninger, dyreværnsloven  
Kontrol vedr. kvæg Tilsyn, min. 5% af besætningerne 
Kontrol vedr. svin Tilsyn, min. 5% af besætningerne 
Kontrol vedr. heste Tilsyn, min. 5% af besætningerne 
Kontrol vedr. andre pelsdyr end ræve Tilsyn, min. 5% af besætningerne 
Kontrol vedr. får/ geder Tilsyn, min. 5% af besætningerne 
Kontrol vedr. gæs/ ænder/ kalkuner Tilsyn, min. 5% af besætningerne 
Kontrol vedr. slagtekyllinger Tilsyn, min.  50 besætninger 
Kontrol vedr. alternative hold af æglæggende høner Tilsyn, min.  50 besætninger 
Kontrol vedr. buranlæg 1 tilsyn p.a. ved alle buranlæg 
Dyretransporter, dyreværnsloven  
Kontrol af dyretransporter, risikobaseret indladningskontrol 250 tilsyn 
Besætninger, lov om hold af dyr  
Kontrol vedrørende ræve Min. 50% af besætningerne 
Kontrol vedrørende fjervildt Min. 50% af besætningerne 
Kontrol vedrørende hjorte Min. 50% af besætningerne 
Kontrol vedrørende strudse 100% af besætningerne 

 (Hver enkelt del af ovenstående skal opfyldes, men målopfyldelsen til årsrapport o.l. måles under et, for alle 
tilsyn tilsammen) 
Ansvarlig: Fødevareregionernes kontrolafdelinger. 

 
1.8 Tilsyn med medicinanvendelse, primærproducenter og dyrlægepraksis.  

Der skal i 2007 gennemføres en tilsynsaktivitet, der svarer til: 
Kontrol med medicinanvendelse 
Medicinkontrol i primærbesætninger 200 besætninger kontrolleres 

  
Ansvarlig: Fødevareregionernes kontrolafdelinger. 
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2. Husdyrsundhed og dyrevelfærd  
Husdyrsundhed og dyrevelfærd består af  

• det veterinære beredskab til bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme (husdyrsund-
hed) 

• dyrs trivsel (dyrevelfærd) 
 
Det veterinære beredskab skal forebygge og bekæmpe smitsomme husdyrsygdomme. Suc-
ceskriteriet er, at der ikke forekommer alvorlige smitsomme husdyrsygdomme, og hvis hus-
dyrsygdomme forekommer, bliver d e opdaget og  bekæmpet hurtigt og effektivt. I 2007 er det 
vigtigste, at fødevareregionernes beredskab reagerer hurtigt og at beredskabet for Aviær Influ-
enza (AI) er på plads, d.v.s. det nye regelgrundlag fra EU bliver implementeret. 
Dyrs trivsel skal i 2007 fremmes dels gennem den kontrolindsats, der er beskrevet i mål 1 og 
dels gennem det videre arbejde med regeringen handlingsplan for bedre dyrevelfærd fra ultimo 
2005. Opgaverne fra regeringens handlingsplan er også er en del den fødevarepolitiske redegø-
relse, november 2007.  
 
Resultatkrav:  
 
Det veterinære beredskab: 
2.1 Reaktionstid ved alarmering om husdyrsygdomme.  

a. Ved alarmeringer om klinisk mistanke om liste 1 sygdomme (bortset fra TSE) skal re-
gionerne i 90% af tilfældene være til stede i besætningen inden for 4 timer efter, at re-
gionen har modtaget alarmeringen. Alle tilfælde, hvor regionerne ikke er fremme in-
denfor 4 timer evalueres sammen med Mørkhøj og afrapporteres i Fødevarestyrelsens 
kvartalsrapporter. 

b. Inficerede besætninger skal slås ned indenfor 24 timer efter, at diagnose er stillet.  
Ansvarlig: Fødevareregionernes beredskabscentre. 

 
2.2 Beredskab mod Aviær Influenza (AI) 

Fødevarestyrelsen skal som implementering af det nye regelgrundlag for bekæmpelse af AI 
(rådsdirektiv 2005/94/EF): 
a. Have implementeret rådsdirektivet om AI i en ny bekendtgørelse senest 1. juli 2007. 
b.   Have opdateret beredskabsplanen for AI senest 30. september 2007. 
Ansvarlig: 1. Kontor. 

 
2.3 Rutinemæssig overvågning for Aviær Infulenza (AI) 

Fødevareregionernes beredskabscentre skal på regionalt niveau følges op på den rutine-
mæssige overvågning for AI i fjerkræ ved  at checke, at der er udtaget prøver i henhold til 
bekendtgørelsen. Hvis der i denne forbindelse findes fejl eller mangler skal der administra-
tivt følges op. 
Efter årets afslutning udarbejdes en rapport, der dokumenter, at resultatkravet er opfyldt. 
Ansvarlig: Fødevareregionernes beredskabscentre (og 1. Kontor) 

 
Dyrevelfærd: 
2.4 Opfølgning på regeringens handlingsplan for bedre dyrevelfærd (fra ultimo 2005) 
 Fødevarestyrelsen skal i 2007 som opfølgning på regeringens handlingsplan for bedre dy-

revelfærd: 
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a. Senest 3 måneder efter alle relevante lovændringer er vedtaget skal Fødevarestyrelsen 
have udsendt en ny bekendtgørelse for sundhedsrådgivningsaftaler for kvæg og svin, 
som implementerer egenkontrol i dyrevelfærd. 

b. Såfremt det viser sig praktisk muligt at anvende data fra destruktionsanstalter til risiko-
baseret udpegning af besætninger, der skal have tilsyn for dyrevelfærd, så skal dette 
koncept udvikles i 2007 og tages i anvendelse senest 1. januar 2008. 
Ansvarlig: Pkt. a: 5. kontor, pkt. b. 6. kontor. 
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3. Fødevaresikkerhed  
Fødevaresikkerhedsområdet omfatter  

• mikrobiologisk fødevaresikkerhed (der vedrører f.eks. salmonella, campylobacter, coli, 
norovirus o.l.) 

• kemisk fødevaresikkerhed (der vedrører forurening af fødevarer med kemiske stoffer, 
f.eks. dioxin, pesticider o.l.) 

 
Indenfor mikrobiologisk fødevaresikkerhed er den vigtigste opgave i 2007 at gennemføre de 
aktiviteter som er besluttet i aftalen ”Initiativer mod Salmonella og Campylobacter” af 1. no-
vember 2006, som er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Disse opgaver indgår 
også i den fødevarepolitiske redegørelse fra november 2007. 
 
Indenfor kemisk fødevaresikkerhed er den vigtigste opgave i 2007 at planlægge og implemen-
tere den nødvendige kontrol med de praktiserende dyrlæger (der behandler produktionsdyr) i 
forhold til de liberaliseringer af handel med veterinær medicin, som er aftalt i ”Politisk aftale 
af 8. juni 2006 om handlingsplan på medicinområdet” mellem regeringen, Dansk Folkeparti og 
de radikale. 
 
Resultatkrav: 
 
Mikrobiologi: 
 
3.1 Særstatus i f.t. salmonella i slagtefjerkræ og konsumæg 

Fødevarestyrelsen skal inden udgangen af 2007 have udarbejdet en ansøgning til EU om 
særstatus i f.t. salmonella i slagtefjerkræ og konsumæg. 
Ansvarlig: 4. Kontor. 

 
3.2 Ny campylobacterhandlingsplan 

Fødevarestyrelsen skal inden udgangen af 2007 have udarbejdet en ny campylobacterhand-
lingsplan (såfremt arbejdet forsinkes af forhold udenfor Fødevarestyrelsen forskydes tids-
fristen). 
Ansvarlig: 4. Kontor. 

 
3.3 Ny salmonellahandlingsplan for svin 

Fødevarestyrelsen skal inden 1. juli 2007 have udarbejdet en ny salmonellahandlingsplan 
for svin (såfremt arbejdet forsinkes af forhold udenfor Fødevarestyrelsen forskydes tidsfri-
sten). 
Ansvarlig: 4. Kontor. 

 
3.4 Case-by-case kontrol for salmonella og campylobacter 

Fødevarestyrelsen skal som case-by-case kontrol af partier af kød have udtaget prøver og 
foretaget analyse for salmonella (i alle partier) og for campylobacter (i partier af fjerkræ) 
for følgende antal partier: 
a. mindst 1.125 partier importeret kød. 
b. mindst 675 partier dansk kød. 
Såfremt importvirksomhedernes importmønster ændres væsentligt i løbet af 2007 vil det 
blive nødvendigt at justere tallet i pkt. a. 
Ansvarlig: Fødevareregionernes  kontrolafdelinger (og 4. Kontor). 
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Kemi: 
 
3.5 Implementering af ”Handlingsplan for medicinområdet” 

Efter folketingets ændringer af dyrlægeloven og lov om lægemidler med liberaliseringer af 
handel med veterinære lægemidler skal styrelsen: 
a. Inden udgangen af 2007 have udviklet koncept for kontrol og supervision af praktise-

rende dyrlægers anvendelse af de nye regler. 
b. Inden udgangen af  2007 have defineret, oprettet og bemandet den organisation/ team, 

der skal løse denne tilsynsopgave. 
c. Efter at kontrol og supervision af de praktiserende dyrlæger er startet skal der udføres 

et forholdsmæssigt antal tilsyn svarende til 200 for et helt år. 
d. Fødevarestyrelsen skal udvikle VET-PRAKS, jf. aftale med Indenrigs- og Sundheds-

ministeriet. 
Ansvarlig: 5. Kontor 
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4. Ernæring og markedsføring 
Ernæring og markedsføring omfatter: 

• Ernæringsoplysning 
• Forbrugerpolitik (gennemskuelige forbrugsvalg) 

 
Fødevarestyrelsen skal bidrage til at øge familiernes trivsel og en sund livsstil. Derfor skal det 
være lettere at udvikle sunde kostvaner, og der skal være flere der spiser sundt.  
 
Midlerne hertil er ernæringsoplysning, der udbreder kendskabet til de almindelige kostråd og 
hvad der er sundt, målrettede partnerskabsprojekter, der gør sund mad lettere tilgængelig, og 
en forbrugerpolitik, der gør, at forbrugeren kan gennemskue, om fødevarer lever op til, hvad 
der er sundt. 
 
Fødevarestyrelsens ernæringsoplysning, herunder projekt Alt om Kost består af:  

- Styrelsen rejsehold, der  informerer institutioner, der laver og serverer mad. 
- Oplysning om de nye kostråd til forbrugere og familier. Fødevarestyrelsen har forskel-

lige oplysningskoncepter samlet i en ”værktøjskasse”, som styrelsen vil bruge i part-
nerskaber med andre organisationer, virksomheder m.v.. 

- Materiale og kampagner vendt mod grupper med særlige ernæringsbehov og udsatte 
grupper. 

 
Fødevarestyrelsens ernæringsoplysning skal have en direkte effekt på viden og livsstil. Men 
denne effekt kan ikke dokumenteres år for år, fordi der ikke laves evalueringer hvert år. Derfor 
er der ikke konkrete resultatkrav til effekt i resultatkontrakt 2007, men der gælder følgende om 
effekt: 
 
Effekten af rejseholdets aktiviteter skal være, at flere institutioner har en kostpolitik eller har 
forbedret deres kostpolitik. Rejseholdets indsats evalueres i 2007/2008, så denne effekt kan 
dokumenteres. 
 
Effekten af oplysning om de nye kostråd  bør være, at mindst 60 pct. af befolkningen efter ca. 
3 år (fra 2006)  kender de officielle kostråds eksistens. Indsatsen evalueres i 2009. Denne mål-
sætning bygger på en (uvidenskabelig) vurdering af, hvor mange der kender til kostrådene i 
dag, og hvor langt det er realistisk at komme inden for 3 år. Effekten vurderes også udfra kost-
undersøgelserne, for at vurdere ændringer i kostvaner, f.eks. øgning af frugt- og grøntindtaget.  
 
Indsatsen for grupper med særlige ernæringsbehov og udsatte grupper har baggrund i proble-
mer, der er konstateret i undersøgelser fra Ernæringsrådet og Danmarks Fødevareforskning i 
2005. Effekten af indsatserne bør være, at de relevante befolkningsgrupper i øget omfang ken-
der til og efterlever de særlige kostråd. . Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Univer-
sitet offentliggør en ny undersøgelse af danskernes kostvaner i 2008, som vil blive brugt til at 
vurdere indsats og effekt. 
 
I forbrugerpolitikken skal Fødevarestyrelsen arbejde for, at fødevareerhvervet fremover yder 
en mere aktiv indsats for at gøre markedet gennemskueligt for forbrugerne. Det skal ske v.h.a. 
ernæringsmærkningsordningen samt gennem samarbejde om information om de nye kostråd. 
Effekten bør være, at forbrugeren bliver bedre i stand til at vurdere fødevarernes sundhed. Fø-



 14

devareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet gennemfører i 2007 og 2009 på vegne af 
Fødevarestyrelsen en undersøgelse af forbrugernes evne til at vurdere fødevarerne.  
 
Resultatkrav: 
 
4.1 Flere børneinstitutioner skal have en mad- og måltidspolitik.  

Der skal i 2007 i forhold til offentlige børneinstitutioner:   
a. foretages mindst 650 Alt Om Kost rejseholdsaktiviteter  
Rejseholdsaktiviteterne er defineret i et separat notat. 
Ansvarlig: fødevareregionerne og 7. kontor 

 
4.2 Oplysningsindsats om de 8 kostråd 

Der skal i 2007 gennemføres en særskilt kampagne for at øge danskernes kendskab til kost-
rådene. Fødevarestyrelsen vil derudover skulle arbejde for etableringen af partnerskaber 
om formidling af kostråd vedr. fuldkorn og sukker, herunder for etableringen af det for-
nødne grundlag for en formidlingsindsats indenfor rammerne af disse partnerskaber. 
Ansvarlig: 7. kontor og 8. kontor (fsva. den særskilte kostrådskampagne). 

 
4.3 Alle statslige arbejdspladser skal have en kostpolitik 

Alle statslige arbejdspladser skal inden udgangen af 2008 formulere en kostpolitik. Der vil 
skulle udarbejdes relevante vejledninger, herunder retningslinjer for kantinemad og møde-
servering. Retningslinjer vil foreligge i 2007 og udkast til opfølgende formidlingsmateriale 
vil foreligge i udkast inden udgangen af 2007.  
Ansvarlig: 7. kontor 

 
4.4 Etablering af ernæringsmærke  

Fødevarestyrelsen skal etablere og drive hjemmeside om det nye ernæringsmærke og gen-
nemføre månedlige fokusanalyser indenfor udvalgte produktsegmenter. Hjemmesiden skal 
være etableret april 2007.  
Ansvarlig: 7. kontor og 8. kontor 
 

4.5 Indsats ift. daginstitutioner og skoler  
a. Fødevarestyrelsen skal inden udgangen af 2007 udarbejde et inspirationskatalog til 

kommuner vedr. formulering af kost- og motionspolitikker i dagtilbud og skoler.  
b. Materialer vedr. mad og motion til dagtilbud og skoler skal i 2007 fortløbende samles 

på Fødevarestyrelsens hjemmesider, så tilgangen til materialerne bliver enklere.  
c. Projekt ”Alt om Kost” skal relanceres på Fødevarestyrelsens hjemmeside i forsomme-

ren 2007. 
d. Arbejde med udvikling af materialer til dagtilbuds arbejde med kost og motion påbe-

gyndes i 2007 med henblik på lancering i slutningen af 2008. I 1. halvår 2007 opstartes 
2 pilotprojekter i henholdsvis Ringkøbing-Skjern og Københavns kommuner om kom-
petenceudvikling af personale i dagtilbud m.h.t. kost , ernæring og motion. 

Ansvarlig: 7. kontor og 8. kontor 
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5. Klare mål og mere åbenhed  
Fødevarestyrelsen har i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinier en politik for 
klare mål og mere åbenhed (jf. Finansministeriets ”Effektiv opgavevaretagelse i staten”, okto-
ber 2003 og ”Klare mål og mere åbenhed”, april 2004). Der er mål for de væsentligste af sty-
relsens borgerrettede ydelser.  
 
Resultatmål: 
 
5.1 Sagsbehandlingstider. Fødevarestyrelsen skal overholde disse sagsbehandlingstider : 

5.1 Klager. Klager over afgørelser (SJ 
sagsgruppe 272). Typisk sendt til Mørkhøj 
over en regional afgørelse. Indsendes via 
regionen. 
 

Forberedelse i regionen: 
90% skal være videresendt til Mørkhøj inden 14 kalen-
derdage.  
100 % skal være videresendt inden 30 kalenderdage. 
Behandling i Mørkhøj: 
50% skal være afsluttet indenfor 3 måneder 
90% skal være afsluttet indenfor 6 måneder 
Sager der bliver over 6 måneder gamle følges og vur-
deres alle fortløbende af ledelsen i Mørkhøj efter en 
fast procedure, jf. Fødevarestyrelsens politik for sags-
behandlingstider. 

 Ansvarlig: Relevante fagkontorer i Mørkhøj og fødevareregionerne. 
 
5.2-4 Præcision i gebyrberegning. Gebyrer skal svare præcist til omkostningerne ved den 

gebyrbelagte aktivitet. Gebyrer fastsættes før årets start og før afviklingen af de gebyrbe-
lagte aktiviteter. Hvis efterfølgende beregninger efter årets udgang viser, at gebyrerne var 
for høje eller lave, skal det efter loven udjævnes over en 4-årig periode i de følgende års 
gebyrer. Som resultatkrav sættes, at afvigelsen i det enkelte år mellem det opkrævede ge-
byr og de omkostninger, gebyret skal dække, målt i procent, maksimalt må have en stør-
relse som beskrevet i tabel (+ = til gode hos erhvervet / - = skylder erhvervet): 
Gebyrtype 2003  2004  2005 2006 2007 2008 2009 

Mål     +/- 7% +/- 7% +/- 7% 5.2 Gebyr, fremstil-
ling og transport af 
fødevarer (1) 

Resultat        

Mål +/- 12% +/- 8% +/- 8% +/- 8% +/- 8% +/- 8% +/- 8% 5.3 Gebyr,  
Restkoncentration Resultat +3,49 % - 5,9 % +12,67% +3%    

Mål +/- 5% +/- 3% +/- 3% +/- 3% +/- 3% +/- 3% +/- 3% 5.4 Gebyr, 
Øremærkning Resultat - 1,03 % - 1,43 % +3,6% -45,4%    

(1) Målet er fra 2007 ændret 
 

Ansvarlig: 10. kontor 
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6. Brugerundersøgelser 
Familie- og Forbrugerministeriet vil i fremtiden arbejde mere med strategisk anvendelse af 
brugerundersøgelser på sit ressortområde. Der arbejdes allerede med brugerundersøgelser på 
ministerområdet i dag. Især på forbrugerområdet er det en integreret del af opgavevaretagel-
sen. At ministerområdet er pejlet ind på brugerinddragelse er ligeledes afspejlet i, at én af mi-
nisteriets 14 udfordringer er ’Brugeren i fokus’. Herudover er Regeringen i forbindelse med 
arbejdet med kvalitetsreformen fokuseret på, at der skal skabes bedre offentlig service med 
udgangspunkt i brugerens behov. 
 
Derfor er det naturligt, at ministeriet fremover arbejder mere strategisk med brugerundersøgel-
ser som et element i kvalitetsudviklingen af ministerområdet. Formålet må være at klarlægge, 
hvor udviklingspotentialet ligger i ministeriet og skabe en forventningsafstemning mellem 
ministerium og brugere. Der skal skabes en dialog med dem, ministeriet er til for. 
 
Derfor har ministeriets koncernledelse besluttet, at alle institutioner under ministeriet i 2007 
skal gennemføre en brugerundersøgelse indenfor et relevant emne. 
 
Fødevarestyrelsen har sammen med ministeriets departement valgt, at styrelsen i 2007 vil gen-
nemføre en brugerundersøgelse indenfor ernæringsområdet. Brugerundersøgelsen vil imøde-
komme aktiviteten vedrørende kortlægningen af antallet af madordninger, som  anført i Føde-
varepolitisk redegørelse november 2006: ”Regeringen ønsker, at børn så vidt mulig i dagtilbud 
og skoler i løbet af få år kan købe et sundt måltid mad midt på dagen, som et alternativ til 
madpakken. Madordningerne skal fuldt ud finansieres af forældrene. Der vil årligt ske en kort-
lægning af antallet af dagtilbud og skoler, der har kostpolitikker og/eller madordninger.” 
  
Resultatkrav: 
 
6.1 Brugerundersøgelse for Fødevarestyrelsen 

Fødevarestyrelsen skal i 2007 gennemføre en brugerundersøgelse relateret til Alt om Kost 
rejseholdet, mad- og måltidspolitikker og madordninger. Undersøgelsen bør kortlægge om-
fanget af madordninger og kostpolitikker. 
Ansvarlig: 7. kontor 
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7. Budget og økonomiforhold 
Fødevarestyrelsen er en statsvirksomhed på finanslovens hovedkonto § 27.41.01. Fødevaresty-
relsen er omfattet af statens almindelige budget- og bevillingsregler for statsvirksomheder. 
Styrelsens bevilling på finansloven er således en nettoudgiftsbevilling, der alene kan fastlæg-
ges af Folketinget for et år af gangen. På finansloven for 2007 er styrelsens bevilling følgende: 
 
Tabel: Specifikation af bevillingen på udgifter og indtægter 
mio.kr. 2007 2008 2009 2010 
Nettoudgiftsbevilling 541,0 512,6 498,5 484,8 
Forbrug af reserveret bevil-
ling 

 
2,3 

 
2,0 

 
2,0 

 
1,2 

Indtægt 546,1 542,1 537,7 537,5 
Udgift 1.089,4 1.056,7 1.038,2 1.023,5 

Tallene er bevillingstal og BO-tal fra finansloven. Fødevarestyrelsen er fra 2007 overgået til omkostningsbasere-
de bevillinger. 
Fødevarestyrelsens videreførte beløb primo 2006 udgør 43,8 mio. kr. I henhold til finanslovbudgetteringen for-
ventes det videreførte beløb ultimo 2006 nedbragt til 7,5 mio. kr. Dette beløb vedrører alene udskudte forpligtel-
ser (reserveret bevilling)  og er i perioden 2007-2010 budgetteret anvendt som vist i tabellen.  
 
Den i resultatkontrakten fastsatte nettoudgiftsbevilling er udtryk for de bevillingsmæssige for-
udsætninger for resultatkontrakten samt ministeriets intentioner under de gældende og forven-
tede udgiftsrammer for ministerområdet ved kontraktens indgåelse. 
 
Vedrørende bevillingsforholdene er der grund til at fremhæve, at Fødevarestyrelsen er 
 

- tilført i alt 40,1 mio.kr. i perioden 2007-2010 med henblik på at styrke indsatsen mod 
salmonella og campylobacter i fødevarer på det danske marked. 

- tilført en årlig udgiftsbevilling på 9,5 mio.kr. til gennemførelse af initiativerne i planen 
for nul-tolerance på fødevareområdet.   

- tilført 5,7 mio.kr. i 2007 til fastholdelse af den intensiverede overvågning af fugleinflu-
enza. 

- tilført 10,5 mio.kr. i 2007 som kompensation for det almindelige produktivitetskrav på 
2 pct. af nettoudgiftsbevillingen. 

- tilført 3,0 mio.kr. i 2007 vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud. 
- tilført 0,9 mio.kr. årligt til dækning af merudgifter i forbindelse med nye regler vedrø-

rende kontrol med krydsoverensstemmelse. 
- fraført i alt 75,2 mio.kr. over perioden 2007-2010 som følge af, at pilotprojektet om 

sammenlægning af Fødevarestyrelsens regionskontorer i Odense og Viborg med Plan-
tedirektoratets distriktskontorer samme steder indstilles med virkning fra 2007. Beløbet 
tilbageføres til Plantedirektoratet. 

 
Af figuren nedenfor fremgår fordelingen af styrelsens udgifter på hovedformål. Det bemærkes, 
at hovedformål 2. Kontrol og tilsyn er opdelt i Kødkontrol, fast bemanding, og Anden kontrol 
og tilsyn.  
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Figur: Udgifter fordelt på hovedformål 

Udgiftsbudget på hovedformål, FL2006 mio.kr.

78,4:   Regulering mv.

78,4 368,3: Kødkontrol, fast bemanding170,3

30,8 366,4: Anden kontrol og tilsyn

22,4:   Beredskab og bekæmpelse

52,8:   Kortlægning og overvågning

368,3

366,4

22,4

52,8

30,8:   Generel information, rådgivning 
og ernæringsoplysn.
170,3: Fællesfunktioner

 
 
 

8. Resultatkontraktens kompetence og ansvarsfordeling 
Kontrakten indgås mellem Familie- og Forbrugerministeriets departement og Fødevarestyrel-
sen. Det aftale- og kontraktlignende begreb, som anvendes i denne kontrakt, er ikke en aftale i 
almindelig aftaleretlig betydning. Dette betyder, at ministeren fortsat kan tilbagekalde eller 
ændre kontrakten eller dele heraf i kraft af det almindelige over-/underordnelsesforhold.  
 
9. Opfølgning og afrapportering  
Fødevarestyrelsen afrapporterer om opfyldelsen af resultatkontraktens mål  i  kvartalsrapporter 
og i årsrapporten.  
 
10. Kontraktperiode og ikrafttrædelse 
Resultatkontrakten gælder fra 1. januar til 31. december 2007 og skal efterfølges af en resul-
tatkontrakt for 2008. 
 
Genforhandling eller justering af kontrakten kan generelt finde sted, hvis der sker væsentlige 
ændringer i det grundlag, som kontrakten hviler på. Det kan f.eks. være epidemiske husdyr-
sygdomme, større fødevareforureninger, ny lovgivning, politiske aftaler eller andet, der har 
væsentlig betydning for styrelsens opgavevaretagelse. 
 
Det er på forhånd besluttet, at denne resultatkontrakt skal genforhandles, hvis der i foråret 
2007, som forventet, indgås en politisk aftale mellem regeringen og folketingets partier om 
Fødevarestyrelsens opgaver og bevilling. Der henvises i den forbindelse til Familie- og For-
brugerministerens brev af 2. januar 2007 til Fødevarestyrelsen. 
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Dato: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Anders Munk Jensen, 
Direktør for Fødevarestyrelsen 

 
Henrik Nepper-Christensen, 
Departementschef 
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Bilag 1: 
 
 
 

Interne mål 
 
 

 
I det følgende er der anført resultatmål vedrørende Fødevarestyrelsens interne forhold, som 
styrelsen og departementet ønsker at følge. 
Disse resultatmål ikke er en del af den officielle resultatkontrakt og vil ikke blive afrapporteret 
i styrelsens årsrapport for 2007 og heller ikke i alle kvartalsrapporterne. 
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A. Personaleforhold 
Fødevarestyrelsen har 3 særlige indsatsområder i personalepolitikken i 2007: 

1. Nærvær/ fravær 
2. Kompetenceudvikling 
3. Lederudvikling 

 
Ad. Fravær: Styrelsen har et sygefravær, der er højere end statens gennemsnit. Sygefraværet 
skal falde.  
Fødevarestyrelsen ønsker at nedbringe fravær, der skyldes forhold, som arbejdspladsen har 
indflydelse på. Fødevarestyrelsens arbejde fokuserer på kortlægning og analyse af fraværet, 
arbejde med redskaber og værktøjer til håndtering samt forebyggelse gennem organisatoriske 
initiativer ved bl.a. fælles politikudformning af en syge- og fraværspolitik 
 
Resultatkrav:  
 
A.1 Fravær: Det gennemsnitlige fravær p.g.a. sygdom i Fødevarestyrelsen i 2007 skal være 

mindre end gennemsnittet for 2005 og 2006, der måles på kødkontrollen og den øvrige sty-
relse hver for sig: 
Antal sygedage, gns. dage pr. med-
arbejder 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 
 

Mål, FVST - - - 0,5< 
2002

0,5< 
2003

0,5< 
2004 

Mindre end 
gns. for 2004 
og 2005 

 
-------- 

Mål, FVST- kødkontrol --- ---- ---- --- --- ---- ---- Mindre end 
gns. for 2005 
og 2006 

Mål, FVST- excl. kødkontrol --- ---- ---- --- --- ---- ---- Mindre end 
gns. for 2005 
og 2006 

Resultat, FVST 10,4 9,1 9,9 10,8 11,0 10,9   
Resultat, FVST- kødkontrol      13,4   
Resultat, FVST- excl. kødkontrol      9,2   
Resultat, staten   7,4 7,6 7,7 7,9 7,9 8,2   
Tallene er fra Personalestyrelsen. Personalestyrelsens opgørelsesmetode er excl. barns 1. sygedage, men incl. lang-
tidssygdom. 

 
A.2 Kompetenceudvikling: Der skal i 2007 udarbejdes og vedtages en kompetencestrategi for 

hele Fødevarestyrelsen. 
 
A.3 Lederudvikling: Fødevarestyrelsen skal i 2007 gennemføre et kursusforløb for de ca. 60 

øverste ledere i styrelsen med fokus på  personlige kompetencer og helhedsorientering. 
 
Ansvarlig: 11. Kontor 
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