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Punkter 

 

1. Kort redegørelse fra Fødevarestyrelsen om AI-overvågning i 2022. 

 
Ad 1: Der er vedtaget en ny dyresundhedslov i EU, som skal være implementeret med 

udgangen af april 2021. Det omfatter også ændring af AI-overvågningen, hvilket dog 
først gælder fra 1. januar 2022. 
 

Fødevarestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke et endeligt overblik over de æn-
dringer, der kommer til AI-overvågningen samt niveauet af EU-medfinansiering i 2022. 

I processen vedrørende ændring af overvågningen er Fødevarestyrelsen løbende i dia-
log med Fjerkrærådet. 

 

2. Bestyrelsen skal beslutte, hvordan Fødevarestyrelsen skal forholde sig til ansøgning 
om EU-medfinansiering, når omfanget af AI-overvågning og niveauet af EU-

medfinansiering i 2022 er ukendt. 
 
Ad 2: Ud fra den korte redegørelse fra Fødevarestyrelsen om den nye AI-overvågning, 

så blev det konstateret af bestyrelsen, er der ikke var grundlag for at træffe nogen be-
slutninger om AI-overvågning i 2022. Det blev i stedet besluttet, at Sekretariatet ind-

kalder til et nyt bestyrelsesmøde i foråret, når foreligger et beslutningsgrundlag til be-
styrelsen.  

 
3. Det skal besluttes, om Fødevarestyrelsen fortsat ikke skal ansøge om budget til 

BSE/TSE. I den forbindelse skal det bemærkes, at Fødevarestyrelsen ikke forventer 

ændring i omfanget af overvågning af BSE/TSE i 2022, og niveauet af EU-
medfinansiering forventes uændret i 2022 set i forhold til 2020. 

 
Ad 3: Der er ingen forventninger om, at TSE-overvågningen vil blive ændret i de kom-
mende år, da antallet af TSE tilfælde i EU er faldet væsentligt. Derfor har bestyrelsen 

besluttet, at der forsat ikke skal ansøges om budget for 2022 til TSE-overvågning, da 
forudsætningerne for overvågningen forventes at være uændret fremover, hvilket om-

fatter overvågningsomfang og niveau af EU-medfinansiering. 
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4. Videreformidling af bestyrelsens beslutninger på bestyrelsesmødet. 
 

Ad 4: Sekretariatet lægger beslutningsreferatet på Fødevarestyrelsens hjemmeside på 
undersiden for Veterinærfonden. Se nedenstående link. 
 

(https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinaerfonden.aspx) 
 

 

5. Evt. 

 

Ad 5: Der var ingen emner til evt. 
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