
 

Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • DK-2600 Glostrup 
Tel +45 72 27 69 00 • Fax +45 72 27 65 01 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk/kontakt • www.fvst.dk 

REFERAT 

 Center for Dyresundhed 

Ref. Sanse/tly 

Dato: 28-09-2021 

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 28. september 2021 i Veterinærfonden 

 

Mødet blev afholdt som et Skype-møde. 

Bestyrelsesmedlemmer 

Per Olsen, Landbrug & Fødevarer 

Henrik Zobbe, Københavns Universitet 

Hanne Larsen, Fødevarestyrelsen 

Sekretariatet 

Thomas Lysgaard, Fødevarestyrelsen (referent) 

Sandra Seidler, Fødevarestyrelsen (referent) 

Punkter 
1. AI-overvågning 2022: Gennemgang af budget og notat om AI-overvågning 

for 2022 ved finansiering via Veterinærfonden – herefter besluttes det, om 

Veterinærfonden skal finansiere AI-overvågning i 2022, således at der kan 

hjemsøges EU-medfinansiering. 

Ad 1: Det blev besluttet af bestyrelsen, at Veterinærfonden ikke skal aktiveres, og at 

der dermed ikke skal ansøges om EU-medfinansiering for 2022. 

2. Det skal besluttes, om Fødevarestyrelsen skal fortsætte med at søge om bud-

get til AI. I den forbindelse skal det bemærkes, at Fødevarestyrelsen ikke for-

venter ændring i omfanget af overvågning af AI i 2023, og niveauet af EU-

medfinansiering forventes uændret. 

Ad 2: Det blev besluttet, at der ikke skal ansøges om budget til AI for 2023, da det 

forventes uændret i AI-overvågning i besætninger. Hvis der kommer en udmelding 

fra EU-kommissionen inden 31. maj 2022 (ansøgningsfrist for budget for 2023), at 

overvågning i besætninger skal intensiveres markant, og som har betydning for EU-

medfinansiering, så vil bestyrelsen blive indkaldt til møde af sekretariatet. 

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 2023, og niveauet 

af EU-medfinansiering forventes uændret i 2023 i forhold til 2022. 
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Ad 3: Der er ingen forventninger om, at BSE/TSE-overvågningen vil blive ændret i 

de kommende år, da antallet af TSE tilfælde i EU er faldet væsentligt. Derfor har be-

styrelsen besluttet, at der fortsat ikke skal ansøges om budget for 2023 til BSE/TSE-

overvågning, da forudsætningerne for overvågningen forventes uændret, hvilket om-

fatter overvågningsomfang og niveau af EU-medfinansiering. 

4. Videreformidling af bestyrelsens beslutninger på bestyrelsesmødet. 

Ad 4: Sekretariatet lægger beslutningsreferatet på Fødevarestyrelsens hjemmeside 

på undersiden for Veterinærfonden.  

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

5. evt.  

Ad 5: Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt på Københavns Universitet. 

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

