
 

 

 

 

Bestyrelsesmøde i Veterinærfonden den 26. januar 2015 
 

 

 

Sekretariat for Veterinær-
fonden (Dyresundhed i Fø-
devarestyrelsen)  

 

   

Beslutningsreferat 
 

Bestyrelsesmedlemmer 

Per Olsen, Landbrug & Fødevarer 
Henrik Zobbe, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Købehavns Universitet 
Per Henriksen, Fødevarestyrelsen  
 
Sekretariat 

Thomas Lysgaard, Fødevarestyrelsen (referent) 
 
 
Punkter 

 
1. Rettelse til forretningsorden for Veterinærfonden. 

 
Bestyrelsen har godkendt ændringerne til forretningsorden, således at bestyrelsesmed-
lemmerne ved ekstraordinære omstændigheder, kan sende en stedfortrædere til besty-
relsesmøderne.   

 
2. AI-overvågning 2015: Gennemgang af budget for AI-overvågning i 2015 ved finan-

siering via Veterinærfonden – herefter besluttes det, om Veterinærfonden skal fi-
nansiere AI-overvågningen i 2015, således at der kan hjemsøges EU-
medfinansiering 

 
Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal ansøges om EU-medfinansiering for 2015 til 
AI-overvågningen ud fra en økonomisk vurdering, da det vil medføre en merudgift for 
erhvervet på ca. 109.000 kr. i 2015. 

 
3. TSE-overvågning 2015: Gennemgang af budget for TSE-overvågning i 2015 ved fi-

nansiering via Veterinærfonden - herefter besluttes det, om Veterinærfonden skal 
finansiere TSE-overvågningen i 2015, således at der kan hjemsøges EU-
medfinansiering. 

 
Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal ansøges om EU-medfinansiering for 2015 til 
TSE ud fra følgende begrundelser: 

• Likviditetsmæssig forskydning. Dvs. der kommer en merudgift for erhvervet i 
2015, som først bliver kompenseret ca. 1 ½ år senere, når EU-medfinansiering 
bliver udbetalt af EU-kommissionen.  
 



Side 2/2 

• Incitamentsstrukturen er ikke hensigtsmæssig. Det skyldes, at besætningsejere 
med den højeste dødlighed modtager mest tilskud fra Veterinærfonden, da ca. 
95 % af TSE-overvågningen sker i selvdøde dyr.   
 

• Omfordeling af udgifter blandt besætningsejere. I 2014 har Daka opkrævet be-
taling for overvågning for TSE fra de besætninger, som sender selvdøde dyr til 
destruktion. Ved denne løsning udgås en omfordeling af midler mellem besæt-
ningsejere, da det er brugerne som betaler. 

 
4. Finansiering af AI- og TSE-overvågning i 2016. Der skal ansøges EU-kommissionen 

om et budget medio april 2015, hvis der skal ansøges om EU-medfinansiering for 
2016. Det skal besluttes, om Fødevarestyrelsen stadig skal fortsætte med at søge 
om budget til TSE og AI for 2016 
 

I 2014 og 2015 har der været flere udbrud af AI i Tyskland og Holland end tidligere, 
derfor har bestyrelsen besluttet, at der skal ansøges om budget til AI-overvågning for 
2016. Flere udbrud af AI i EU kan også betyde, at EU-kommissionen vil ændre AI-
overvågningen, hvilket også kan påvirke niveauet af EU-medfinansiering.  
 
Der er ingen forventninger om, at TSE-overvågningen vil blive ændret i de kommende 
år, da antallet af TSE tilfælde i EU er faldet væsentligt. Derfor besluttede bestyrelsen, 
at der ikke skal ansøges om budget for 2016 til TSE-overvågning, da forudsætningerne 
for overvågningen vil være uændret fremover, hvilket omfatter overvågningsomfang 
og niveau af EU-medfinansiering. 
 
Sekretariatet vil orientere EU-kommissionen om, at der ikke vil blive hjemsøgt EU-
medfinansiering til AI og TSE i 2015, således at det afsatte budget til Danmark, kan 
omdisponeres til overvågning i andre EU-lande. 

 
5. Videreformidling af bestyrelsens beslutninger vedrørende finansiering af AI- og TSE-

overvågning i 2015 til besætningsejere, slagterier, laboratorier, destruktionsanstalt, 
EU-kommissionen mfl.  
 

Sekretariatet informerer alle relevante interessenter om, at Veterinærfondens bestyrel-
se har besluttet, at der ikke skal ansøges om EU-medfinansiering til AI og TSE for 2015  

 
6. Evt. 

 
Bestyrelsen besluttede, at der skal holdes bestyrelsesmøde primo november 2015, 
hvor det skal drøftes, om AI-overvågningen skal finansieres af Veterinærfonden i 2016. 
Det skal sikre, at Sekretariatet kan informere EU-kommissionen tidligt, om der ansøges 
om EU-medfinansiering til AI for 2016. 

 
 
 
 
 
 


