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Fra Klubbens besøg i Fødevareministeriet
torsdag, den 10. marts 2011
Departementschef Ib Byrge Sørensen begyndte sit indlæg med at fastslå,
at arbejdet som departementschef er interessant og afvekslende og fylder
tilværelsen godt ud.
Siden Klubbens oprettelse i 2006 og dermed siden hans første oplæg om
ministeriet havde han oplevet 3 ministre: Hans Christian Schmidt, Eva Kjær
Hansen og Henrik Høegh.
Om den fremadskridende centralisering nævnte han en styregruppe med
Statsministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet som
faste medlemmer, hvortil så kom andre alt efter sagernes art (Skatteministeriet, Kulturministeriet etc.). Centraliseringen vil blive større med Finansministeriet som central EDB- og regnskabsenhed. Det ligger tungt
med nye bevillinger, og ministerierne kan ikke længere selv bruge sparede
midler, selv ikke i småtingsafdelingen. Der er også hård styring af den almindelige drift.
I 2006 var veterinær- og levnedsmiddelområdet udskilt til Familie- og Forbrugerministeriet. Det er nu vendt tilbage til Fødevareministeriet. Fødevareministeriets øvrige områder er fastlagt i EU-regler og derfor politisk kedelige i modsætning til fødevareområdet. Fødevareområdet er ganske vist
også i vid udstrækning styret af EU-regler, men området giver anledning til
politisk aktivitet, fordi der altid er klager, problemer og sågar skandaler.
Grøn vækst: Omfatter miljø og udvikling (miljø og vækst, vandmiljø). Grøn
vækst henhører under flere ministerier, og især er Miljøministeriet og Fødevareministeriet meget involveret. Projektet omfatter 3 love og 32 bekendtgørelser og noget af det gennemføres under landdistriktsprogrammet. Landbruget protesterer mod projektet, herunder mod planerne om
at udvide randzonerne fra 2 til 10 meter. Under indtryk af protesterne har
politikerne justeret deres synspunkter (bla. på krav til reduktion af kvælstofanvendelse). Opgaverne med Grøn vækst ligger især hos FødevareErhverv, og Fødevareministeriets del skal nok blive gennemført. Miljøministeriets aktiviteter på miljøområdet involverer de kommunale administra-
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tioner. Dette giver en meget forskellig administration, og det overvejes
derfor at overføre aktiviteter til statsopgaver.
Det indgåede fødevareforlig vil indebære besparelser i Fødevarestyrelsen.
Det vil dog samtidig give lidt mere frihed i kontroludførelsen. Gebyrer
lægges over på erhvervet. Det forudses nødvendigt i et vist omfang at foretage afskedigelser. Kontrolregionerne, hvoraf der oprindelig var over 30
(da området hørte under Sundhedsministeriet) er nu skåret ned til to.
Det veterinære forlig indeholder dels et krav om sundhedsrådgivning og
dels en regulering af medicinanvendelse, samt kraftige reaktionsmuligheder over for dem, der bruger for meget medicin. Landmændene har mange dyr, og derfor bruges mere medicin. Også dyrevelfærd er omfattet af
forliget.
Fiskeriområdet er meget EU-reguleret. Området indeholder mange og bureaukratiske registrerings- og kontrolsystemer. Vandmiljøplanen kan få
indflydelse på, hvor meget fiskeri, der kan foregå i de indre danske farvande.
Fødevareministeriets sektorforskningsinstitutioner er blevet overført til
universitetsverdenen: Således er levnedsmiddelinstitutterne og veterinærinstitutterne overført til Danmarks Tekniske Universitet. Omlægningen har
givet forskningen et løft, og Fødevareministeriet har bevillingerne endnu.
Problemet er, at disse institutter og laboratorier indgår i Fødevareministeriets varetagelse af fødevaresikkerhedsopgaver og forebyggelse og bekæmpelse af husdyrsygdomme. Institutternes laboratorieresultater er bestemmende for de administrative tiltag. Sammenhæng er søgt opnået ved
hjælp af kontrakt mellem Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske Universitet. DTU hævder imidlertid at være bedst til svin (og så må andre lande interessere sig for køer). I øvrigt nedlægges Statens veterinære institut
for virusforskning (Lindholm).
Departementschefen fremhævede, at Fødevareministeriet er regeringens
forlængede arm. Den siddende fødevareminister fastholder overfor erhvervet, at der er behov for regulering, fordi Danmark er så lille og har så
meget landbrug. På den anden side har han også overfor den øvrige regering og Folketinget redegjort for, hvornår kravene til landbruget blev for
tunge for erhvervet.
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