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Fra Klubbens besøg i Fødevarestyrelsen
onsdag, den 10. marts 2010
De deltagende medlemmer samledes i Fødevarestyrelsens store mødelokale i stueetagen ved receptionen.

Direktør Esben Egede Rasmussen indledte sit spændende og meget informative foredrag om styrelsen med en præsentation af sig selv: Han var i
1997 kommet fra det daværende Sundhedsministerium til det daværende
Landbrugs- og Fiskeriministerium, først i Fødevaredirektoratet, senere i
departementet, hvor han blev udnævnt til afdelingschef umiddelbart før
oprettelsen af Familie- og Forbrugerministeriet i 2004. Sammen med veterinær- og fødevareområdet overførtes han til dette ministerium, hvorefter
han i 2006 blev direktør for Fiskeridirektoratet. Han har været direktør for
Fødevarestyrelsen i et års tid.
Fødevarestyrelsens nuværende organisation er ganske interessant, idet
der mellem departementet og direktøren er indrettet en Revisionsenhed
og et Sekretariat for Fødevare- og Veterinærklager. Revisionsenheden blev
i forbindelse med Fødevarelovens vedtagelse oprettet som en uafhængig
enhed. Den skal undersøge styrelsens kontrol med fødevarer, dyresundhed og dyrevelfærd. Enheden er sekretariat for Fødevarekontroludvalget.
Oprettelsen af Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager skyldes ad1
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ministrative problemer i forholdet mellem regioner og hovedkontoret.
Tidligere var hovedkontoret klageinstans for regionerne. Dette medførte,
at hovedkontoret kun kunne vejlede regionerne i generelle forhold men
ikke i konkrete sager.
I forbindelse med fødevareloven overtog man fra Sundhedsministeriet
Levnedsmiddelstyrelsen og levnedsmiddeldelen af de dengang over 30
miljø- og levnedsmiddelkontrolenheder. Levnedsmiddeldelen blev
dengang samlet i 12 regioner, der
nu er nedbragt til 2, en Region Vest
og en Region Øst. Kødkontrollen er
udskilt til en selvstændig organisation under hovedkontoret uden for
regionerne. De tidligere overdyrlæger er erstattet af 4 chefdyrlæger,
der arbejder sammen i et fællesskab under en vicedirektørs ledelse.
Afdelingsdyrlægerne på virksomhederne bærer det faglige ansvar.
Kødkontrolområdet er underkastet
EU-revision. Disse ændringer har dannet grundlag for etablering af en
egentlig koncernstyrelse svarende til Fødevareministeriets.
Som en del af universitetsreformen blev Fødevareministeriets sektorforskningsinstitutioner overført til andre ministerier, og Fødevarestyrelsens laboratorier – Serumlaboratoriet og Lindholm og de med Levnedsmiddelstyrelsen overtagne laboratorier – blev overført til Danmarks Tekniske Universitet, hvor de findes som henholdsvis DTU Veterinærinstituttet
og DTU Fødevareinstituttet. Dette har også bevirket, at Fødevarestyrelsen
nu sidder til leje hos DTU.
Esben Rasmussen fremhævede betydningen af, at kontrollen udførtes
ensartet over hele landet og nævnte, at COOP og andre store landsdækkende kæder har egen kvalitetskontrol, som straks vil registrere forskelle i
den offentlige kontrolpraksis.
Fødevarestyrelsens område vil til stadighed frembyde konflikter. Det gælder konkret f. eks, forholdet mellem dyrlæger og teknikere, kontrollen og
2

Klub 60+
Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

de kontrollerede, opfattelsen af myndigheden og dens aktiviteter og mere
abstrakt generelt omkring fagfolk i en politisk kultur. Fødevarestyrelsen er
på vej ind i en servicekultur og en myndighedskultur.
Med henblik på at sikre overholdelse af gældende ret på især medicinområdet og dyrevelfærdsområdet er oprettet 2 ”Rejsehold” med efterforskningsmæssig kompetence. Blandt rejseholdenes personale findes både
revisorer og tidligere politifolk.
Rejseholdene er jævnligt omtalt i medierne. I det hele har medierne og
håndteringen af forholdet til dem en stadig voksende betydning. Statsadministrationen har derfor opbygget store presseapparater. Også Fødevarestyrelsen har et kommunikationskontor. Fødevarestyrelsen arbejder på
at være synlig og eksponeret, naturligvis helst for det gode.
Også Fødevarestyrelsens hjemmeside bør nævnes. På den findes blandt
meget andet en række organigrammer, der beskriver de ovenfor nævnte
organisatoriske forhold, og som supplerer det ved besøgets indledning
omdelte faktablad ”Fakta om Fødevarestyrelsen”. En særlig del af hjemmesiden ”Alt om Kost” har 1 mill. besøg om året.
Når der indløber klager eller anmeldelser til regionerne, tager kontrollanter ud i forretningen m.v. inden 24 timer. En del af sådanne klager har givet anledning til medieomtale, og den store spørgelyst blandt deltagerne
rettede sig netop mod sådanne sager: oksekød med utilsigtet iblandet svinekød, neutralmarinerede kyllinger, fedtprocenter, kost og ernæring og
sidst det naturligt forekommende thrombin enzym, der nu anvendes som
”kødlim”.
Fødevarestyrelsens sagsområde vil altid gøre styrelsen til en politisk kampplads. Fødevareministeriets ”jord til bord” ide var blevet etableret af socialdemokratiske ministre – Henrik Dam Kristensen og Ritt Bjerregaard -,
medens den efterfølgende borgerlige regering Anders Fog Rasmussen udskilte veterinær- og fødevareområdet til Familieministeriet, ved hvis nedlæggelse det vendte tilbage til Fødevareministeriet. Bl.a. socialdemokraterne så med kritiske øjne på regeringens dispositioner på fødevareområdet, ikke mindst Ritt Bjerregaard, der efter regeringsskiftet blev medlem af
Folketingets Fødevareudvalg.
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