
 
 

 

Statsrevisorernes Sekretariat 
Christiansborg 
1240 København K 

 

København, den 21. januar 2011 
Sagsnr.: 3233 
Dok.nr.:  188681 

 
 
 
Fødevareministerens redegørelse til beretning nr. 18/2009 om revisionen af 
statsregnskabet for 2009  

Statsrevisorerne har i brev af 26. november 2010 anmodet mig om en redegørelsen for 
de foranstaltninger og overvejelser som beretning nr. 18/2009 om revisionen af 
statsregnskabet for 2009 giver anledning til inden for Fødevareministeriets område.  

Jeg har med tilfredshed noteret mig, at Rigsrevisionen på Fødevareministeriets område 
har afgivet en erklæring om, at Fødevareministeriets regnskab for 2009 samlet set er 
rigtigt. 

 
Vedr. revisionen af Fødevareerhvervs regnskab 

Jeg har noteret mig, at Statsrevisorerne har afgivet en supplerende oplysning om 
FødevareErhvervs regnskab med henvisning til, at Europa-kommissionen på 
landbrugsområdet indenfor de senere år har rejst en række sager overfor Danmark med 
underkendelser eller risiko for underkendelser. Jeg har i den forbindelse noteret mig, at 
Statsrevisorerne bemærker, at de danske myndigheder har været i løbende dialog med 
Europa-Kommissionen for at minimere en samlet underkendelse på i alt 195 mio. kr. i 
forhold til enkeltbetalingsordningen. Jeg skal her henvise til min redegørelse vedrørende 
beretning nr. 17/2009 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2009.  

 

Jeg kan generelt tilføje, at administrationen af EU´s landbrugsstøtteordninger i de senere 
år har givet medlemsstaterne stigende problemer, hvilket har medført, at antallet og 
omfanget af finansielle underkendelser, hvor Kommissionen afviser at finansiere dele af 
den udbetalte EU støtte i medlemslandene, er steget markant siden 2002. 
Fødevareministeriet er derfor allerede i gang med at gennemføre en række tiltag under 
overskriften ”Projekt bedre kontrol” for at minimere risikoen for fremtidige 
underkendelser. Her henviser jeg ligeledes til ovennævnte redegørelse.  

 

Jeg har endvidere noteret mig, at Statsrevisorerne hæfter sig ved, at der yderligere 
foreligger en underkendelse vedrørende hektarstøtten på 750 mio. kr. De danske 
myndigheder er ikke enige i underkendelsen og har indbragt sagen for EF-domstolen, 
hvilket Rigsrevisionen støtter.  



 2 

Vedr. revisionen af Plantedirektoratet 

Revisionen viste, at direktoratet ikke i tilstrækkelig grad har foretaget regnskabsmæssige 
afstemninger i 2009, hvilket Rigsrevisionen ikke fandt helt tilfredsstillende, idet 
Rigsrevisionen dog konstaterede, at Plantedirektoratets regnskab for 2009 var rigtigt, 
dvs. uden væsentligt fejl og mangler. Endvidere viste den stikprøvevise kontrol af bilag 
tilfælde af fejlagtigt konteret moms samt periodiseringsfejl. 

For at sikre at afstemninger foretages løbende, har Plantedirektoratet fra 2010 foretaget 
øget kontrol med området i sammenhæng med de nye regnskabserklæringer som 
modtages hver måned fra statens Økonomiservicecenter (ØSC), ligesom de interne 
kontroller og forretningsgange vedrørende udgiftsforvaltningen er skærpet med henblik 
på fremadrettet at mindske risikoen for periodiserings- og momsrelaterede fejl. 

 

Vedr. revisionen af Fødevarestyrelsen 

Revisionen viste, at debitoradministrationen i Fødevarestyrelsen ikke var helt 
tilfredsstillende, da rykkerprocedurerne ikke systematisk var blevet fulgt, og nogle 
debitorer først var blevet rykket med 10 måneders forsinkelse.  

Jeg har fået oplyst, at Fødevarestyrelsen har taget Rigsrevisionens bemærkninger til 
efterretning og ved udgangen af 2010 har truffet de nødvendige forholdsregler, så der 
fremadrettet sikres en betryggende og rettidig debitor- og rykkeradministration. 

Den afsluttende revision viste, at styrelsen ikke i tilstrækkelig grad har foretaget basale 
regnskabsmæssige afstemninger i 2009, inden regnskabet blev godkendt, hvilket indebar 
en risiko for at styrelsen aktiver og passiver ikke blev opgjort korrekt.  

Rigsrevisionen konstaterede, at styrelsens regnskab for 2009 var rigtigt, dvs. uden 
væsentlige fejl og mangler, men vurderede med henvisning til de manglende 
afstemninger, at den afsluttende regnskabsaflæggelse ikke var helt tilfredsstillende. 

Jeg kan oplyse, at Fødevarestyrelsen har opprioriteret området, og at styrelsen i 
forbindelse med den igangværende regnskabsafslutning for 2010 løbende udarbejder de 
nødvendige afstemninger, så det sikres, at regnskabet for 2010 aflægges på et korrekt og 
retvisende grundlag. 

 

 

Med venlig hilsen 
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