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Den historiske baggrund 
for DFVF 

SELV OM DANMARKS FØDEVAREFORSKNING (DFVF) FORMELT SET KUN 

ER ÉT ÅR GAMMEL, HAR INSTITUTIONEN EN LANG OG SAMMENSAT FORTID 

 

 

 Knud Børge Pedersen  

Direktør, DFVF Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning (DFVF) blev etableret den 1. januar 2004. I 

forbindelse med regeringsomdannelsen den 2. august 2004 blev institutionen ved kongelig resolution overført 

fra Fødevareministeriet til det nyoprettede Ministerium for Familie- og Forbrugeranliggender. Navnet blev 

samtidigt ændret til Danmarks Fødevareforskning, men med bevarelse af forkortelsen DFVF. 

I denne oversigt har jeg forsøgt at belyse historien bag denne udvikling. Oversigten kan forhåbentlig være til 

nytte for at holde rede på fortiden og for at forstå baggrunden for den udvikling, der er foregået på veterinær og 

fødevareområdet gennem næsten 100 år. 

Oversigten er baseret på en gennemgang af den organisatoriske udvikling af de enkelte institutioner og institutter, 

der indgår i Danmarks Fødevareforskning samt deres ministerielle tilknytning. En samlet oversigt over den 

organisatoriske udvikling fremgår af det stamtræ, der er vist i Figur 1. 

Desuden gives en oversigt over lovgivningen om sektorforskningsinstitutioner og den dertil knyttede 

stillingsstruktur for det videnskabelige personale. Lovgivningen om sektorforskningen har medvirket til at sikre 

sektorforskningsinstitutionernes uafhængighed, og ved indførelse af stillingsstrukturen er der skabt parallelitet 

med stillingsstrukturen på universiteterne. Formålet har været at sikre sektorforskningens kvalitet og 

uafhængighed. 

 

Serumlaboratoriet og Statens Veterinære Serumlaboratorium 

Den ældste organisatoriske enhed under Danmarks Fødevareforskning er Den Kgl. Veterinær- og 

Landbohøjskoles Serumlaboratorium, der blev oprettet ved lov nr. 150 af 18. maj 1906. Laboratoriets 

grundlægger var professor C.O. Jensen, der allerede i 1903 i sin beretning til Den Kgl. Veterinær og 

Landbohøjskole foreslog, at der blev oprettet et specielt laboratorium til at producere serum for at formindske de 

tab, der blev forårsaget af smitsomme husdyrsygdomme. 

 

Serumlaboratoriets bygninger blev placeret på Landøkonomisk Forsøgslaboratoriums grund på Frederiksberg ud 

mod Bülowsvej og afgrænset af jernbanen til Hillerød/Helsingør (Nordbanen), Ladegårdsåen og banen mellem 

Frederiksberg Station og Nørrebro (Forbindelsesbanen). Laboratoriet blev indviet den 9. september 1908. 

 

Serumlaboratoriet blev i 1932 udskilt fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole som en selvstændig institution 

med eget budget, idet laboratoriet ikke længere havde nogen særlig tilknytning til Den Kgl. Veterinær- og 

Landbohøjskole. Det skete på finansloven for 1932/1933 (finansåret gik dengang fra 1. april til 31. marts). I den 

anledning fik institutionen navnet: Statens Veterinære Serumlaboratorium (SVS). 

 

I 1949 blev Serumlaboratoriets afdeling i Århus oprettet som et serologisk laboratorium til bekæmpelse af 

brucellose og hønsetyfus (Salmonella gallinarum og Salmonella pullorum). Fra 1960 deltog afdelingen i den 

kollektive mastitisbekæmpelse. 1 1961 indledtes arbejdet med fiskesygdomme (Egtvedsyge). Undersøgelser for 

vildtsygdomme blev overflyttet fra København til Århus i 1985. Afdelingen i Århus er i dag Afdeling for Fjerkræ, 

Fisk og Pelsdyr ved Danmarks Fødevareforskning. 

 

Som led i den landsomfattende bekæmpelse af mastitis blev der i 1957 oprettet et mastitislaboratorium i Ringsted. 

Laboratoriet blev bygget for midler fra Marshallhjælpen. Senere blev også Serumlaboratoriets mastitisforskning 

placeret ved laboratoriet i Ringsted. I begyndelsen udførtes mastitisbekæmpelsesarbejdet på størsteparten af 
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Sjælland. Senere kom også LollandFalster til, og i 1982 overtog laboratoriet mastitisbekæmpelsen på Fyn og 

omliggende Øer. 

 

I 1983 begyndte den landsomfattende Kvægsundhedstjeneste (KST) som en to-årig forsøgsordning. Ordningen 

blev imidlertid forlænget. 1 1988 lukkede mastitisafdelingen i Ringsted, og i den forbindelse blev 

mastitisforskningen overført til afdelingen i Århus. Med virkning fra 1. januar 1990 ophørte Statens Veterinære 

Serumlaboratorium med at udføre kvægsundhedstjeneste og mastitisbekæmpelse. Fra 1991 ophørte 

rådgivningstjenesten for kvæg og svinesygdomme, ligesom den selvstændige forskning i mastitis ophørte. 

 

Ved Landbrugsministeriets reorganisering i 1990 blev Statens Veterinære Serumlaboratorium og Statens 

Veterinære Institut for Virusforskning organisatorisk knyttet til Veterinærdirektoratet. Samtidigt blev der oprettet 

et rådgivende forskningsudvalg for det veterinære område. Udvalget — Det Rådgivende Veterinære Forskningsudvalg — skulle 

rådgive veterinærdirektøren, Statens Veterinære Serumlaboratorium og Statens Veterinære Institut for 

Virusforskning om sigtelinier for forskning og om forskningsopgavernes indhold, omfang og vilkår. Ved 

dannelsen af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 1. januar 1997, hvor Veterinær- og 

Fødevaredirektoratet blev dannet ved sammenlægning af Veterinærdirektoratet og Levnedsmiddelstyrelsen, blev 

den organisatoriske tilknytning til direktoratet opretholdt for de to institutioner. 

Dansk Zoonosecenter blev oprettet i 1994. Samtidigt blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Statens 

Veterinære Serumlaboratorium og Statens Serum Institut. Herved blev der etableret et meget tæt samarbejde 

mellem human- og veterinærmedicinen, som en forudsætning for en effektiv bekæmpelse af fødevarebårne 

zoonoser i Danmark. Et internationalt forskningscenter for veterinær epidemiologi (EpiLab) blev oprettet i 2002. 

 

I 1929 opførte Andelssvineslagteriernes Fælleskontor en forsøgsstation i Brøndbyvester (Tavlebakkegård), som 

blev stillet til rådighed for Serumlaboratoriet for at fremme undersøgelserne for svinesygdomme og smitsom 

kastning. Da Tavlebakkegård efterhånden viste sig mindre egnet som forsøgsgård, overtog laboratoriet i 1957 

Egebækgård i Nærum. Egebækgård blev solgt i 1985, og som erstatning herfor overtog Statens Veterinære 

Serumlaboratorium dele af avlsbygningerne til svin og kvæg på Statsfrøkontrollens gård, Lønsgård, ved Hillerød. 

Lønsgård blev fraflyttet i januar 2001. 
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Landbrugsministeriet 
indenrigsministeriet 
Ministeriet for Forureningsbekæmpelse, fra 1973 Miljøministeriet 
Sundhedsministeriet 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 

A Figur 1. Oversigt over den organisatoriske udvikling, derføltefrem til dannelsen afDanmarks Fødevareforskning.  
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Lindholm 

Mund- og Klovesyge Forsøgsstationen på Lindholm blev oprettet i 1926. Baggrunden var de meget voldsomme udbrud 

af mund- og klovesyge, som hærgede i landets husdyrbesætninger, hvor op imod halvdelen af landets besætninger (ca. 

61.000 besætninger i 1924-1925) var smittet med sygdommen. Efter ønske fra landbrugets organisationer blev det 

besluttet at iværksætte forsøg til at belyse sygdommens smitteveje. 

På grund af mund- og klovesygens store smitsomhed var det nødvendigt at anbringe forsøgsstationen på en isoleret 

beliggende ø, dels for at beskytte forsøgene mod smitte udefra, dels for at forhindre smitte fra forsøgsstationen. Efter 

at flere Øer — Hesselø, Kyholm ved Samsø og Sprogø — havde været inde i billedet, faldt valget på Øen Lindholm i 

Stege Bugt, der var erhvervet af staten i 1925. De første orienterende undersøgelser med mund- og klovesyge på 

marsvin blev gennemført i efteråret 1926. 

I 1936 blev institutionens navn ændret til Statens veterinære Forsøgsstation for Virussygdomme, fordi der ud over 

mund- og klovesyge også blev arbejdet med andre virussygdomme. 1 1951 blev navnet ændret til Statens Veterinære 

Institut for Virusforskning (SVIV) for at tydeliggøre det forskningsmæssige element i institutionens navn. 

Fra 1938 var produktion af mund og klovesygevaccine en meget vigtig aktivitet på Lindholm. Den første vaccine blev 

udviklet og produceret i samarbejde med Statens Serum Institut. Efter udryddelsen af mund- og klovesyge i Europa og 

indførelse af EU's ikke-vaccinationspolitik for mund- og klovesyge i 1991 ophørte produktionen af mund- og 

klovesygevaccine på Lindholm. Danmarks vaccineberedskab beror i dag på EU's fælles vaccinebank. 

Gennem ca. 20 år har Lindholm produceret en parvovirusvaccine (PPV-VACCINE VET) til forebyggelse af abort hos 

Vaccinen blev registreret i 1981. Produktionen ophørte den 1. juli 2002, hvor mund- og klovesygevaccine-

fremstillingsberedskabet blev nedlagt. Lindholm er i dag Afdeling for Virologi ved Danmarks Fødevareforskning og 

beskæftiger sig med eksotiske virussygdomme hos pattedyr. 

I 1953 erhvervede Statens Veterinære Institut for Virusforskning en grund i Viemose, hvor der blev opført to 

karantæne- og isolationsstalde til brug for afprøvning af mund- og klovesygevaccine. 1 1961-1962 blev der bygget 

endnu en staldbygning. Efter ophør af produktionen af mund- og klovesygevaccine har Viemose været anvendt til 

produktion af sunde forsøgsdyr til cellekultur og parvovirusvaccine-produktion. Efter ophør af parvovirusvaccine-

produktionen planlægges det at sælge staldene i Viemose i løbet af 2005. 

Laboratoriet for Fjerkræundersøgelser og Institut for Fjerkræsygdomme  

I 1934 blev Laboratoriet for Fjerkræundersøgelser oprettet ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Laboratoriet 

udførte blandt andet undersøgelser for smitsom kyllingediarre (hønsetyfus) og smitsom hønselammelse for 

Veterinærdirektoratet. Da Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i 1968 blev overført til Undervisningsministeriet, 

forblev Laboratoriet for Fjerkræundersøgelser under Landbrugsministeriet. 

I 1973 blev laboratoriet udvidet med to regionale afdelinger i henholdsvis Middelfart og Langå. I den forbindelse blev 

navnet ændret til Institutfor Fjerkræsygdomme. Instituttets budget- og personaleadministration blev overført til Statens 

Veterinære Serumlaboratorium. Lederen af instituttet var samtidig professor ved Den Kgl. Veterinær og 

Landbohøjskole. 

I 1990 blev Institut for Fjerkræsygdomme lagt sammen med Statens Veterinære Serumlaboratorium. I den forbindelse 

blev det besluttet at nedlægge afdelingerne på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København, Langå og 

Middelfart. I stedet blev der i slutningen af 1991 etableret en Afdeling for Fjerkræsygdomme ved Statens Veterinære 

Serumlaboratoriums afdeling i Århus. De serologiske undersøgelser for fjerkræsygdomme blev placeret ved 

Serumlaboratoriet i København. 

 

Danmarks Veterinærinstitut 

Med virkning fra den 1. januar 2002 blev Statens Veterinære Serumlaboratorium og Statens Veterinære Institut for 

Virusforskning lagt sammen til Danmarks Veterinærinstitut (DVI). Fra den 1. oktober 2000, indtil etableringen af 

Danmarks Veterinærinstitut, havde Statens Veterinære Serumlaboratorium og Statens Veterinære Institut for 

Virusforskning fælles direktør. Ved etableringen af Danmarks Veterinærinstitut blev al veterinær diagnostik og 

forskning i Fødevareministeriets regi samlet i én institution. Danmarks Veterinærinstitut eksisterede i 2002 og 2003. 

 

 

Statens Levnedsmiddelinstitut, Levnedsmiddelstyrelsen, Veterinær og Fødevaredirektoratet og 

Fødevaredirektoratet 
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Statens Levnedsmiddelinstitut (SL) blev oprettet i 1968 som en institution under Indenrigsministeriet. Forslaget om 

at oprette et centralt institut for kontrol af kemiske tilsætningsstoffer og forurening i levnedsmidler blev allerede 

fremsat af Sundhedsstyrelsen i 1953. Den 5. juni 1959 vedtog Folketinget lov nr. 182 om oprettelsen af et 

levnedsmiddelinstitut. Tanken var oprindelig at placere instituttet i nærheden af Statens Serum Institut; men i stedet 

valgte man at købe Mørkhøjgård i Gladsaxe Kommune i 1961. 

Statens Levnedsmiddelinstitut bestod fra begyndelsen af Instituttet for Toksikologiske Undersøgelser, der hurtigt fik 

navnet Instituttet for Toksikologi (IT) og Centrallaboratoriet (CL). Desuden fik Statens Levnedsmiddelinstitut et 

sekretariat og en dokumentationsafdeling. Statens Levnedsmiddelinstitut havde til opgave at udføre rådgivning, 

forskning samt toksikologiske og kemiske undersøgelser af levnedsmidler. 

I 1969 blev Statens Vitaminlaboratorium lagt sammen med Centrallaboratoriet. Statens Vitaminlaboratorium, der 

blev oprettet i 1931, havde til opgave at udføre analyser af vitaminindholdet i levnedsmidler, fodermidler og 

præparater. Statens Vitaminlaboratorium havde desuden en kostafdeling, der beskæftigede sig med 

ernæringsmæssige forhold. 

Statens Laboratorium for Pesticidundersøgelser blev oprettet i 1960 på foranledning af Sundhedsstyrelsen og henlagt 

til lånte -lokaler på Statens Husholdningsråd. Baggrunden for oprettelsen var risikoen for rester af pesticider i 

levnedsmidler. Da byggeriet til Statens Levnedsmiddelinstitut i Mørkhøj var færdigt i 1969, blev 

pesticidundersøgelserne overført hertil. 

1 1971 blev Statens Levnedsmiddelinstitut overført fra Indenrigsministeriet til det nyoprettede Ministerium for 

Forureningsbekæmpelse, der i 1973 ændrede navn til Miljøministeriet. Ved vedtagelsen af lov om kemiske stoffer 

og produkter i 1979 og af lov om miljø og genteknologi i 1986 blev instituttet tillagt Øgede administrative og faglige 

beføjelser. 1 1985 skiftede Statens Levnedsmiddelinstitut navn til Levnedsmiddelstyrelsen (LST). 

Levnedsmiddelstyrelsen havde fire kontorer (Sekretariat, Levnedsmiddelfaglig Enhed, Ernæringsenheden og Kontor 

for Information og Genteknologi) samt Instituttet for Toksikologi og Centrallaboratoriet. Levnedsmiddelstyrelsen 

kom i 1987 under det nyoprettede Sundhedsministerium. 

Efter overflytningen til Sundhedsministeriet fortsatte Levnedsmiddelstyrelsen med at yde bistand til Miljøstyrelsen 

som led i dennes administration af lov om kemiske stoffer og produkter. Ligeledes fortsatte Levnedsmiddelstyrelsen 

med at levere rådgivning til Miljøstyrelsen og senere Skov og Naturstyrelsen, da administrationen af lov om miljø og 

genteknologi i 1989 blev overført fra Levnedsmiddelstyrelsen til Miljøstyrelsen i Miljøministeriet. 

I 1993 blev Centrallaboratoriet omdannet til Institutfor Levnedsmiddelkemi og Ernæring. En række mere 

kontrolprægede opgaver blev overført til Levnedsmiddelstyrelsens administrative kontorer, og det nye instituts 

opgavevaretagelse blev drejet i en mere forskningspræget retning. 1 1994 fik Instituttet for Toksikologi til opgave at 

rådgive om sikkerhed og hygiejne i relation til sygdomsfremkaldende mikroorganismer og forrådnelsesbakterier i 

fødevarer, og i 1996 blev instituttets navn ændret til Institutfor Fødevaresikkerhed og Toksikologi (IFT). 

Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring  

Ved sammenlægningen af Levnedsmiddelstyrelsen og Veterinærdirektoratet til Veterinær- og Fødevaredirektoratet i 

1997 blev der under direktoratet oprettet et Institutfor Fødevareundersøgelser og Ernæring (IFE), der omfattede 

Levnedsmiddelstyrelsens Institut for Levnedsmiddelkemi og Ernæring og Veterinærdirektoratets laboratorium i 

Ringsted. Institut for Fødevaresikkerhed og Toksikologi indgik i direktoratet som en uændret organisatorisk enhed. 

Til at rådgive Veterinær- og Fødevaredirektoratet om forskningsaktiviteterne ved institutionens laboratorie- og 

forskningsvirksomhed blev der efter samlingen af Veterinærdirektoratet og Levnedsmiddelstyrelsen den 1. januar 

1998 nedsat et rådgivende forskningsudvalg — Det Rådgivende Forskningsudvalg for Fødevaresikkerhed og 

Ernæring. 

I 1999 skiftede Veterinær- og Fødevare direktoratet navn til Fødevaredirektoratet. I forbindelse med etableringen af 

den enstrengede statslige struktur for fødevarekontrollen blev Veterinærdirektoratets tidligere laboratoriedel atter 

udskilt i 2000 og etableret som et af Fødevaredirektoratets regionslaboratorier. 

I 2002 blev Institut for Fødevareundersøgelser og Ernæring og Institut for Fødevaresikkerhed og Toksikologi 

sammenlagt til Institutfor Fødevaresikkerhed og Ernæring (IFSE). 

Danmarks Fødevareforskning  

Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning (DFVF) blev etableret den 1. januar 2004 ved en sammenlægning af    

Danmarks Veterinærinstitut og Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring, der var en del af Fødevaredirektoratet. 
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Indtil overflytningen fra Fødevareministeriet til det nyetablerede Ministerium for Familie- og Forbrugeranliggender 

refererede institutionen til Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE). Ved overflytningen til Ministeriet for Familie- 

og Forbrugeranliggender fik Danmarks Fødevareforskning direkte reference til departementet. 

Baggrunden for etableringen var et Ønske om en samlet sektorforskningsinstitution med en selvstændig bestyrelse 

på veterinær- og fødevareområdet, samt et Ønske om at adskille ansvaret for risikovurdering fra ansvaret for 

risikohåndtering. 

Danmarks Fødevareforskning skal som kerneopgaver udføre fødevare og veterinærforskning i hele fødevarekæden 

bl.a. med henblik på at gennemføre myndigheds-, rådgivnings- og driftsopgaver på et forskningsbaseret grundlag 

samt at formidle forskningens resultater til relevante offentlige og private interessenter. Forskningen skal være 

relevant og af høj international kvalitet. 

Danmarks Fødevareforskning har fire geografiske lokalisationer på Bülowsvej, i Mørkhøj, i Århus og på Lindholm. 

De faglige aktiviteter er fordelt på tre indsatsområder: human ernæring, fødevaresikkerhed og husdyrsygdomme. 

Der er ansat ca. 790 personer, heraf 270 akademiske medarbejdere med forskningsopgaver. 

Organisationsdiagrammet for Danmarks Fødevareforskning pr. 1. januar 2005 fremgår af Figur 2. 

Efter oprettelsen af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggende blev der til afløsning af Fødevareministeriets 

Rådgivende Forskningsudvalg nedsat Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning, der skal rådgive både 

fødevareministeren og familie og forbrugerministeren om den overordnede forskningsplanlægning i de to 

ministerier. 

Danmarks Fødevareforskning har et tæt samarbejde med Fødevarestyrelsen om beredskab og rådgivning inden for 

human ernæring, fødevaresikkerhed og husdyrsygdomme. Desuden udføres rådgivning for Miljøstyrelsen og for 

Skov- og Naturstyrelsen. 

Lov om sektorforskningsinstitutioner  

Intentionen med den første lov om sektorforskningsinstitutioner i 1995 var at styrke sektorforskningens kvalitet og 

uafhængighed af ressortministeren samt at styrke det faglige beredskab for rådgivning og formidlingsopgaver. På 

grund af sektorforskningsinstitutionernes forskellighed var loven udformet som en rammelov, der indebar, at de 

enkelte institutioner kunne indpasses, som det var mest hensigtsmæssigt. 

Undtagelsesbestemmelserne medførte, at Statens Veterinære Serumlaboratorium, Statens Veterinære Institut for 

Virusforskning og Levnedsmiddelstyrelsen bl.a. blev undtaget for krav om en bestyrelse. Begrundelsen var hensynet 

til beredskabet, hvor ansvaret skulle være entydigt placeret hos en direktør under ministerens direkte instruktion. 1 

1997 blev Veterinær- og Fødevaredirektoratet omfattet af loven om sektorforskningsinstitutioner med visse 

undtagelser. 

Ved sektorforskningsreformen i 2003 blev kravet om vedtægt og bestyrelse gennemført for alle institutioner. Som led 

i reformen blev der udarbejdet en ny lov om sektorforskningsinstitutioner, der trådte i kraft med virkning fra den 1. 

januar 2005. Desuden blev det bestemt, at sektorforskningsinstitutionerne skulle bidrage mere til forskeruddannelsen 

og studenterundervisningen på universiteterne. 

Danmarks Fødevareforskning blev ved etableringen pr. 1. januar 2004 omfattet af den eksisterende lov om 

sektorforskningsinstitutioner med sigte på, at vedtægter og bestyrelsens sammensætning skulle være i 

overensstemmelse med den nye lov. 

 

 

    DFVFs rederivirksomhed omfatter 3 fartøjer, der besejler ruten mellem Lindholm og Kalvehave Havn. 
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Den videnskabelige stillingsstruktur 

Udviklingen gennem årene har også afspejlet sig i sammensætningen af det akademiske personale ved 

institutionerne. Den Øgede vægtning af forskning samt den videnskabelige udvikling og krav om forskningsmæssig 

uddannelse har medført, at Danmarks Fødevareforskning i dag har et videnskabeligt personale med en meget bred 

uddannelsesmæssig baggrund. Den videnskabelige stillingsstruktur har været med til at understøtte denne udvikling. 

I 1982 indførtes en stillingsstruktur for det videnskabelige personale ved Statens Veterinære Serumlaboratorium og 

Statens Veterinære Institut for Virus-forskning, der indebar tidsbegrænset ansættelse for yngre videnskabelige 

medarbejdere i uddannelsesstillinger. Stillingskategorien blev betegnet videnskabelig assistent. Desuden blev der 

oprettet en varig videnskabelig stilling med stillingsbetegnelsen laborator, der kvalifikationsmæssigt svarede til lektor 

ved universiteterne. 

Fra 1988 begyndte Statens Veterinære Serumlaboratorium at bidrage til den formaliserede forskeruddannelse, 

bl.a. gennem et formaliseret samarbejde med Forskerakademiet om kandidatstipendier til licentiat-/ph.d.-

studerende med projekt ved Statens Veterinære Serumlaboratorium. En ny stillingsstruktur for videnskabelige 

stillinger ved sektorforskningsinstitutioner blev indført den 1. november 1988. 

Med loven om sektorforskningsinstitutioner fra 1995 blev der skabt nye rammer for udformningen af 

stillingsstrukturen for sektorforskningen. Hensigten var at skabe større parallelitet til stillingsstrukturen ved de 

højere uddannelsesinstitutioner samt en tilpasning til forskeruddannelsesreformen, samt at Øge mobiliteten af de 

offentligt ansatte forskere. 

1 1997 blev stillingsstrukturen revideret, således at alle institutioner omfattet af sektorforskningsloven blev 

omfattet af stillingsstrukturen bortset fra nogle få institutioner, heriblandt Levnedsmiddelstyrelsen. Den 
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videnskabelige stillingsstruktur blev først gennemført på fødevareområdet ved etableringen af Danmarks 

Fødevare- og Veterinærforskning den 1. januar 2004. 

 

I henhold til stillingsstrukturen fra 1997 blev det muligt at oprette forskningsprofessorater ved 

sektorforskningsinstitutioner. Statens Veterinære Serumlaboratorium fik det første forskningsprofessorat i 1998. 

Professoratet var i zoonoser i samarbejde med Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. 

Senere er ordningen udbygget, og pr. 1. januar 2005 er der ansat to forskningsprofessorer med samarbejdsaftale med 

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ved Danmarks Fødevareforskning. Fra 2001 er stillingsstrukturen udvidet 

med stillingskategorien forskningsprofessorer med særlige opgaver. Stillingen kan anvendes til særligt talentfulde 

yngre forskere. Danmarks Fødevareforskning har tre professorater med særlige opgaver på strategisk vigtige områder. 

 

 

Kommentarer til udviklingen  

Selv om Danmarks Fødevareforskning formelt set kun er ét år gammel, har institutionen en lang og sammensat fortid. 

Udviklingen har hele vejen igennem afspejlet samfundets behov. 

Den seneste udvikling med dannelsen af Danmarks Fødevareforskning afspejler den politiske virkelighed, hvor 

forbrugeren er i centrum. Det betyder ikke, at alle de forud liggende led er mindre betydningsfulde. Tværtimod 

forudsættes det, at de er i orden og varetages godt og professionelt. Forskellen fra tidligere er, at den politiske 

dagsorden sættes med udgangspunkt i forbrugeren og forbrugerens behov, dvs. i et "bord til jord" koncept. 

Denne udvikling er ikke særegen for Danmark. Tværtimod er den i høj grad gældende for EU, både på det 

administrative område og i EUs forskningsprogrammer, hvor forbrugervinklen er dominerende. 

I Danmark øgedes opmærksomheden for fødevaresikkerhed, da salmonellaindholdet i kyllinger og senere i svinekød 

og konsum-æg udviklede sig til at blive et problem for fødevaresikkerheden. Det var baggrunden for iværksættelse 

af salmonellahandlingsplaner, først for kyllinger og senere for svinekød og konsum-æg. Til at følge med i udviklingen 

og for at udføre forskning i metoder til bekæmpelse af fødevarebårne infektioner blev Dansk Zoonosecenter oprettet 

i 1994. 

Forbrugernes opmærksomhed på fødevaresikkerhed blev yderligere skærpet på grund af BSE-krisen i Storbritannien, 

og ikke mindst efter at det første tilfælde af BSE blev påvist hos en dansk født ko i februar 2000. Også dioxinkrisen 

og forøget dioxinindhold i laks har været med til at bringe fødevaresikkerhed i fokus i et bredere perspektiv. 

Den stigende fokusering på befolkningens ernæring, herunder børns kostvaner, bespisning på arbejdspladser og på 

plejehjem samt nye typer fødevarer og det stigende problem med overvægt, giver masser af opgaver for Danmarks 

Fødevareforskning at tage fat på i en forskningsmæssig sammenhæng. 

Det enestående ved Danmarks Fødevareforskning er, at institutionen forskningsmæssigt dækker hele fødevarekæden, 

inklusiv ernæringens betydning for folkesundheden. Desuden har institutionen ansvaret for det laboratoriemæssige 

beredskab i forbindelse med fødevaresikkerhed og husdyrsygdomme. 

Opgavernes kompleksitet skal løses i et tværfagligt samarbejde på tværs i institutionen og ikke mindst i et tæt 

samarbejde med nationale og internationale forskningsinstitutioner. Herudover forventes det, at institutionen udbygger 

samarbejdet med erhvervslivet og bidrager til innovation i samfundet. 

Forskningen og den heraf afledte ekspertise ved Danmarks Fødevareforskning nyder på en række kerneområder høj 

international anerkendelse, hvilket først og fremmest kommer til udtryk gennem varetagelse af opgaver i form af 

internationale referencelaboratoriefunktioner eller samarbejdscentre, og ved deltagelse i ekspertpaneler, for 

internationale organisationer som EU, EFSA, WHO, codex, FAO, og OIE. Herudover deltager Danmarks 

Fødevareforskning i stigende omfang i internationalt forskningssamarbejde, først og fremmest i EUs 

rammeprogrammer. 

 

Tak 

Jeg ønsker herved at bringe en tak til forskningschef Jens-Jørgen Larsen, kst. forskningschef Arne Büchert, 

forskningschef Birgit Nørrung, veterinærkonsulent Hans Christian Hansen, personalechef Dorrit Wedendahl, 

fhv. institutchef Klaus Holch og chefkonsulent Ib Knudsen for bidrag til den historiske udredning. 

Kommunikationsmedarbejder Else Tranholm Mortensen og ekspeditionssekretær Karen Damgaard Duun 
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takkes for arbejdet med at udforme stamtræet for Danmarks Fødevareforskning. Endvidere bringes en tak til 

Anne Freilev og Aase Thusholt-Madsen, Fødevareministeriet for at skaffe oplysninger fra tidligere finanslove. 
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