
Brug af videnskabelige 
risikovurderinger i regi af L&F
Lis Alban
Dyrlæge, Phd, DipECVPH
Chefforsker, Landbrug & Fødevarer
Adjungeret professor, Københavns Universitet



“Es ist nicht genug, zu wissen,   
man muss auch anwenden“ 

“Es ist nicht genug zu wollen,    
man muss auch tun“

Johan Wolfgang von Goethe, 1749-1832



Risikovurderinger følger Goethes motto

• En del af en risikoanalyse

• Struktureret måde, hvorpå man kan belyse effekten af en           
proces eller handling samt eventuelle ændringer 

• Sikrer kvalitet af arbejde, transparens og troværdighed

• Belyser hvad sandsynligheden er for, at en hændelse kan              
gå godt eller galt  – samt hvad den tilhørende usikkerhed er

• Identificerer, hvor der er manglende vide

• Giver styrke til de beslutninger, der skal træffes

Risiko = Sandsynlighed for uønsket begivenhed * Konsekvenser af denne
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   Hvem udfører videnskabelige risikovurderinger? 

Forskellige aktører

Internationale organisationer - såsom EFSA
• Almindeligvis baseret på mandat fra EU Kommissionen

Nationale organisationer - såsom DTU
• Resultat af projektarbejde eller henvendelse fra myndighed 
• Såsom Fødevarestyrelsen (FVST)

Erhvervet - såsom L&F
• Specifikt behov, som ikke er dækket af EFSA, DTU eller andre

• Belyse effekt af foreslåede ændringer af dansk / international lovgivning
• Ækvivalensaftaler med tredjelande i forbindelse med eksport
• For fødevaresikkerhed og ondartede smitsomme husdyrsygdomme



OIEs metode almindeligvis brugt 

Til at illustrere effekt af at ændre handling
• Eksempelvis af palpering /indsnit i forbindelse

med kødkontrol

Up-to-date-in-country data indgår
• Kødkontroldatabasen
• Indsamling af prøver på slagteri
• Laboratoriemæssig analyse

Derudover
• Litteratur
• Ekspertvurdering

Samarbejde
• Universitet-Myndighed-Erhverv

Release 
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Samme typer af information som Codex alimentarius
metode – men en anden rækkefølge af elementer



Risikovurderinger 
udført i regi af L&F

Risikovurdering 
udføres delvist 
af Master- eller 

Phd.-
studerende

• Ofte i samarbejde med 
Københavns 
Universitet

Publicering af  
risikovurdering i 

internationalt 
tidsskrift

• Samt publicering af 
populærvidenskabelig 
version i Dansk 
Veterinærtidsskrift 

Sendes til FVST 
med anmodning 
om ændring af 

gældende 
lovgivning

• Arbejdet udført for at belyse, 
om ændring kan/bør indføres 
og hvordan ”regulatory
research”

FVST sender 
risikovurdering 

til DTU til 
eksternt review

• Sikrer adskillelse af risikovurdering 
og risikohåndtering som 
foreskrevet i EU’s Generelle 
Fødevarelov Forordning 178/2001
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Erhvervet har brug for DTU

Husk: Risiko = Sandsynlighed for uønsket hændelse * Konsekvenser af denne
• Problematisk, hvis FVSTs beslutninger baseres på, at noget kan gå galt og ikke på 

sandsynligheder og konsekvens

Der er behov for at afdække mange spørgsmål indenfor fødevareområdet 
• Hvoraf nogle har stor økonomisk betydning for erhvervet
• DTUs videnskabelighed og uafhængighed er derfor værdsat

Risikovurderinger hjælper også erhvervet til at etablere egenkontrol                                                 
og branchekoder (= risikohåndtering)
• Samt til at opdatere diverse private standarder,                                                                 

der medvirker til at forebygge afvigelser  

Privat 
standard

National 
lovgivning

EU lovgivning



  

     
    

   Så fortsæt endelig det gode arbejde

Meget gerne i samarbejde med 
erhvervet i overensstemmelse med 
”Den danske model”

• For at sikre, at relevant 
information er tilgængelig

• Vedrørende data, praktik og 
økonomi

• Med respekt for de forskellige 
aktørers roller

Kilde: colourbox. com
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