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Fødevareministeriet 

NaturErhvervstyrelsen 

 

Bidrag til besvarelse af spørgsmål S3640 og S3643 om pelsdyr-

forskning  

 Fødevareministeriet har i to mails den 2. juli og med frist onsdag den 4. juli 

kl. 12.00 bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug om kom-

mentarer og bidrag til besvarelse af spørgsmål S3640 og spørgsmål S3643.  

Herunder følger de to spørgsmål (anført i kursiv) og DCA’s bidrag til besva-

relse: 

(Spm. nr. S 3640) 

Mener ministeren, at det er acceptabelt, at myndighedsberedskabet i forhold 

til pelsdyrproduktionen i Danmark udgøres af forskere, hvis forskning i 

stort omfang finansieres af pelsdyrbranchen? 

Myndighedsberedskabet ved Aarhus Universitet varetages af forskere, der har 

den fremmeste forskningsbaserede ekspertise på deres fagområder. Den 

forskning, der ligger til grund for rådgivning af Fødevareministeriet er gen-

nemført under betingelser, der fastholder ”armslængdeprincippet” i forhold 

til myndigheder såvel som erhverv. Det betyder, at forskerne i deres arbejde 

har metode-, analyse- og tolkningsfrihed samt publiceringsret. Armslængde-

princippet er også gældende for de aktiviteter, der er delvist eller helt finan-

sieret af pelsdyrbranchen.  

 

(Spm. nr. S 3643) 

Mener ministeren, at det er acceptabelt, at myndighedsberedskabet i forhold 

til pelsdyrproduktionen i Danmark udgøres af forskere, hvor den 

overordnede koordinering af forskningsindsatsen foretages af formanden 

og forskningschefen fra Kopenhagen Fur sammen med to institutledere fra 

Århus Universitet? 

Der refereres i S 3643 til Rammeaftalen ”Fremtidens mink” vedrørende 

Forskningssamarbejdet på Pelsdyrområdet. Rammeaftalen er indgået mellem 

Institut for Molekylærbiologi og Genetik og Institut for Husdyrvidenskab ved 

Aarhus Universitet, og Kopenhagen Fur/Dansk Pelsdyravlerforening. I Ram-
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meaftalens afsnit 4 står der: ”Den overordnede koordinering af forsknings-

samarbejdet varetages af formanden og forskningschefen for Kopenhagen 

Forskning ved Kopenhagen Fur/Dansk Pelsdyravlerforening, institutlederen 

for Institut for Molekylærbiologi og Genetik, institutlederen ved Institut for 

Husdyrvidenskab og pelsdyrkoordinatoren ved Fakultet for Naturvidenskab 

og Teknologi”. Den overordnede koordinering vedrører rammerne for forsk-

ningen i form af overordnede diskussioner af praktiske forhold, relateret til 

forskningsfaciliteterne, men ikke forskningsemnerne og forskningsprojekter-

ne. I Rammeaftalens afsnit 5 vedrørende projektledelse og daglig ledelse 

fremgår det bl.a., at projektledelse af de enkelte forskningsprojekter med til-

hørende administration af bevilling er placeret hos projektlederen. Projektle-

deren, der er en forsker ved AU, fastholder det såkaldte armslængdeprincip. 

Vedrørende armslængdeprincippet henvises til svar på spm. nr. S 3640.  

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning 

  
 


