
 

Ministeriet for Fødevarer,  Slotsholmsgade 12 Tel +45 33 92 33 01 fvm@fvm.dk  
Landbrug og Fiskeri DK-1216 København K Fax +45 33 14 50 42 www.fvm.dk 

 
 

Folketingets Udvalg for Fødevarer,  

Landbrug og Fiskeri 
 

 

København, 26. maj 2014 

Sagsnr.: 25869 
Dok.nr.: 678895 

 
Fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 337 (FLF alm. del) stillet den 28. april 
2014 efter ønske fra Per Clausen (EL) 
  

 
Spørgsmål nr. 337: 

 

”Kan ministeren bekræfte, at det er Landbrug & Fødevarers eget revisionsselskab, Deloitte, der har 

forestået den såkaldte uvildige undersøgelse af Landbrug & Fødevarers snyd med EU-midler?” 
  

Svar: 

 
Jeg har indhentet bidrag fra NaturErhvervstyrelsen. Det henholder jeg mig til: 

 
”Deloitte udfører normalt revisionsopgaver for Landbrug & Fødevarer (L&F). Det er imidlertid 

revisionsfirmaet Price Waterhouse Coopers (PWC), der har gennemført den uvildige undersøgelse 
af forholdene i Videncenter for Svineproduktion, som spørgeren henviser til. Det var L&F, der 

valgte PWC til opgaven.  
 

Deloitte fungerer i denne sag først og fremmest som NaturErhvervstyrelsens eksterne revisor, der i 
overensstemmelse med EU-krav skal certificere de udgifter, der er afholdt til en række projekter, 

som bliver finansieret af EU´s landdistriktsfond. Deloitte er valgt i offentligt udbud for en periode af 
fire år. Firmaet blev udvalgt for ca. tre år siden.  

 
De af Deloittes revisorer, der udfører opgaver som eksterne revisorer i forhold til 

landbrugsfondene, underskriver en uafhængighedserklæring. Heraf fremgår det, at de pågældende 

revisorer ikke har hjulpet andre af Deloittes klienter med at udarbejde regnskaber eller har bistået 
dem med støtteansøgninger til EU's landbrugsfonde. 

 
De eksterne revisorer fra Deloitte vil se på sager, der er attesteret af andre revisorer fra samme 

virksomhed, men at uafhængigheden faktuelt fungerer fremgår af, at det var Deloittes eksterne 
revisorer, der oprindeligt pegede på problemerne i Videncenter for Svineproduktion (VSP), efter at 

Deloitte havde gennemgået tre af deres sager. Styrelsen har derfor tillid til, at Deloitte i rollen som 
ekstern revisor 

 har den fornødne upartiskhed til at kunne udføre revisionsopgaver på en betryggende og objektiv 
måde.” 
 

Dan Jørgensen 
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