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Formål med rapporten

Metode

Formålet med denne rapport er at give Svineafgiftsfondens bestyrelse overblik over og indblik i, hvilke
resultater og effekter, der er kommet ud af de støttede projekter i 2017. Herved får bestyrelsen viden
om, i hvilket omfang projekterne er med til at løfte
indsatsområderne og de prioriterede elementer i
fondens strategi. Alle Svineafgiftsfondens tilskudsmodtagere har således ved hjælp af et spørgeskema
skullet angive, hvilke konkrete resultater projektet har
afstedkommet, hvilke forventede effekter projektet
vil bidrage til, samt endelig i hvilket omfang projektet
forventes implementeret hos primærproducenterne.

Svineafgiftsfonden bevilger hvert år støtte til 80-100
projekter inden for hovedformålene i landbrugsstøtteloven. Projekterne er forskellige i deres formål,
indhold, projektperiode, størrelse m.v.

Der gøres opmærksom på, at projektledernes vurderinger er gengivet ukritisk, idet det forudsættes,
at deres kendskab til området giver dem den bedste
forudsætning for at foretage en faglig vurdering af
projektet.

Formål med effektvurderingerne
Formålet med at gennemføre effektvurderinger er
tosidet.
For det første gennemføres effektvurderinger for at
kontrollere og få dokumenteret viden om anvendelsen af bevillingsmidlerne. Herved opnås indsigt i,
hvordan projekterne lever op til den formålsbeskrivelse, der er anført i ansøgningen til fonden.
For det andet gennemføres effektvurderingerne for
at opnå læring og større kendskab til de konkrete
resultater og effekter, projekterne munder ud i. I den
forbindelse sættes der ikke mindst fokus på, hvordan
resultaterne videreformidles og implementeres af
slutbrugerne. Sidstnævnte kommer ikke kun den
enkelte slutbruger til gavn men også samfundet og
samfundsøkonomien.
Effektvurderingerne gennemføres med udgangspunkt
i Fødevareministeriets bekendtgørelse for landbrugets
fonde, hvoraf det fremgår:

For at gøre sammenligning på tværs af de effektvurderede projekter mulig og meningsfuld er det
afgørende, at effektvurderingen tager udgangspunkt i
den samme teoretiske ramme.
Forandringsteorien udgør et godt teoretisk fundament, når projekter skal effektvurderes, idet den gør
det muligt at følge målene for et konkret projekt fra
initiering til afslutning. Med udgangspunkt i forandringsteorien for det enkelte projekt er effektvurderingerne desuden gennemført med anvendelse af
’målopfyldelses- og effektevaluering.
Svineafgiftsfondens bestyrelse har besluttet, at alle
projekter, der får støtte af Svineafgiftsfonden, skal effektvurderes. Tilskudsmodtagerne i 2017 er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aarhus Universitet
Danske Slagtermestre
Danske Svineproducenter
Danmarks Tekniske Universitet
Klassificeringsudvalget
Københavns Universitet
Landbrug & Fødevarer, Danske Svineslagterier
Landbrug & Fødevarer, SEGES
Region Hovedstaden/Herlev Hospital
Teknologisk Institut (DMRI)
Udviklingscentret for Husdyr på Friland
ZBC – Slagteriskolen
Økologisk Landsforening

For 2017-projekterne betyder det, at 83 projekter har
besvaret et effektvurderingsskema. Skemaet sætter
fokus på, hvilke resultater projekterne har afstedkommet, og hvilke effekter for landmanden og samfundet
de potentielt kan få.

”…det påhviler fondene at vurdere effekten af
udvalgte aktiviteter”.
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For at imødekomme forskelligheden i de vurderede
projekter er der anvendt to forskellige skemaer til
indsamling af information. Skemaerne er fordelt efter
projekternes hovedformål. Der anvendes således et
separat skema til vurdering af henholdsvis
• afsætningsfremme
• øvrige, generelle projekter omfattende
forskning og forsøg, rådgivning, sygdomsfore
byggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd,
kontrol og uddannelse.
En nærmere beskrivelse af metoden findes i bilaget
bagerst i rapporten.

Udvalgte projekter til
effektvurderingsrapporten
Bestyrelsen for Svineafgiftsfonden har besluttet, at tre
projekter skulle interviewes til brug for denne rapport.
Formålet med interviewene er at få mulighed for at
stille uddybende spørgsmål til projekterne, så deres indhold, resultater og forventede effekter kan beskrives
så præcist som muligt. Det er Rambøll Management
Consulting, der har gennemført interviewene.
De udvalgte projekter er:
1. Landbrug & Fødevarer, Danske
Svineslagterier: Afsætningsfremme af
Svinekød – Kina
2. Teknologisk Institut (DMRI): Ny teknologi for
kød- og kødproduktforarbejdning
3. Økologisk Landsforening og Udviklingscenter
for husdyr på Friland:
Intensiv mobil svineproduktion integreret i mark
driften
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For de tre udvalgte projekter kan følgende effekter
fremhæves:
1. Afsætningsfremme af Svinekød – Kina har
bidraget til opbygning af langsigtede forretningsrelationer samt kommunikation med slutkunder i Kina
inklusive Hong Kong. Dertil har projektet øget andelen
af afsætning af højværdiprodukter.
2. Ny teknologi for kød- og kødproduktforarbejdning har udviklet et automatisk anlæg til løsning af
singleribs på brystflæsk, og et hjælpeværktøj til løft og
vending af delstykker langs en pacelinje, der fjerner
årsager til muskel- og skeletbesvær hos slagteriarbejderne
3. Intensiv mobil svineproduktion integreret i
markdriften har videreudviklet et mobilt produktionsanlæg, der er blevet afprøvet og taget i brug i landbrugsproduktionen. Projektet har skabt stor interesse
for mobile systemer.
I det følgende gives en oversigt over, hvilke konkrete
effekter alle 83 effektvurderede projekter bidrager
med i forhold til landmanden og samfundet. Herefter
gennemgås de tre udvalgte projekter enkeltvis.

Overordnede resultater
af effektvurderingerne
Projekttilskud og gearing i 2017
De 83 gennemførte projekter i Svineafgiftsfonden har
i 2017 anvendt 157,9 mio. kr. fra Svineafgiftsfonden.
Disse midler har genereret aktiviteter for samlet set
177,1 mio.kr., idet projekterne i flere tilfælde har fået
tilført midler fra anden side og/eller selv har bidraget
med midler. Den gennemsnitlige gearingsfaktor udgør

således 1,12 svarende til, at der for hver 100 kr. bliver
generet aktiviteter for 112 kr. Som det fremgår af
tabel 1, var de afsætningsfremmende projekter i 2017
næsten udelukkende finansieret af fonden, mens der
for de generelle projekter var en gearing på 1,15.

Tabel 1. Bevillinger og gearing
SAF 2017, 1000 kr.

Totalt 2017, 1000 kr

GEARING

27.271

27.303

1,00

* Generelle (n=72)

130.584

149.823

1,15

I alt

157.855

177.126

1,12

Afsætningsfremme (n=11)

• Anm.: * generelle projekter omfattende forskning og forsøg, rådgivning,
sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og uddannelse.

Projekterne opnår de forventede
resultater

Figur. 1. Resultatopnåelse (n=83)

93 pct. af projekterne vurderer, at de har opnået alle
eller de fleste af de resultater, som de forventede, da
projektet blev igangsat, jf. figur 1. Projekterne lever
dermed i høj grad op til de mål, der er sat, og som
fondsbestyrelsen har bevilget midler til. For de projekter, hvor resultater eller leverancer ikke er opnået, henvises der bl.a. til uventede, faglige resultater, problemer
med underleverancer og uventede metodemæssige
udfordringer. I visse tilfælde er aktiviteter udskudt til
2018.
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Effekterne kommer både landmænd og
samfund til gavn
Svineafgiftsfondens formål er at styrke svinesektorens
udvikling og konkurrenceevne. I henhold til fondens
strategi for 2017 skulle målet i særlig grad nås gennem forbedret markedsadgang og fokus på specifikke
emner som fødevaresikkerhed og dyrevelfærd. Dertil
har fonden blandt andet prioriteret, at projekterne
virker til gavn for den bredest mulige kreds.
Projektlederne er blevet bedt om at angive, hvilke
resultater eller leverancer, der er kommet ud af projekterne og som således er de konkrete, dokumenterbare produkter i projekterne.
For de generelle projekter (forskning og forsøg, rådgivning, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse,
dyrevelfærd, kontrol og uddannelse) angiver 51 pct.,

at dokumenteret viden omkring et specifikt emne er
blandt de vigtigste leverancer. 33 pct. angiver præsentationer, mens 21 pct. angiver optimerende teknologi
og gennemførelse af produkttests blandt de væsentligste leverancer.

Projekterne kommer i høj grad både økologiske og
konventionelle producenter til gode. De afsætningsfremmende projekter vurderer, at resultaterne for

mindst 82 pct. vedkommende kan anvendes til gavn
for begge produktionsformer, og de generelle for 90
pct., jf. figur 3.

Figur 3. Projekternes produktionsform

For projekter med fokus på afsætningsfremme af
produkter er både udvikling af afsætningskanaler
indenfor EU og gennemførelse af markedsanalyse
eller lignende væsentlige resultater for 36 pct. af
projekterne. Udvikling af afsætningskanaler udenfor
EU og opbygning af forbedret platform for afsætningsfremme udgør også væsentlige resultater, idet
henholdsvis 27 pct. af projekterne har fokus på dette,
jf. figur 2.
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Figur 2 – Leverancer og resultater
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Det fremgår af Svineafgiftsfondens strategi, at fonden
lægger vægt på projekter, der sandsynliggør formidling og implementering, så projekterne kommer i anvendelse. Det er derfor væsentligt at undersøge, inden
for hvilken tidshorisont projekterne forventer,
at resultaterne vil blive implementeret.
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De generelle projekter forventer, at 54 pct. af producenterne vil implementere resultaterne i produktionen inden for 1 år efter projekternes afslutning,
jf. figur 4. Over en femårig periode forventes resultaterne at opnå en implementeringsgrad på 73 pct.
For afsætningsprojekterne er der ikke lavet statistik
om implementeringsgraden.
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Anm: Projektlederne har kunnet angive op til tre opnåede leverancer eller resultater, og derfor summerer fordelingen ikke til 100
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Videnspredning er afgørende for, at projekternes
resultater bliver implementeret hos producenterne.
I fondens ansøgningsskemaer skal ansøgere derfor
angive, hvordan de forventer at formidle projektets
resultater, og ved projektafslutning skal projekterne
angive, hvordan de har gjort det eller forventer at gøre
det.
Tilskudsmodtagernes hjemmesider er den kanal, der
for flest projekters vedkommende bliver anvendt,
når resultaterne skal offentliggøres. Herved sikres,

at resultaterne er umiddelbart tilgængelige for alle
interesserede. En stor del af projekterne gør også brug
af andre kanaler, herunder konferencer, brancheblade,
nyhedsbreve, faglige møder m.v., jf. figur 5.
Sammenlignet med 2015-16 ses det, at nyhedsbreve
inden for erhvervet bliver brugt i stigende grad, mens
online artikeldatabaser og videnskabelige tidsskrifter
bliver brugt i mindre grad. Der er først i 2017 lavet
statistik om offentliggørelse på sociale medier. Det
samlede billede er nogenlunde stabilt over de tre år.

Det er hensigten, at offentliggørelse af resultaterne
skal give primærproducenterne og øvrige markedsaktører den nødvendige information for at kunne
implementere resultaterne på deres egen bedrift eller
virksomhed, samt give erhverv og videninstitutioner
mulighed for at fortsætte forskningen på et givent
område.

Ofte er der behov for en decideret implementeringsindsats i projektet, hvor producenterne bliver
rådgivet mere direkte, end det er muligt via artikler og
konferencer.
For mere end 60 pct. af projekterne på tværs af
projekttyper er der planlagt implementering direkte i
projektet, hvilket er steget i forhold til tidligere år. Samarbejdet med landbrugsrådgivningen er dog mindre
end tidligere år. De foretrukne metoder ses i figur 6.

Figur 6. Implementeringsmetode

Figur 5. Kanal for offentliggørelse
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I det følgende gennemføres
konkret effektvurdering af
tre udvalgte projekter.
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Effektvurdering 1:
Afsætningsfremme af Svinekød – Kina

Fakta om projektet:
Projektets titel:
Afsætningsfremme af Svinekød – Kina

Projektperiode:
1. januar – 31. december 2017

Tilskudsmodtager:
Landbrug & Fødevarer, Danske Svineslagterier

Samarbejdspartner: Aarhus Universitet

Bevilling fra Svineafgiftsfonden i 2017:
6.596 t.kr.
Bevilling fra EU’s program for
tredjelandspromotion i 2017: 5.387 t.kr.
Projektets samlede budget i 2017:
11.983 t.kr.

Afsætningsfremme af Svinekød – Kina har bidraget til opbygning af langsigtede forretningsrelationer
samt kommunikation med slutkunder i Kina inklusive
Hong Kong. Dertil har projektet øget andelen af
afsætning i højværdiprodukter.
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1 Projektets baggrund og formål
Kina er Danmarks fjerde største eksportmarked
for grisekød og det største uden for EU. Og med en
forventning om øget vækst i indtjening og forbrug ser
eksporten af dansk grisekød til Kina fortsat ud til at
stige. Fødevaresikkerhed er en afgørende faktor på
det kinesiske marked, hvilket understøtter afsætningen af dansk grisekød på grund af de danske svineproducenters kvalitetsprogram, betegnet som DANISH
produktstandard. Projektet planlægges gennemført
med støtte fra EU’s program for tredjelandspromotion,
hvor der er bevilget støtte på 50 pct. af omkostningerne i en 3-årig periode fra 15/1 2016 - 14/1 2019.
Projektet har til formål at etablere og opbygge en
stærk position for afsætning af grisekød via den
moderne detailhandel og food service-sektor i Kina,
og herunder Hong Kong. Det kinesiske marked har
primært været aftager af såkaldte biprodukter fra
dansk grisekød og dermed ikke udskæringer. Dette
hænger sammen med, at kineserne er vant til at købe
varmt kød og anser dette som værende et tegn på
friskhed. For at sælge dansk grisekød i Kina er det
nødvendigt at nedfryse kødet. Derfor indebærer
projektet blandt andet at introducere kineserne for
frossent grisekød samt håndteringen og tilberedningen af dette.
Muligheden for at differentiere EU-svinekød fra lokalt
svinekød baseret på fødevaresikkerhed og kvalitet
udvikles gennem projektet. Hovedafsenderen af
produkterne skal være EU, men produkterne bliver
markeret med DANISH produktstandard for at
tydeliggøre, at produktet er produceret efter denne
produktionsstandard og derved opfylder krav om
god dyrevelfærd, høj fødevaresikkerhed og en tydelig
sporbarhed.

2 Projektets aktiviteter og leverancer
Projektet består af seks hovedaktiviteter med
forskellige samarbejdspartnere, der har til hensigt at
markedsføre grisekød fra EU. De seks hovedaktiviteter
er: promovering i detailhandlen, promovering af ’food
service’, udstillinger, digital markedsføring, workshops
og seminarer samt studieture.
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Et kinesisk PR-bureau blev udvalgt til at gennemføre
promovering i udvalgte supermarkeder. Der blev
afholdt demonstrationer med henblik på at fange
interessen blandt de kvalitetsbevidste forbrugere.
Herudover er der blevet afholdt årlige udstillinger på
udvalgte messer. I 2017 havde projektet stande på
fire forskellige messer i Kina og Hong Kong. Projektet har estimeret, at standene tilsammen havde ca.
100.000 besøgende i Fastlandskina og ca. 20.000
besøgende i Hong Kong.
Ifølge projektlederen har de digitale platforme flyttet
sig hurtigt i Kina, hvor det kinesiske socialmedie Wechat spiller en central rolle. En bagudrettet godkendelsesaftale med Landbrugsstyrelsen har gjort det
muligt at poste online inden for en overordnet ramme.
Således har det været muligt løbende at udsende
online-opdateringer, som efterfølgende kunne blive
godkendt. Gennem workshops og seminarer er der
blevet samlet en gruppe af influencers, herunder myndigheder, medier og organisationer. Her er projektets
formål blevet diskuteret, og der er blevet opbygget
relationer. Udsendelsen af opslag er blevet håndteret
af et kinesisk PR-bureau på vegne af projektet.
Endelig er der blevet afholdt studieture, hvor kinesiske
nøglepersoner, herunder særligt indkøbere, har besøgt
Danmark for at opleve dansk kvalitet, sikkerhed og
produktionsstandarder. I 2017 har projektet gennemført otte studieture, som inkluderede en introduktion
til primærproduktion hos landmænd, food service og
spisevaner.
Projektet har indebåret rejseaktivitet, deltagelse i
udstillinger samt udarbejdelse af informationsfilm om
primærproduktion oversat til kinesisk.

3 Projektets effekter på kort og
mellemlangt sigt
Aktiviteterne har genereret kontakter, der adskiller sig
på baggrund af aktivitetens karakter, herunder kontakter med kunder, professionelle indkøbere og forbrugere. Projektet er nået ud til mange kernekunder,
men har også skabt en generel bevidsthed blandt de
enkelte forbrugere. Herudover er der foretaget

spørgeskemaundersøgelser på udstillinger, som har
vist, at interessenterne er meget tilfredse. Deltagerne
fra studieturene angiver yderligere, at de er meget
tilfredse. Det estimeres, at den primære effekt af
projektet på kort og mellemlangt sigt er øget købelyst
blandt de kinesiske forbrugere. Denne effekt er blevet
dokumenteret i februar 2018, hvor en uafhængig
evaluator fra Aarhus Universitet afrapporterede om
udviklingen for 2017.
Det kinesiske marked er et ekstremt volatilt marked,
hvilket kan gøre det svært at udlede en retvisende
udvikling på et enkelt år. Dette skyldes, at europæisk
grisekød anses som en luksusvare, der er særlig følsom
overfor makroøkonomiske ændringer. Derfor forventes den samlede eksport af grisekød til Kina i 2017
på trods af projektets aktiviteter at falde i forhold til
2016, som var et rekordår.

5 Formidling og implementering
Projektet præsenteres løbende på branchemøder,
hvor der er fokus på Kina. Omtalte professor fra
Aarhus Universitet, der løbende evaluerer projektet,
bruger resultater fra projektet på konferencer m.m.
Herudover bruges erfaringer fra projektet til at under
støtte vigtigheden af Kina som eksportmarked, og vurdering af hvordan markedsmulighederne udvikler sig.
Projektet deltog i en tv-udsendelse om svineproduktion, hvor et kinesisk tv-hold fulgte deltagerne på en
studietur i 2017. Udsendelsen blev sendt på landsdækkende kinesisk tv

4 Projektets effekter på langt sigt
Kina er verdens største marked for grisekød, og landet
forventes at opleve vækst i indtjening og forbrug, der
vil medføre øgede afsætningsmuligheder på langt sigt.
Projektlederen forventer, at der er en positiv effekt af
at diversificere afsætningskanaler for at mindske afhængigheden af enkelte eksportmarkeder. Dette kan
vise sig at være afgørende for dansk grisekødseksport
ved følgevirkningerne af Brexit og lignende hændelser.
Herudover skaber projektet bevidsthed om danske
og EU-produkter i Kina, hvilket kan være medvirkende
til at øge eksporten af andre højværdiprodukter til
Kina. Projektlederen fremhæver, at de store danske
slagterier Danish Crown og Tican viser stor interesse
for projektet, hvilket indikerer, at der er tale om et succesfuldt projekt. Hvis frossent grisekød fra EU vinder
frem på det kinesiske marked, kan andre produkttyper og kategorier muligvis også.
Fødevaresikkerhed er hovedfokus i Kina i øjeblikket,
men på sigt kan der opstå mulighed for, at økologi og
dyrevelfærd kommer mere i fokus. I så fald vil Danmark have en stærk position, hvis det allerede nu kan
åbne markedet og skabe opmærksomhed på danske
og EU-produkter.
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Effektvurdering 2:
Ny teknologi for kød- og kødproduktforarbejdning

Fakta om projektet:
Projektets titel:
Ny teknologi for kød- og kødproduktforarbejdning
Tilskudsmodtager:
Teknologisk Institut (DMRI)
Bevilling fra Svineafgiftsfonden i 2017: 5.730 t.kr.
Egen finansiering i 2017: 5 t.kr.
Projektets samlede budget i 2017: 5.735 t.kr.
Projektperiode:
1. januar – 31. december 2017

Ny teknologi for kød- og
kødproduktforarbejdning har udviklet et automatisk anlæg til løsning af singleribs på brystflæsk, og et
hjælpeværktøj til løft og vending af delstykker langs
en pacelinje, der fjerner årsager til muskel- og skeletbesvær hos slagteriarbejderne.
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1 Projektets baggrund og formål
En del af de værktøjer, der i dag bliver anvendt på
slagterierne, er udviklet i en tid, hvor produktionshastigheden var lavere, og hvor der blev anvendt
mere manuel arbejdskraft end i dag. Der er derfor et
potentiale for en mere effektiv produktion ved brug af
robotter i forarbejdningen.
Projektet Ny teknologi for kød- og kødproduktsforarbejdning arbejder på at optimere de danske svineslagterier og mindske risikoen for arbejdsskader ved at
anvende nye teknologier og øge au-tomatiseringen.
Projektet er udarbejdet i et samarbejde mellem DMRI
(Danish Meat Research Institute) og den danske slagteribranche på baggrund af fælles idégenereringer.
Projektet består af syv hovedaktiviteter. I projektperioden for 2017 har der været aktiviteter inden for tre af
disse:
• Inline udstyr til løsning af single ribs med henblik
på at mindske fysisk håndtering og arbejds-skader i
forbindelse med at frigøre singleribs fra bryststykker
• Lille in-line delstykkevender med henblik på at
mindske antallet af slidskader hos medarbejdere i
forbindelse med løft
• Automatisk pakning af bulkvarer på fastvægt med
henblik på at mindske forbruget af plastik og manuelt
arbejde ved afvejning og indpakning af bulkvarer
(grisetæer, halve hoveder mv).
Fælles for de tre områder er, at ny produktionsteknologi
udvikles og implementeres for at optimere kød- og
kødproduktforarbejdningen på danske svineslagterier.
Med fokus på økonomisk såvel som arbejdsmiljømæssig værdiskabelse er formålet at gøre slagterimedarbejdernes jobfunktioner mere attraktive og at øge
konkurrenceevnen. Ud over udviklingen af ny teknologi
arbejder projektet også med implementering og
udnyttelse af ny teknologi. Det sker i en erkendelse af,
at gevinsten ikke realiseres uden en effektiv implementeringsproces, som kan håndtere såvel tekniske som
or-ganisatoriske aspekter i forbindelse med, at den nye
teknologi skal indgå i den daglige drift.

2 Projektets aktiviteter og leverancer
Aktiviteterne inden for de tre områder er forløbet
sideløbende, men uafhængigt af hinanden.
I hovedaktiviteten om frigørelse af singleribs er der blev-
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et udviklet udstyr med udgangspunkt i en industrirobot,
der automatisk kan skanne bryststykker for dernæst
at frigøre ’singleribs’ fra brystflæsket. Denne proces har
hidtil været håndteret manuelt med en håndholdt
maskine, som i flere tilfælde har forvoldt fingerskader
hos produktionspersonalet. I 2017 blev der samlet op
på resultaterne af prototypen og udarbejdet dokumentation for udstyrets fordele, herunder en vurdering af
produktiviteten før og efter installationen. Hovedaktiviteten er nu afsluttet og den færdige maskine bygges
af en maskinproducent. Maskinen skulle ifølge planen
have stået klar ultimo 2017, men grundet forsinkelser
hos maskinproducenten er den forsinket til medio
2018.
Hovedaktiviteten om vending af delstykker har omhandlet en delstykke-vender, der fungerer som hjælpeudstyr
ved produktionsbåndet. I 2017 blev problemstillingen
analyseret. Idé¬generering og løsningsforslag blev
udarbejdet, hvorefter en funktionsmaskine blev opbygget og metoden blev testet. Undervejs i processen blev
det erkendt, at fokus ikke skulle være et automatisk
udstyr, men derimod et hjælpeudstyr, som forbedrer
arbejdsmiljøet uden at ændre processen. Herefter blev
der indgået en aftale med en maskinproducent, som fik
overleveret informationer til i tilknytning til udviklingsprojektet at fremstille den endelige model. Efterfølgende trådte leverandøren af maskinen ud af den
indgåede aftale, og forhandlinger med en ny partner
blev indledt.
Hovedaktiviteten omhandlende automatisk pakning af
bulkvarer på fastvægt har været todelte. Den første del
har haft til formål at skifte fra brugen af plastikposer til
folie i pakningen af bulkvarer. Folie er ca. 10 pct. billigere
end plastikposer, hvilket kan medføre en besparelse for
slagterierne. I den anden del er der blevet arbejdet med
at skifte fra manuel til automatisk afvejning af bulkvarer.
Løsningen kan medføre mindre give-away, som er den
mængde, der overstiger det, kunden har betalt for,
når der afvejes bulkvarer. Denne løsning bygger på en
teknologi, som allerede anvendes i afvejningen af fx
kartofler. I 2017 blev problemstillingerne analyseret og
markedet blev afsøgt for leverandører, der har de ønskede pakketeknologier. Endvidere blev der gennemført
idéudvikling og udvikling af metodeudstyr, som er
blevet fremstillet og testet.

Her findes også en guide til indtastning af data, således at slagterier og slagtemestre selv håndterer indtastningen af data,
hvilket har effektiviseret processerne for projektet.

1

3 Projektets effekter på kort og
mellemlangt sigt
I projektet har der været særligt fokus på at forbedre
slagterimedarbejdernes arbejdsmiljø og at effektivisere
processerne. Udviklingsaktiviteterne inden for de to
første hovedaktiviteter er afsluttet, men implementering af resultaterne i virksomhederne afventer, at de
respektive maskinproducenter i eget regi færdiggør
bygningen af produktionsklart udstyr.
Projektlederen forventer, at slagteriernes produktivitet
kan blive øget fra 300 brystflæsk i timen til at kunne
gennemføre op til 700 brystflæsk i timen ved at
skanne bryststykker for dernæst at frigøre ’singleribs’
fra brystflæsket automatisk. Ifølge projektlederen
viser beregninger, at maskinen vil spare ca. 1 DKK pr.
bryststykke. Herudover forventes maskinen at reducere
kilder til forurening af kødet og at reducere risikoen for
arbejdsskader betydeligt ved at automatisere processen. Projektlederen forventer, at ca. 50 pct. af de danske
slagterier vil implementere denne teknologi inden for
et år efter projektets afslutning, mens 95 pct. vil have
implementeret teknologien inden for en femårig periode. Denne forventning bygger på en antagelse om, at
de store danske slagterier, som håndterer størstedelen
af fjernelsen af ribben, vil tage den nye teknologi i brug
hurtigt, mens de mindre slagterier har brug for mere tid.
Da den ny maskinproducent endnu ikke har afleveret
et færdigt udstyr, er vurderingen af effekterne af den
automatiske delstykke-vender baseret på projektets
egne pilottests og estimater. Den automatiske delstykke-vender forventes at aflaste operatørerne ved at
reducere nedslidning af operatørernes arme og skuldre
som følge af gentagne bevægelser. Projektlederen forventer, at det vil forbedre arbejdsmiljøet og kvaliteten
af produktionen. Endvidere åbner det mulighed for, at
mindre kropsstærke medarbejdere vil kunne udføre
arbejdsopgaven, hvorfor det bliver nemmere at få rotation mellem de enkelte arbejdspladser indpasset på linjen, hvor operatørerne skifter plads i løbet af arbejdsdagen. Projektlederen forventer, at alle danske slagterier,
der håndtere delstykker, i en vis skala vil implementere
teknologien inden for en relativt kort periode, da dette
er et område, som har særlig fokus i dag.
Projektlederen forventer, at effekterne af at anvende
folie og automatisk vejning af bulkvarer primært vil
være en økonomisk gevinst. Ved at udskifte brugen
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af plastikposer med folie forventes en besparelse på
ca. 10 pct. på indpakning. Der forventes yderligere en
økonomisk besparelse ved automatisk afvejning ved
at reducere mængden af give-away. Gevinsten heraf
er endnu ikke målt, men der forventes at kunne spares
betydeligt på produktionsomkostningerne.

4 Projektets effekter på langt sigt
Ifølge projektlederen har slagteribranchen særligt
fokus på arbejdsmiljø, hvor der også forekommer
omkostningsbesparelser. Eksempelvis fokuseres der på
at erstatte farlige jobfunktioner med teknologi, hvor
operatøren i højere grad observerer frem for at udføre
arbejdet. Således forventes slagterimedarbejderne på
sigt at løfte deres egen selvforståelse, hvilket forventes
at nedbringe antallet af sygedage og medføre mindre
udskiftning af medarbejdere. På sigt kan det lede til
øget specialisering.
Automatisering af arbejdsprocesserne leverer som
sidegevinst en mere ensartet høj kvalitet og minimerer
miljøbelastningen gennem optimeret udnyttelse af ressourcerne, hvilket tilsammen fremmer værdiskabelsen
og giver konkurrencefordele, som er svære at kopiere.
Derfor forventer projektlederen, at effektiviseringen vil
være med til at fastholde arbejdspladser i Danmark.
Projektets resultater forventes at finde anvendelse hos
hovedparten af sektorens aktører. Implementeringsgraden vil afhænge af, hvordan maskinleverandørerne
vælger at prissætte de endelige produkter. Forventningen er, at det vil være attraktive løsninger på grund
af væsentlige arbejdsmiljømæssige og økonomiske
gevinster.
Når en problemstilling tages op, drøftes den med
en følgegruppe, som blandt andet består af teknisk
personale fra slagterierne, hvor der samarbejdes om
at evaluere projekterne. Således er branchen blevet
involveret igennem hele projektets udviklingsforløb.

5. Formidling og implementering
Slutrapporter og andre resultater offentliggøres på
Teknologisk Instituts hjemmeside, efterhånden som
de foreligger. Endvidere vil resultaterne blive formidlet
gennem videnskabelige tidsskrif-ter, brancheblade og
nyhedsbreve inden for erhvervet. Derudover er der produceret videoer, som viser maskinernes funktion. Disse
afspilles på messer og udstillinger, hvor interessenter fra
ind- og udland har vist interesse.
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Effektvurdering 3:
Intensiv mobil svineproduktion integreret i markdriften

Fakta om projektet:
Projektets titel:
Intensiv mobil svineproduktion integreret i
markdriften

Projektperiode:
1. januar – 31. december 2017
Samarbejdspartnere:

Tilskudsmodtager:
Økologisk Landsforening og Udviklingscenter for
husdyr på Friland

Aarhus Universitet, Hans Henrik Thomsen,
Domino,Vanggaard Staldmontage, Friland A/S

Bevilling fra Svineafgiftsfonden i 2017:
336 t.kr.
Bevilling fra GUDP i 2017: 282 t.kr.
Projektets samlede budget i 2017:
618 t. kr.

Intensiv mobil svineproduktion integreret i
markdriften har videreudviklet et mobilt produktionsanlæg, der er blevet afprøvet og taget i brug i landbrugsproduktionen. Projektet har skabt stor interesse
for mobile systemer.
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1 Projektets baggrund og formål
Det er en central del af bæredygtigt landbrug at
kombinere planteavl og dyrehold. Det giver mulighed
for at udnytte værdien af gødningen fra dyreholdet
og modvirke det næringsunderskud, der er ved
ren planteavl. Samtidig er det et princip i økologisk
landbrug at skabe bæredygtige løsninger, der samtidig har høj grad af dyrevelfærd og er miljørigtige.
Hvis det er muligt at finde en løsning, der ligeledes er
effektiv, er det af stor interesse og værdi. I projektet
er der arbejdet på at skabe en effektiv og bæredygtig
svineproduktion, som bygger på miljørigtige løsninger
og samtidig oppebærer en høj grad af dyrevelfærd.
Projektet udspringer af et ønske om at skabe ensartet
fouragering og gødningsfordeling til gavn for sædskifte, planteproduktionen og miljøet ved at udvikle
en intensiv og mobil svinestald. En mobil svinestald vil
sikre, at gødningen befinder sig der, hvor landmanden
har brug for den: på marken.
På den baggrund har det været projektets formål at
udvikle en mobil stald, som landmanden kan trække
rundt på marken, hvor grisene hele dagen har fri
adgang til marken. Dermed understøtter den mobile
stald en høj grad af dyrevelfærd med masser af frisk
luft og plads at boltre sig på for grisene, samtidig med
at landmanden løbende får gødet jorden.

2 Projektets aktiviteter og leverancer
Projektet er gennemført mellem syv samarbejdspartnere og består af tre hovedaktiviteter.
Den første hovedaktivitet har bestået i at udvikle
det mobile produktionsanlæg med henblik på at
tilgodese grisenes behov fra fravænning til slagtning
med hensyn til velfærd og tilvækst og med fokus på
effektiv produktion. Der har således i høj grad været
tale om at optimere den teknologiske del af projektet,
så grisene trives og kan benytte det mobile anlæg.
Det har fx handlet om optimering af indhegning,
opdelinger i stalden og strømforsyning. Fokus har også
været på at bygge stalde beregnet til mindre grise, da
de kræver en anden optimering. Således er der byg-
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get to typer af mindre stalde. Den ene er bygget og
er taget i brug ved Hans Henrik Thomsen (til mindre
grise fra 15 kg til 30 kg). Den anden type er til mindre
landbrug med direkte afsætning, fx gårdbutikker.
I denne type stald skal grisene gå indtil de vejer 110 kg
og er klar til slagtning. De mindre stalde kan eksempelvis benyttes tættere på bymiljøer eller i kuperede
områder. Domino har stået for teknologien, eksempelvis vægtsortering, Vanggaard Staldmontage har
sørget for de fysiske rammer i form af gulv, indhegning,
tag osv., mens Hans Henrik Thomsen har haft ansvar
for, at stalden har fungeret i praksis. Projektleder og
projektmedarbejder vurderer, at aktiviteter såvel som
leverancer er opfyldt, da stalden fungerer, og der nu er
fokus på optimering, videreudvikling og registrering af
dyrevelfærd.
Den anden hovedaktivitet har haft fokus på at registrere grisenes velfærd. Det er sket i tæt samarbejde
med Aarhus Universitet, som er førende på området.
Der har været fokus på at undersøge og dokumentere effekten på foderforbrug, husdyrsundhed,
slagtekvalitet og miljøbelastning. Dokumentationen er
foretaget ved observationer af grisenes ageren fordelt
på forskellige zoner i stalden for deraf at udlede
grisens velfærd og opnå viden om, hvordan grisene
har udnyttet staldens ressourcer. Observationerne har
blandt andet peget på, at staldens mobilitet har været
en udfordring, da mobiliteten har besværliggjort regulering af indeklimaet i stalden.
Endelig har den tredje hovedaktivitet haft fokus på
at udvikle et produktionskoncept til grise fra fravænning til slagtning med fokus på sædskifte og dyrkning,
der optimerer både svine- og planteproduktion samt
reducerer systemets miljøpåvirkning. Mere konkret
har det drejet sig om at undersøge og udvikle kødkvaliteten, implementere lovgivningen på området
samt opstille en velfungerende rådgivende enhed
med fokus på kommunikation og formidling. Den
rådgivende enhed har eksempelvis haft fokus på
at rådgive landmænd i deres brug af det mobile
produktionsapparat. Der har ligeledes været fokus

Her findes også en guide til indtastning af data, således at slagterier og slagtemestre selv håndterer indtastningen af data,
hvilket har effektiviseret processerne for projektet.
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på forbrugernes ønsker og behov samt forståelse af
EU-lovgivningen på området og den dertilhørende
danske fortolkning, idet disse elementer i høj grad
har påvirket og vil påvirke både de miljømæssige og
de økonomiske aspekter i udviklingen af projektet.
Der har været en række leverancer i forbindelse med
denne hovedaktivitet, herunder åbent hus, følgegruppemøder samt projektmøder. Det er sket i et samarbejde mellem Friland A/S, Økologisk Landsforening og
Udviklingscenter for Husdyr på friland.

3 Projektets effekter på kort og
mellemlangt sigt
Projektets umiddelbare resultater har været løsning af
de tekniske problemstillinger i udviklingen af en mobil
svinestald, at få afprøvet denne og taget den i brug i
landbrugsproduktionen. Det er lykkedes.
På lidt længere sigt er det målet, at landmænd kan
producere svinekød i den mobile stald fra fravænning til slagtning, imødekomme forbrugernes behov,
og gøre det økonomisk rentabelt for landmanden at
investere i en mobil stald ved at skabe synergi mellem
svine- og planteavl. Projektlederen oplever stor efterspørgsel fra landmænd og forventer at kunne levere
stalden til interesserede landmænd – muligvis allerede inden for det næste år. Projektlederen fortæller,
at det er oplagt, at de mobile enheder i første omgang
bliver taget i brug i den lille produktion rettet mod
gårdsalg og det nære marked.

4 Projektets effekter på langt sigt
På langt sigt er det projektlederens vurdering, at det
er muligt at nå 200 stalde i aktiv produktion. Det
vurderes at kunne realiseres inden for 2-3 år efter
projektets afslutning i 2025. Der er et stort økonomisk
potentiale, da der er stor efterspørgsel efter kød fra
frilandsgrise i udlandet. En realisering af dette potentiale kræver dog en mere systematisk tilpasning samt
en dialog, der er rettet mere mod detailhandelen og
forbrugerne, idet kødkvaliteten adskiller sig fra såvel
økologisk som konventionelt landbrug.
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Der er naturligvis usikkerheder i forhold til realiseringen af effekterne på langt sigt. Dette skyldes ikke
stalden selv, men snarere det som foregår, når grisene
skal sælges og slagtes, eksempelvis prisen på kød fra
frilandsgrise. Der er ligeledes usikkerhed i forhold til
miljøproblematikkerne og de data, som indsamles de
næste år om påvirkningen af miljøet, herunder kvælstofniveauet. På nuværende tidspunkt er det svært
at komme med eksakte tal for udvaskningen. Denne
problemstilling relaterer sig til projekts formål om at
skabe ensartet fouragering og gødningsfordeling til
gavn for sædskifte, planteproduktionen og miljøet.
Fordi perspektivet for estimeringen af den miljømæssige påvirkning har en længere tidshorisont, er det
ikke muligt før senere (ca. seks år) at vide, om målet
om miljørigtig produktion vil blive indfriet.
Dokumentation og udvikling af stalden, grisenes
velfærd og miljøpåvirkningen har et perspektiv på ca.
seks år. Ud over de tekniske elementer i stalden har
fokus især rettet sig mod grisenes velfærd. Afdækning af projektets betydning for miljøpåvirkning og
kødkvalitet vil ske senere i projektperioden.

5 Formidling og implementering
Selv om det ikke er muligt at opretholde det samme
produktionstal som ved konventionelle svineanlæg, er
én måde at implementere det mobileanlæg på ved at
lease nogle områder i stalden ud eller lease hele stalde
ud i starten.
Formidlingen har fungeret af sig selv. Da ansøgningen
blev formuleret, blev projektet omtalt i Danmarks Radio, og der har sidenhen været rig eksponering i såvel
lokale som nationale medier. Fokus for projektejer er
herefter at underbygge den nuværende innovation
med data om miljøpåvirkningen samt tal for dyrevelfærden, så den fremadrettede formidling kan ske
på et oplyst grundlag.
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Bilag: Metode
Tidspunkt for gennemførsel af
effektvurderingerne
Bevillingerne fra promille- og produktionsafgiftsfondene er etårige, og af denne grund gennemføres
effektvurderingerne i forbindelse med bevillingsårets
afslutning.

Den teoretiske ramme
Promille- og produktionsafgiftsfondene giver til sammen årligt støtte til flere hundrede projekter inden for
hovedformålene i landbrugsstøtteloven. Projekterne
er meget forskellige i deres formål, indhold, projektperiode, størrelse m.v.
For at gøre sammenligning på tværs af de udvalgte
projekter mulig og meningsfuld er det afgørende, at
effektvurderingen for alle typer af projekter tager
udgangspunkt i den samme teoretiske ramme.

Forandringsteori
Tilskudsmodtagerne bliver i forbindelse med ansøgningen bedt om at angive formålet med projektet,
hvilke aktiviteter der ønskes gennemført, hvilke
produktionsmål de gennemførte aktiviteter skal
resultere i, og endelig skal de angive, hvilke effekter
de på sigt forventer projektets resultater vil medføre,
herunder fx mindre forurening, kompetenceløft, eller
øget konkurrenceevne.

I den teoretiske verden svarer ansøgningsskemaet
således til projektets forandringsteori. Figuren nedenfor illustrerer forandringsteorien1 .

Effektmål vedrører den tilsigtede effekt af en indsats
på det omgivende samfund. Fx øget konkurrenceevne,
mindre forurening og/eller bedre dyrevelfærd.

Temaerne i ansøgningsskemaet (forandringsteorien)
hjælper den enkelte ansøger med at gennemføre
en analyse af, hvordan den tilsigtede effekt skal nås.
Gennem forandringsteorien beskrives, hvilke aktiviteter der skal gennemføres for at opnå de effekter
for den målgruppe, som projektet vedrører. Herved
sandsynliggøres, at de gennemførte aktiviteter på sigt
vil medføre de ønskede effekter.

Effektmålene kan opgøres på kort, mellemlang og
lang sigt. Det kan imidlertid være vanskeligt at opstille
parametre for den langsigtede effekt – og det kan
være endnu sværere at måle effekten på langt sigt.

På baggrund af ovenstående kan der opstilles
parametre for målopfyldelsen – dvs. hvilke succesparametre der skal være gældende for, at projektet er
gennemført succesfuldt. Følgende kategorisering af
mål bliver anvendt:
Aktivitetsmål udtrykker forholdet mellem input og
aktiviteter. Ressourcer kan være penge, arbejdskraft
el.lign., og aktivitetsmålet udtrykker dermed, hvilke
aktiviteter der kan gennemføres med de input, der er
til rådighed. Fx et demonstrationsforløb eller udvikling
af en ny kombisti til farende søer.
Produktionsmål udtrykker det output/de resultater,
de gennemførte aktiviteter skal resultere i. Fx at 300
personer deltager i en demonstration, eller at der er
udviklet en ny kombisti til farende søer, som tilbydes
på markedet inden for to år.

Hvis målet på sigt eksempelvis er at øge konkurrenceevnen, kan det være vanskeligt at isolere effekten
af det konkrete projekts indflydelse på konkurrenceevnen. I sådan et tilfælde vil det være nødvendigt
at anvende parametre på et lavere niveau for at
sandsynliggøre, at projektet bidrager til det langsigtede mål. Fx kan et projekt omhandlende optimering
af indretningen af svinestalde, som øger landmandens
produktivitet, anvendes som parameter/indikator for
effekten på sektorens øgede konkurrenceevne.
For at kunne dokumentere, at et projekt kommer
sektoren og samfundet til gode, er det væsentligt
at måleparametrene opgøres på så højt niveau som
muligt. Da effektvurderingerne i nærværende rapport
er gennemført allerede et år efter projekternes initiering, vil der dog være mange projekter, som endnu ikke
har realiseret effekter på langt sigt. Som det fremgår
af effektvurderingerne i rapporten, er de målbare
parametre derfor i vidt omfang relateret til outputtet/
resultaterne, som er meget projektnære, og dermed
i mindre omfang relateret til de mere langsigtede effekter for samfundet.

Evalueringsmetode
Effektvurderingerne er gennemført med en tilgang
inspireret af både ’målopfyldelsesevaluering’ og
’effektevaluering’. Den første tilgang har til formål at
afdække, om målene med et givet projekt er opfyldt
eller ej, og den anden tilgang søger at afdække de
samlede effekter af projektet – både tilsigtede og
utilsigtede effekter.
Begge tilgange er meget anvendelige men har dog
også nogle ulemper, som er vigtige at være bevidst
om. Målopfyldelsesevaluering vanskeliggøres, hvis
de udmeldte mål med et projekt ikke er konkrete,
operationelle og målbare. Men forudsat at målene er
klart formuleret, gør tilgangen det muligt at vurdere,
om målene er realiseret, og om indsatsen lever op til
intentionerne. Effektevaluering har den ulempe, at
det kan være svært at isolere effekten af indsatsen,
og den opnåede effekt kan dermed skyldes andre
faktorer end resultaterne fra projektet.
Uanset hvilken evalueringstilgang der vælges, vil der
være en række metodemæssige udfordringer forbundet med tilgangen. Det er vurderingen, at ulemperne
ved de to beskrevne evalueringstilgange er håndterbare og i vidt omfang mindskes ved at anvende en
kombination af kvantitative og kvalitative metoder, jf.
beskrivelse heraf i det følgende.

Figur 1: Forandringsteori

Baggrund
og formål
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Rigsrevisionen, Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012, november 2013.
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Gennemførelse af
effektvurderingerne
For at sikre sammenlignelighed på tværs af projekterne og en tilstrækkelig faglig dybde i effektvurderingerne gøres der både brug af spørgeskemaer
(kvantitativ tilgang) og interview (kvalitativ tilgang).
Metoderne beskrives nedenfor.
Kvantitativ tilgang – alle projekter
Alle projekter har besvaret et onlinebaseret
spørgeskema indeholdende spørgsmål om, i hvilken
grad projektet har opnået de resultater, der forventedes ved projektets start, og hvilke effekter for
landmanden og samfundet det forventes, at projektet
vil afstedkomme. Spørgeskemaet indeholder både
kvantificerede, lukkede spørgsmål samt spørgsmål af
mere åben karakter.
For at imødekomme forskelligheden i de vurderede
projekter, bliver der anvendt to forskellige skemaer til
indsamling af information. Skemaerne er fordelt efter
projekternes hovedformål. Der anvendes således et
separat skema til vurdering af henholdsvis
• afsætningsfremme, samt
• generelle projekter omfattende rådgivning, 		
forskning og forsøg, sygdomsforebyggelse, 		
sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol 		
og uddannelse.

idet det af regnskabet blandt andet fremgår, om alle
projektmidlerne er anvendt, i hvilken grad projektet er
gearet med midler fra andre steder, og hvilke eventuelle samarbejdspartnere, der har været involveret i
projektet.
Kvalitativ tilgang – udvalgte projekter
Hver fondsbestyrelse i produktionsafgiftsfondene og
Fonden for økologisk landbrug udvælger 2-3 projekter
til uddybende interview og effektvurdering.
Udvælgelsen i Svineafgiftsfonden er sket gennem
lodtrækning, hvor projekterne er blevet vægtet efter
størrelse.
Formålet med interviewet er at spørge ind til detaljer
i besvarelsen af de kvantitative spørgeskemaer og at
spørge ind til særlige udfordringer, gevinster, processer
m.v., som kan være svære at håndtere kvantitativt i
et spørgeskema. Denne del af effektvurderingen er
gennemført af en ekstern evaluator.

Projekter der er medfinansieret under EU-programmer placeres i en af de to grupper efter en konkret
vurdering af indholdet.
Som supplement til effektvurderingsskemaet gøres
også brug af projektets tilskudsregnskab. Regnskabet er nyttigt i forbindelse med effektvurderingerne,
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Grafisk udarbejdelse: Prikken Design & Produktion A/S, April 2018.
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