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1.0 Indledning

1.1 Formål med effektvurderingerne 
Formålet med at gennemføre effektvurderinger af 
udvalgte projekter er tosidet. 

For det første gennemføres effektvurderinger for 
at kontrollere og få dokumenteret viden om anven-
delsen af bevillingsmidlerne. Herved opnås indsigt i, i 
hvilket omfang projekterne lever op til den formåls-
beskrivelse, der er anført i ansøgningen til fonden.

For det andet gennemføres effektvurderingerne for 
at opnå læring og større kendskab til, hvilke konkrete 
resultater og effekter projekterne munder ud i. I den 
forbindelse sættes der ikke mindst fokus på, hvordan 
resultaterne videreformidles til og implementeres af 
slutbrugerne. Sidstnævnte kommer ikke kun den enk-
elte slutbruger til gavn men gavner hele samfundet 
og samfundsøkonomien.

Effektvurderingerne gennemføres med udgangspunkt 
i Fødevareministeriets bekendtgørelse for landbrugets 
fonde, hvoraf det fremgår:
”…det påhviler fondene at vurdere effekten af udvalgte 
aktiviteter”. 

1.2 Metode
Svineafgiftsfonden giver hvert år støtte til godt 100 
projekter inden for hovedformålene i landbrugsstøt-
teloven. Projekterne er kendetegnet ved at være 
forholdsvist forskellige i deres formål, indhold, projekt-
periode, størrelser m.v.

For at gøre sammenligning på tværs af de udvalgte ef-
fektvurderede projekter mulig og meningsfuld er det 
afgørende, at effektvurderingen tager 
udgangspunkt i den samme teoretiske ramme.

Forandringsteorien udgør et godt teoretisk funda-
ment, når projekter skal effektvurderes, idet den gør 
det muligt at følge målene for et konkret projekt fra 
initiering til afslutning. Med denne grundsten er effekt-
vurderingerne yderligere genenmført med anvendelse 
af ’målopfyldelses- og effektevaluering’. I bilaget ba-
gerst i rapporten er metoden nærmere beskrevet.

1.3 Udvalgte projekter til effektvurdering
Svineafgiftsfondens bestyrelse har i alt udvalgt tre pro-
jekter til effektvurderinger.

De udvalgte projekter er:
1. Afsætningsfremme af svinekød – Japan v. Danske 
 Svineslagterier

2. Kødsaftanalyser, salmonellahandlingsplan for svin 
 v. Videncenter for Svineproduktion

3. Hygiejnisk slagtning v. Teknologisk Institut, DMRI
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2.0 Overordnede resultater 
        af effektvurderingerne
2.1 Projekterne giver mening!
De tre projekter vurderer alle, at de i høj grad har 
opnået de resultater, som de forventede ved projek-
tets start.

Projekterne bidrager til at opnå følgende effekter:
1. Afsætningsfremme af svinekød - Japan medvirker 

til at sikre en stor afsætning på et marked, hvor pri-
serne og kravene til forarbejdningen er høje. Herved 
muliggøres en bedre afregning til landmændene 
og fastholdelse af arbejdspladser på slagterierne.

2. Kødsaftanalyser, salmonellahandlingsplan for svin 
bidrager til at give slagterier og landmænd in-
dblik i omfanget af smitten med salmonellabak-
terier i de enkelte besætninger. Derved mulig-
gøres en målrettet indsats mod salmonella i 
primærproduktionen til gavn for forbrugernes 
sikkerhed og dermed afsætningsmulighederne.

3. Hygiejnisk slagtning har medvirket til udviklin-
gen af nye teknologier og metoder, der forbedrer 
hygiejnen i slagteprocessen og dermed det færdige 
kød, og som sikrer en hurtig sporing af salmonella. 
Det øger forbrugersikkerheden og mulighederne 
for at afsætte produkterne til den bedst mulige pris.

2.2 Projekterne får midler fra flere kilder
Projekterne ’Afsætningsfremme af svinekød – Japan’ 
og ’Kødsaftanalyser, salmonellahandlingsplan for svin’ 
er alene finansieret med midler fra Svineafgiftsfonden, 
hvoraf ca. en fjerdedel indirekte kommer fra Promilleaf-
giftsfonden.

Projektet ’Hygiejnisk slagtning’ har opnået medfinan-
siering fra GUDP på 170 t.kr.

2.3 Projekternes resultater er generiske og 
anvendelige
De tre projekter giver alle udtryk for, at projektets resul-
tater er anvendelige for den samlede svinesektor, og at 
de umiddelbart kan implementeres. 

Projekterne lever dermed op til kravet om at være 
generiske og bibringe nytte til sektoren og samfundet 
generelt.

2.4 Resultaterne formidles bredt
Projekterne har formidlet resultaterne bredt og har 
gjort brug af flere forskellige formidlingskanaler, jf. fi- 
guren på næste side.
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3.0 Afsætningsfremme af svinekød - Japan

Fakta om projektet:

Projektets titel:   Afsætningsfremme af svinekød - Japan

Tilskudsmodtager:   Danske Svineslagterier, Landbrug & Fødevarer

Bevilling fra Svineafgiftsfonden i 2014:   15,9 mio. kr.

Projektets samlede budget i 2014:   15,9 mio. kr.

Samarbejdspartnere: 

Aarhus Universitet, Infarm A/S, Rotor A/S, Saint-Gobain Weber A/S, 

Skov A/S, Munters A/S, MHJ Agroteknik og Institut for Ingeniørvidenskab.

Projektperiode:  2014

Projektets budget de seneste tre år:

2014: 15,9 mio. kr.

2013: 15,7 mio. kr.

2012: 16,2 mio. kr.
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3.1 Projektets baggrund og formål
Japan udgør et vigtigt marked for den danske 
svinekødssektor, som i dag har mere end 90 pct. af 
markedsandelen for råvarer til bacon-produktion i Ja-
pan. Ikke alene på grund af mængderne – ca. 140 t. ton 
svinekød i alt - men også priserne, er Japan et vigtigt 
marked. Således hentes der typisk en gennemsnitlig 
merpris på omkring 3 kr. pr. kg. kød ved at sælge til Ja-
pan frem for andre relevante markeder som Kina, EU 
og Australien.

Projektet støtter afsætningen af svinekød, særligt 
råvarer til bacon, til det japanske marked og er dermed 
med til at sikre en fortsat høj markedsandel på dette 
vigtige markedssegment for den danske svinekødsek-
tor.

Projektet har siden 1994 været gennemført med 
støtte fra Svineafgiftsfonden og i perioder med støtte 
fra EU’s promotion programmer. Det startede som 
et udviklingsprojekt sammen med en enkelt japansk 
kunde, hvor der skulle udvikles nye kødprodukter til 
den japanske forbruger. Det har siden udviklet sig til at 
omfatte hele bacon-markedet i Japan.

Når danske råvarer er så dominerende på det japanske 
marked, skyldes det især fire faktorer: Dels den høje 
fødevaresikkerhed, som Danmark kan dokumentere; 
dels det fedtfattige kød, som danske grise leverer; dels 
de præcise udskæringer, som danske slagterier leverer, 
og som er særligt eftertragtede i Japan; og endelig den 
gode dialog omkring de særlige japanske behov, som 
opnås med både den danske primærproduktion og 
forarbejdningsindustri, herunder samarbejdet med de 
japanske kunder om promotion.

Projektet har haft fokus på eksporten af råvarer til ba-
con, idet den medfører øget eksport af dyre råvarer og 
varer med en høj forarbejdningsgrad. Dette skyldes, at 
den samlede import af kød til Japan toldmæssigt be-
handles lempeligere, når dyrere udskæringer og semi-
forarbejdede produkter pakkes sammen med råvarer 
til bacon. Disse varer kan eksempelvis være kamme 
eller mindre præcisionsudskæringer til foodservice-
sektoren eller til brug i den særlige japanske tradition 
med at give kødvarer som personlige gaver. 

3.2 Resultater
Projektet har i 2014 fokuseret på de centrale bacon-
kunder, både topledelse, mellemledere og fabriks-
cheferne på de enkelte produktionsenheder, da det 
er hos denne gruppe af medarbejdere, beslutningen 
om hvilke råvarer, der skal anvendes, tages. Men også i 
forhold til detailhandelen og foodservice-sektoren har 
der været aktiviteter.

Der har således været gennemført seks besøg i Dan-
mark af japanske aftagere af råvarer og semiforarbej-
dede produkter, hvor fokus har været på fødevaresik-
kerhed og kvalitet, som er nøgleparametre i Japan. 
Dertil er der gennemført besøg fra en gruppe af japan-
ske foodservice-kunder, der kan understøtte afsætnin-
gen af svinekød. Dette er kombineret med en løbende 
kontakt til især de store industrikunder gennem til-
skudsmodtagers kontor i Tokyo.

I samarbejde med 18 forskellige aftagere af råvarer 
til bacon er der gennemført promotion-aktiviteter 
i detailhandelen både in-store og ved annoncer og 
trafikreklamer. Her har der været satset på at integrere 
information om kvalitet, fødevaresikkerhed og oprin-
delse i den eksisterende markedsføring fra japansk 
side, idet indsatsen bliver mest effektiv på den måde.

Endelig har der været afholdt workshops af to ugers 
varighed i Danmark, hvor fokus har været på kvalitet 
og fødevaresikkerhed. De seneste år har denne del 
af indsatsen i stigende grad henvendt sig til japanske 
fabrikschefer og ledende produktionsmedarbejdere, 
idet topstyringen i de japanske virksomheder i samme 
periode har været aftagende, og de enkelte fabrikker 
således har haft mere indflydelse på valget af råvarer.

En planlagt event, hvor japanske topledere skulle sam-
les i Danmark, lykkedes, grundet udskiftninger i ledel-
sen hos forskellige aktører, ikke. I stedet blev der med 
disse aktører afholdt en række individuelle møder. 
En samlet event med toplederne ville have været at 
foretrække, idet kulturforskellene betyder, at de japan-
ske virksomheder vurderes at være mere trygge og til-
bøjelige til at handle, når de færdes med andre japan-
ske virksomheder.

Sammenlagt har tilskudsmodtager haft kontakt med 
ca. 40 forskellige markedsaktører i Japan, der tilsam-
men dækker hele produktionssystemet og en væsent-
lig del af afsætningssiden.

Undersøgelser foretaget af tilskudsmodtager viser, 
at DANISH-logoet hos de japanske forbrugere har en 
kendskabsgrad på over 30 pct., at der er tilfredshed med 
promotion-samarbejdet, og at de store indu-strikunder 
generelt vurderer dansk svinekød som værende bedre 
end konkurrenternes.

Salget af svinekød fra Danmark til Japan steg fra 2013 
til 2014 med 18,8 pct., mens de vigtigste konkurrenter 
USA og Canada havde henholdsvis fald på 2 pct. og en 
stigning på 4 pct. Japans samlede import steg med 12,3 
pct. i samme periode.

3.3 Effekten for den enkelte landmand
Hvis de danske svineproducenter skal have en indtægt, 
der gør produktionen rentabel, kræver det den helt 
rigtige sammensætning af eksportmuligheder for slag-
terierne. Således eksporteres de forskellige udskærin-
ger af svinet derhen i verden, hvor efterspørgslen og 
dermed priserne for de pågældende udskæringer er i 
top.

Den merpris på ca. 3 kr. pr. kg. kød, i alt over 400 mio. 
kr., som de japanske aftagere af danske råvarer betaler 
slagterierne, er medvirkende til at give danske svine-
producenter en bedre afregning og dermed indtjening 
på den daglige drift. 

3.4 Effekten for samfundet
Den store afsætning i Japan skaber ikke kun bedre ind-
tjening og beskæftigelse i primærproduktionen, men 
også i forarbejdningsindustrien. Alle varer til Japan har 
en høj forarbejdningsgrad. Dette skyldes især de sær-
lige toldregler, som betyder, at der sammen med råva-
rerne til bacon skal eksporteres varer med en endnu 
højere forarbejdningsgrad.

Eksempelvis er der på slagteriet i Ringsted skabt 90 
arbejdspladser alene med henblik på at producere de 
særlige udskæringer, som det japanske marked efter-
spørger.

3.5 Ekstern evaluering
Ansøgningen til projektet samt den efterfølgende 
afrapportering fra tilskudsmodtager til fonden er ble-
vet sendt til ekstern evaluering hos en ekspert i fødeva-
rer og forbrugeradfærd på Aarhus Universitet.

Det er her blevet vurderet, at projektets aktiviteter 
samlet set forekommer velvalgte i forhold til det mål at 
fremme afsætningen af dansk svinekød i Japan. Dette 
er bl.a. baseret på, at kunderne i forvejen har en positiv 
holdning til de

danske produkter og leverandører, at aktiviteterne bør 
målrettes til den viden og de holdninger, som målgrup-
pen allerede måtte have, og at aktiviteterne er velaf-
prøvede og netop sigter mod vedligeholdelse af både 
viden, holdninger og relationer.

Dertil vurderes udvidelsen mod mellemledere og fab-
rikschefer, samt et øget fokus også på mindre kunder, 
ligeledes velbegrundet, ligesom brugen af DANISH-
logoet kan opfylde et informationsbehov og styrke re-
lationen til kunderne.

Endelig er det vurderingen, at viden, holdninger og 
relationer kræver vedligeholdelse, og at det derfor er 
vigtigt, at aktiviteterne har en vis grad af kontinuitet.
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4.0 Kødsaftanalyser - Salmonellahandlingsplan 
for svin

Fakta om projektet:

Projektets titel:   Kødsaftprøver - Salmonellahandlingsplan

Tilskudsmodtager:   Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer

Bevilling fra Svineafgiftsfonden i 2014:   4,3 mio. kr.

Projektets samlede budget i 2014:   4,3 mio. kr.

Samarbejdspartnere: 

Projektet er en del af salmonellahandlingsplanen, som er forankret i en styregruppe og en arbejdsgruppe med 

deltagelse af både erhverv, myndigheder og forskningsinstitutioner.

Projektperiode:  2014

Projektets budget de seneste tre år:

2014: 4,3 mio. kr.

2013: 5,2 mio. kr.

2012: 5,2 mio. kr.
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4.1 Projektets baggrund og formål
Salmonella er en stor gruppe af bakterier, der vokser 
i svinets tarmsystem. Salmonella smitter typisk fra dyr 
til mennesker gennem kød, der ved slagteprocessen 
har været i kontakt med de forurenede dele af en 
smittet gris. Bakterien overføres dog kun, hvis der ikke 
hos forbrugeren sker korrekt håndtering af det ferske 
kød. Hos mennesker kan bakterien medføre diarré og 
mavesmerter, i visse tilfælde feber, og i sjældne tilfælde 
være livstruende.

En lav forekomst af salmonella i svinekød er derfor 
ønskelig. På den baggrund har myndighederne og de 
væsentligste private aktører på området siden 1995 
samarbejdet om de såkaldte salmonellahandlings-
planer, der netop har haft som overordnet formål at 
beskytte forbrugerne gennem en nedbringelse af smit-
ten hos svin. 

Et centralt element i den eksisterende handlingsplan 
er rutinemæssig, manuel udtagelse af kødsaftprøver 
på slagterierne, som viser de enkelte svinebesætningers 
salmonellastatus. Prøverne udtages af svin fra alle 
besætninger med leverance af mere end 200 svin om 
året, hvorved næsten hele den danske produktion af 
svin er dækket af programmet.

På baggrund af resultaterne gennemføres en række 
tiltag, herunder automatisk inddeling af besætnin-
gerne i tre niveauer, hvor de to højeste, niveau 2 og 3, 
medfører bod i form af et nedslag i afregningsprisen. 
Dertil skal svinene fra niveau 3-besætninger slagtes un-
der særligt skærpede forholdsregler med henblik på at 
minimere risikoen for spredning.

Prøveudtagningen giver således både leverandøren 
indblik i besætningens smitteforhold og økonomisk 
incitament til at foretage de nødvendige tiltag for at 
minimere problemet.

Nærværende projekt har som det primære formål at 
afholde udgifterne til analyse af prøverne samt dele af 
udtagelsen og forsendelsen heraf. Dertil har projektet 
som formål at håndtere de praktiske og procesrelate-
rede spørgsmål, der opstår undervejs, så udtagningen 
sker så ensartet som muligt.

4.2 Resultater
Lovgivningen indeholder specifikke krav til, hvor 
mange prøver, der skal udtages fra hver besætning, jf. 
bekendtgørelsen om salmonella hos svin. Leveres der 
mellem 200 og 2.000 svin årligt, udtages der 60 prøver 
årligt, leveres der mellem 2.001 og 5.000 svin udtages 
der 75 prøver, og leveres der mere end 5.000 svin, ud-
tages der 100 prøver fra besætningen. 

Der er i 2014 udtaget og analyseret i alt ca. 255.000 
kødsaftprøver, hvilket har dækket lovgivningens krav 
og dermed været tilfredsstillende. Foreløbige tal for 
2014 viser en svagt faldende tendens for så vidt angår 
andelen af både niveau 2- og 3-tildelinger.

Der har ikke været konstateret problemer med af-
viklingen af projektet i løbet af 2014.

4.3 Effekten for den enkelte landmand
For den enkelte landmand er projektets umiddelbare 
udbytte mest tydeligt i form af sparede udgifter til 
prøveudtagning og analyse. Dertil sikrer projektet, at 
der løbende er ressourcer til at håndtere de praktiske 
spørgsmål omkring analyserne, og at de bagvedliggen-
de data og systemer fungerer, så der udtages det rette 
antal prøver.

Set i et bredere perspektiv er en velfungerende 
prøveudtagning, hvor standarderne er ens, vigtige for 
at sikre svineproducenterne troværdige data for for-
holdene i deres besætning, og for at sikre korrekt afreg-
ning i forhold til slagteriet.

Endelig er den samlede indsats i salmonellahandlings-
planerne - herunder kødsaftanalyserne - afgørende for 
forbrugernes tillid til svinekød og for adgangen på ek-
sportmarkederne, og dermed for den afregning, slag-
terierne kan tilbyde landmændene.

4.4 Effekten for samfundet
Indsatsen mod salmonella hos svin er vigtig for 
folkesundheden på alle markeder, hvor svinekødet 
sælges, og især i Danmark, da det naturligvis er her, 
andelen af dansk svinekød er størst.

En troværdig kvantificering af kødsaftprøvernes speci-
fikke betydning i denne sammenhæng er svær at 
opgøre. Overordnet set gælder det for udviklingen i 
forekomsten af salmonella i danske besætninger, at 

der de seneste 15 år har været en jævn stigning i antal-
let af smittede besætninger, mens forekomsten inden 
for de enkelte smittede besætninger har været stabil. 
De relevante tal for 2014 er ved redaktionens afslut-
ning endnu ikke kendt.

Dansk svinekød er dog årsag til relativt få smittetilfæl-
de i Danmark, således blev der tilskrevet 128 humane 
salmonellatilfælde i 2013 til dansk svinekød. Dansk 
svinekød tegner sig kun for mellem 3 og 10 pct. af de 
samlede tilfælde af salmonellasmitte i Danmark, trods 
en markedsandel på svinekød omkring 90 pct. Det 
udenlandske kød tegner sig til sammenligning for mel-
lem 1 og 4 pct. at smittetilfældene. Udlandsrejser er 
den største kilde til smitte hos danskere med ca. 40 pct. 
af det samlede antal tilfælde.

4.5 Formidling og implementering
Resultaterne af prøveudtagninger anvendes løbende i 
forhold til de berørte landmænd, men kommunikeres 
samtidig til en bred kreds af interessenter gennem bl.a. 
Fødevarestyrelsens zoonoseregister, Videncenter for 
Svineproduktions hjemmeside og artikler i nationale og 
internationale tidsskrifter. Data indgår desuden i den 
løbende erfarings-og videnudveksling, som den danske 
branche løbende har med udenlandske kolleger. 



EFFEKTVURDERINGSrapport 1716

5.0 Hygiejnisk slagtning

Fakta om projektet:

Projektets titel:      Hygiejnisk slagtning

Tilskudsmodtager:     DMRI, Teknologisk Institut

Bevilling fra Svineafgiftsfonden i 2014:  1,1 mio. kr.

Projektets samlede budget i 2014:  1,84 mio. kr.

Projektets samlede budget i budgetperioden: 16,25 mio. kr.

Samarbejdspartnere:     DTU.

Projektperiode:      2008 - 2014
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5.1 Projektets baggrund og formål
På det globale marked for svinekød er dansk svinekød 
anerkendt for en særdeles høj fødevaresikkerhed. Det 
er med til at sikre, at Danmark er en af verdens største 
eksportører af svinekød med eksport til flere end 130 
lande, herunder lande som Japan, Australien og USA. 
I disse lande stilles der særdeles strenge krav til føde-
varesikkerheden og de veterinære forhold.

Formålet med projektet er at bidrage til, at fødevare-
sikkerheden vedbliver med at være høj. Kun med store 
krav til effektivitet og hygiejne på slagterierne kan 
produkterne afsættes til bedste markedspris. 

En god slagtehygiejne forudsætter et højt rengørings-
niveau, og at slagteoperationer og køling udføres bedst 
muligt. Det er i den forbindelse vigtigt, at hygiejnen er 
optimal i den ende af slagteriet, hvor svinene ankom-
mer til slagtelinjen. Kun herved kan det sikres, at resten 
af slagteriet kan holdes fri for sygdomsfremkaldende 
bakterier.

Udover særskilt fokus på at optimere hygiejnen har 
projektet også som formål at udvikle en hurtig metode 
til sporing af salmonella. Hurtig detektion er vigtig, 
såfremt det ferske kød skal eksporteres til lande som 
Sverige og Finland, idet disse lande kræver et certifikat 
om salmonellafrihed. Slagterierne anvender i dag en 
metode, som typisk tager 12-14 timer, hvilket betyder, 
at resultatet ikke kan gives samme dag, som prøven 
ankommer til laboratoriet. For at kunne afsende og 
eventuelt omdisponere det ferske kød så hurtigt som 
muligt, er det derfor afgørende, at responstiden redu-
ceres væsentligt. 

5.2 Resultater
Projektet er overordnet lykkedes med at udvikle ud-
styr og processer, som på en omkostningseffektiv måde 
kan være med til at forbedre hygiejnen på slagterierne. 

Da projektet har haft en varighed på seks år, er der 
imidlertid en række af forsøgene, der har vist sig enten 
ikke at være omkostningseffektive eller ikke at give 

den forventede hygiejneforbedring. Overordnet set 
giver projektledelsen dog udtryk for at være tilfreds 
med gennemførslen af projektet og med de opnåede 
resultater.

Et af projektets væsentligste resultater er udviklin-
gen af en såkaldt fedtendeskubber. Det er en stor 
udfordring for svineslagterier at sikre, at kødet ikke 
forurenes med sygdomsfremkaldende bakterier fra 
gødningen, når svinene slagtes. Forureningen sker ty-
pisk, når tarmen skal fjernes fra slagtekroppen. Der er 
derfor udviklet en fedtendeskubber, der på slagtesvin 
kan fange fedtenden (endetarmen) efter udboring 
og på hygiejnisk vis føre den gennem bækkengangen 
og aflevere kronen i en naturlig pose bestående af 
krøshinder. Denne fremgangsmåde reducerer gød-
ningsforurening af bækkengang og skinker med 50 pct. 
Metoden er desuden med til at sikre, at der skal skæres 
mindre kød af svinet for at fjerne gødningen.

Desinfektion af knive og andet håndværktøj er es-
sentielt for at sikre et optimalt hygiejneniveau. Hidtil 
er varmt vand (82 °C) blevet anvendt som desinfek-
tion, men da kemiske metoder inden for de senere år 
er blevet tilgængelige på markedet, er det i projektet 
blevet undersøgt, om disse metoder dels vil være mere 
ressourceeffektive, dels vil mindske omfanget af fast-
brændt kød på kniven. Til formålet er der anvendt en 
desinfektionsboks, som kan anvendes til enten at des-
inficere med varmt vand eller med kemiske produkter, 
hvorefter boksen gør det muligt at efterskylle med 
lunt vand (42 °C). Sidstnævnte er et krav fra myn-
dighederne, når der desinficeres med kemiske produk-
ter. Resultatet viste, at kemisk desinfektion af knive har 
en god bakteriologisk effekt, men der opstår belæg-
ninger på knivene. Den mest omkostningseffektive 
metode er i stedet at fortsætte med at anvende varmt 
vand til desinfektion. Men i stedet for at lade knivene 
neddyppe i varmt vand, bør der anvendes dyser, så 
knivene kun skylles med vandet. Herved mindskes om-
fanget af belægninger på knivene. Der er grundlag for 
videre undersøgelser af, om andre kombinationer af 
koldt, varmt og lunkent vand vil være mere hygiejniske 
og ressourceeffektive.

Endelig er det lykkedes at udvikle en ultrahurtig sal-
monellaanalysemetode, der kan påvise salmonella i 
en kød- eller svaberprøve på fire timer, hvorved tiden 
fra indlevering på laboratoriet, til svaret er kendt, er re-
duceret med op til 10 timer. Det var ved starten af pro-
jektet målet, at tiden skulle ned på to timer, men me-
toden, der skulle sikre det, var ikke tilstrækkelig robust. 
Den opnåede metode på fire timer er lidt dyrere end 
den traditionelle metode, men flere slagterier har givet 
udtryk for, at det i flere tilfælde er attraktivt at få hur-
tige svar på prøver. Det gælder som nævnt særligt, når 
kødet skal afsættes på det svenske og finske marked.

5.3 Effekten for den enkelte landmand
De udviklede tiltag vil reducere omkostningerne på 
slagterierne og øge deres evne til at performe i forhold 
til vigtige konkurrenceparametre såsom fødevaresik-
kerhed, holdbarhed, overholdelse af specifikationer 
m.v. Disse parametre er særdeles vigtige, når kødet skal 
afsættes – i Danmark men i høj grad også i udlandet, 
hvor særligt fødevaresikkerhed står højt på dagsordenen. 
Projektets resultater er dermed med til at sikre, at 
svinekød fortsat er en efterspurgt eksportvare, og at 
primærproducenterne får den højst mulige afregning. 

5.4 Effekten for samfundet
Projektet er med til at sikre, at slagterierne på omkost-
ningseffektiv vis kan foretage en hygiejnisk slagtning. 
Dermed højnes den generelle fødevaresikkerhed. De 
hurtige analyseresultater sikrer desuden, at produk-
terne kan sælges til bedst mulig pris. Disse forhold til 
sammen medvirker til, at slagtningerne kan bibeholdes 
i Danmark, og at arbejdspladserne dermed tilsvarende 
forbliver i Danmark.

5.5 Formidling og implementering
Projektets resultater er løbende igennem projektperi-
oden blevet formidlet via tidsskrifter, nyhedsbreve, på 
fagmøder, messer og på DMRI’s hjemmeside. Der vil 
desuden i fremtidige projekter blive arbejdet videre 
med resultaterne og med at formidle resultaterne til 
slagterierne.

Det er forventningen, at virksomhederne vil implemen-
tere projektets resultater inden for et til to år. Den hur-
tige analysemetode forventes at blive taget i brug på 
slagterierne lige så snart, metoden er godkendt, mens 
fedtendeskubberen på grund af dens høje pris på 650 
t.kr. ikke vil være lige attraktiv for alle. For mindre slag-
terier vil en sådan investering formentlig ikke opveje 
fordelene, mens regnestykket for større slagterier med 
eksport til særligt USA kan se ganske anderledes ud.
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6.0 Bilag:
Metode

6.1 Udvælgelse af projekter
Hver fondsbestyrelse i produktionsafgiftsfondene og 
Fonden for økologisk landbrug udvælger 2-3 projekter 
ved simpel udvælgelse til effektvurdering. 

Promilleafgiftsfonden udvælger seks projekter på 
tværs af driftsgrenene.

6.2 Tidspunkt for gennemførsel af effekt-
vurderingerne
Bevillingerne fra promille- og produktionsafgiftsfon-
dene er 1-årige, og af denne grund gennemføres ef-
fektvurderingerne i forbindelse med bevillingsårets 
afslutning.

6.3 Den teoretiske ramme
Promille- og produktionsafgiftsfondene giver til sam-
men årligt støtte til flere hundrede projekter inden for 
hovedformålene i landbrugsstøtteloven. Projekterne 
er kendetegnet ved at være 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 ud-
gangspunkt i den samme teoretiske ramme. 

Forandringsteori
I forbindelse med tilskudsmodtagernes projektan-
søgninger bliver de 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 forandringsteorien.

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

På baggrund af ovenstående kan der opstilles para-
metre for målopfyldelsen – dvs. hvilke succespara-
metre, 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 ak-
tiviteter 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.

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

Effektmålene kan både opgøres på kort og på langt 
sigt. Det kan imidlertid være vanskeligt at opstille para-
metre for den langsigtede effekt – og det kan være 
endnu sværere at måle effekten på langt sigt. 

Hvis målet på sigt eksempelvis er at øge konkurren-
ceevnen, kan det være svært at isolere effekten af det 
konkrete projekts indflydelse på konkurrenceevnen. I 
sådan et tilfælde kan det være nødvendigt at anvende 

parametre på et lavere niveau som mål for den tilsig-
tede effekt. Dette forudsætter dog, at der er en forvent-
ning om, at der er en sammenhæng til den langsigtede 
effekt. 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 givet projekt kom-
mer 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 initie-
ring, kan det dog være vanskeligt at opstille målepara-
metre på højt niveau, idet de som regel først viser sig 
langt ude i fremtiden. 

Som det fremgår af effektvurderingerne i rapporten, 
er de målbare parametre således i vidt omfang rela-
teret til outputtet/resultaterne, som er meget projekt-
nære, og dermed i mindre omfang relateret til de sam-
fundsmæssige effekter. 

6

4 - Rigsrevisionen, Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012, november 2013.

Figuren nedenfor illustrerer forandringsteorien 4.

Input Aktivitet Output
Effekt på
kort sigt

Effekt på
lang sigt
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Evalueringsmetode
Effektvurderingerne er gennemført med anvendelse 
af ’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 pro-
jektet – både tilsigtede og utilsigtede effekter.

Begge tilgange er meget anvendelige men har dog 
også nogle ulemper, som er vigtige at være bevist om. 
Målopfyldelsesevaluering vanskeliggøres, hvis de ud-
meldte mål med et projekt ikke er konkrete, opera-
tionelle og målbare. Men forudsat at målene er klart 
formuleret, gør tilgangen det muligt at vurdere, om 
målene er implementeret, 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 forbun-
det med tilgangen. Det er vurderingen, at ulemperne 
ved de to beskrevne evalueringstilgange er håndter-
bare og i vidt omfang mindskes ved at anvende en 
kombination af kvantitative og kvalitative metoder, jf. 
beskrivelse heraf i det følgende.

6.4 Gennemførsel af effektvurderingerne
For at sikre sammenlignelighed på tværs af projek-
terne og en tilstrækkelig faglig dybde i effektvurdering-
erne gøres der både brug af spørgeskemaer (kvantita-
tiv tilgang) og interview (kvalitativ tilgang). Metoderne 
beskrives nedenfor.

Kvantitativ tilgang
De udvalgte projekter har besvaret et onlinebaseret 
spørgeskema indeholdende spørgsmål om, i hvilken 
grad projektet har opnået de resultater, der forven-
tedes ved projektets start, og hvilke effekter for land-
manden og samfundet det forventes, at projektet vil 
afstedkomme. Spørgeskemaet indeholder både kvan-
tificerede, lukkede spørgsmål samt spørgsmål af mere 
åben karakter. 

Som supplement til effektvurderingsskemaet gøres 
også brug af projektets tilskudsregnskab. Regnskabet 
er særdeles nyttigt i forbindelse med effektvurderin-
gerne, idet det af regnskabet blandt andet fremgår, 
om alle projektmidlerne er anvendt, i hvilken grad pro-
jektet er gearet med midler fra andre steder, og hvilke 
eventuelle samarbejdspartnere der har været invol-
veret i projektet.

Kvalitativ tilgang
Udover den kvantitative tilgang er der for de udvalgte 
projekter gennemført et dybtgående interview med 
projektlederen. 

Formålet med interviewet er dels at spørge ind til de-
taljer i besvarelsen af de kvantitative spørgeskemaer, 
dels at spørge ind til særlige udfordringer, gevinster, 
processer m.v., som kan være svære at håndtere kvan-
titativt i et spørgeskema.

Ekstern ekspertvurdering
Endelig har fondenes sekretariat for visse projekters 
vedkommende anmodet uvildige tredjeparter om at 
give deres vurdering af projektets resultater i lyset af 
de målsætninger for projektet, der på forhånd var ud-
stukket. 
I disse tilfælde er vurderingerne særskilt beskrevet un-
der de enkelte effektvurderinger. 
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