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Indledning
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.
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For det andet gennemføres effektvurderingerne for
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Metode
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.
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.

Svineafgiftsfondens bestyrelse har besluttet, at alle
projekter, der får støtte af Svineafgiftsfonden, skal
effektvurderes. Tilskudsmodtagerne i 2016 er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SEGES
Aarhus Universitet
Københavns Universitet
Klassifikationskontrollen
Teknologisk Institut, DMRI
Region Hovedstaden/Herlev Hospital
Danske Svineslagterier
ZBC – Slagteriskolen
Udviklingscentret for Husdyr på Friland
Danske Slagtermestre
Danske Svineproducenter
Danmarks Tekniske Universitet

For 2016-projekterne betyder det, at 95 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.
For at imødekomme forskelligheden i de vurderede
projekter er der anvendt tre forskellige skemaer til
indsamling af information. Skemaerne er fordelt efter
projekternes hovedformål. Der anvendes således et
separat skema til vurdering af henholdsvis
• afsætningsfremme
• forskning og forsøg, og
• generelle projekter omfattende rådgivning,
sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og uddannelse.
En nærmere beskrivelse af metoden findes i bilaget
bagerst i rapporten.

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’.
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Overordnede resultater
af effektvurderingerne
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. Teknologisk Institut, DMRI: Værktøjer til
dokumentation af sikkerhed og holdbarhed
2. Danske Slagtermestre: Markedsadgang via
videndeling på fødevare- og veterinærområdet
3. SEGES, Videncenter for Svineproduktion:
Optimering af klima, lugt og ammoniak
For de tre udvalgte projekter kan følgende
effekter fremhæves:

1. Værktøjer til dokumentation af sikkerhed og
holdbarhed har frembragt en model, som gør det
nemmere at fremskaffe den nødvendige dokumentation til kunder og myndigheder for et produkts
fødevaresikkerhedsmæssige status. Det øger fødevaresikkerheden og minimerer analyseomkostninger og
udgifter til unødige tilbagekaldelser af fødevarer.
2. Markedsadgang via videndeling på fødevareog veterinærområdet har bidraget til at sikre korrekt
implementering af nye veterinær- og fødevaresikkerhedsmæssige regler på tværs af slagteribranchen og
til at sikre god afvikling af inspektioner fra eksportmarkederne. Det fremmer fødevaresikkerheden og
svineproducenternes afsætningsmuligheder nationalt
og internationalt.
3. Optimering af klima, lugt og ammoniak har
bidraget til at dokumentere effekten af en lang række
miljøteknologiske løsninger. Det har givet svineproducenterne mulighed for at vælge de mest effektive
løsninger til gavn for såvel økonomien som miljøet i og
uden for staldene.
I det følgende gives en oversigt over, hvilke konkrete
effekter alle 95 effektvurderede projekter bidrager
med i forhold til landmanden og samfundet. Herefter
gennemgås de tre udvalgte projekter enkeltvis.

Projekttilskud og gearing i 2016
Tabel 1. Bevillinger og gearing
SAF 2016, 1000 kr.

Totalt 2016, 1000 kr

GEARING

Afsætningsfremme (n=12)

40.986

46.874

1,14

Forskning og forsøg (n=70)

107.614

125.582

1,17

28.693

29.887

1,04

177.293

202.343

1,14

* Generelt (n=13)
I alt

• Anm.: * generelle projekter omfattende rådgivning, sygdomsforebyg gelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og uddannelse.

Projekterne opnår de forventede
resultater
92 pct. af projekterne vurderer, at de har opnået alle
eller de fleste af de resultater, som de forventede, da
projektet blev igangsat. Projekterne lever dermed i
høj grad op til de mål, der er sat, og som fondsbestyrelsen har bevilget midler til. For de projekter, hvor
resultaterne ikke er opnået, henviser projekterne til, at
uventede faglige udfordringer har bremset projektet.
I disse tilfælde har der været et tilsvarende mindre
forbrug af midler fra fonden.
Figur. 1. Resultatopnåelse (n=95)
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For projekter med fokus på afsætningsfremme af
produkter giver 42 pct. af projekterne udtryk for, at
udvikling af afsætningskanaler i og uden for EU, opbygning af relationer og etablering af platform
(tilstedeværelse) udgør væsentlige resultater, jf. figur 2.
For forsknings- og forsøgsprojekterne angiver 61
pct. dokumenteret viden om et specifikt emne og
47 pct. produkttest mv. som et vigtigt resultat, og 36
pct. angiver, at et af de primære resultater har været
indsamling af data forud for udgivelsen af artikler til
brug for et videnskabeligt tidsskrift.
For de øvrige, generelle projekter (rådgivning,
sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og uddannelse) angiver 39 pct., at
dokumenteret viden omkring et specifikt emne er
blandt de vigtigste resultater, mens 31 pct. angiver
sygdomsforståelse og -kontrol blandt de væsentligste resultater.

Færre end halvdelen
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Effekterne kommer både landmænd
og samfund til gode
Svineafgiftsfondens formål er at styrke svinesektorens
udvikling og konkurrenceevne. I henhold til fondens
strategi for 2016 skulle målet i særlig grad nås gennem forbedret markedsadgang og fokus på specifikke
emner som fødevaresikkerhed og dyrevelfærd.

Figur 2 – Primære resultater (sandsynligheder 0-100)
Procent

Det vurderes for en stor del af projekterne, at effekterne for landmanden netop er bedre adgang til
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internationale markeder, men også adgang til relevant
viden, bedre management, ressourceudnyttelse,
dyrevelfærd og sygdomsforebyggelse er blandt de
ofte forekommende effekter, jf. figur 3.
Dermed har projekterne i meget høj grad levet op til
den strategi, fonden havde fastlagt for 2016.
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Figur 3. – Brugerrettede effekter
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Anm: Projekterne har kunnet angive op til tre primære resultater.
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relevant viden

Afsætningsfremme (n = 12)

Generelle projekter (n = 13)
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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.
De generelle projekter forventer, at 69 pct. af producenterne vil implementere resultaterne i produktionen inden for 1 år efter projekternes afslutning, jf.

figur 4. For forsknings- og forsøgsprojekter er implementeringsforventningerne inden for det første år 55
pct. Over en femårig periode forventes resultaterne
for begge typer af projekter at opnå en implementeringsgrad på over 80 pct. For begge typer af projekter indikerer det en høj grad af implementering og reel
nyttevirkning.

tionsformer. Inden for afsætningsprojekterne ses en
større spredning, idet projekterne i lidt højere grad er
målrettet en af de to produktionsformer, jf. figur 5.

Projekterne kommer i høj grad både økologiske og
konventionelle producenter til gode. Både de generelle projekter og forsknings- og forsøgsprojekterne
vurderer, at resultaterne for mindst 80 pct. vedkommende kan anvendes til gavn for begge produk-

Figur 5. Projekternes produktionsform

Figur. 4. Implementeringshorisont (% af mulige)
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Anm.: * Afsætningsprojekter er ikke medtaget, da deres resultater typisk ikke er rettet
mod implementering hos primærproducenten.

“Over en femårig periode
forventes resultaterne for begge
typer af projekter at opnå en
implementeringsgrad på over
80 pct”
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Ud over at tilgodese den enkelte producent kommer
projekterne i høj grad også samfundet som helhed
til gavn. Inden for de forskellige projekttyper ses en
forskellig prioritering af indsatsområder, men fælles
for dem alle er, at de hver især bidrager til sektorens
konkurrencedygtighed.

100

120

sygdomshåndtering og erhvervets omdømme, som
alle er en vigtig forudsætning for produktiviteten og
sikkerheden i afsætningen, jf. figur 6.

De projekter, der har direkte fokus på afsætning,
bidrager især til mere generel forbrugerpræference og
afsætning. For flere projekttyper er der stort fokus på
fastholdelse af arbejdspladser og rentabilitet. Derudover har projekterne især fokus på fødevaresikkerhed,
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Figur 7. Synlighed af samfundrettede effekter (0-100)

Figur 6 – Samfundsrettede effekter (0-100)
Procent
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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,
faglige møder, nyhedsbreve m.v., jf. figur 8.
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Anm.: * Projekterne har kunnet angive op til tre primære resultater.

Anm: Projekterne har kunnet angive op til tre primære resultater.

“Videnspredning
er afgørende for,
at projekternes
resultater bliver
implementeret
hos producenterne”

De generelle projekter og afsætningsprojekterne forventes for en stor dels vedkommende at virke relativt hurtigt
- indenfor 1 år efter afslutning - mens effekterne af forskningsprojekterne indtræder mere jævnt, jf. figur 7. På
afsætningsprojekterne er der dog også mange projekter, hvor det er usikkert, hvornår effekterne indtræder.
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Figur 9. Implementeringsmetode

Figur 8. Offentliggørelse af resultater (0-100)
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I det følgende gennemføres konkret effektvurdering af tre udvalgte projekter.
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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 videninstitutioner mulighed for at fortsætte forskningen på et givent
område.

10

20

30

40

50

60

70

80

ringsindsats i projektet, hvor producenterne bliver
rådgivet mere direkte, end det er muligt via artikler
og konferencer.
For mere end halvdelen af projekterne på tværs af
projekttyper er der planlagt implementering direkte
i projektet. De foretrukne metoder blandt de tre projekttyper ses i figur 9.

“den nødvendige
information
for at kunne
implementere
resultaterne
på deres egen
bedrift eller
virksomhed”

Ofte er der behov for en decideret implemente-
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Effektvurdering 1:
Værktøjer til dokumentation
af sikkerhed og holdbarhed

Fakta om projektet:
Projektets titel:
Værktøjer til dokumentation af sikkerhed
og holdbarhed

Projektperiode: 1.
januar – 31. december 2016

Tilskudsmodtager:
Teknologisk Institut, DMRI
Bevilling fra Svineafgiftsfonden i 2016:
865 t.kr.
Projektets samlede budget i 2016:
865 t. kr.

Værktøjer til dokumentation af sikkerhed og
holdbarhed har frembragt en model, som gør det
nemmere at fremskaffe den nødvendige dokumentation til kunder og myndigheder for et produkts
fødevaresikkerhedsmæssige status.
Det øger fødevaresikkerheden og minimerer analyseomkostninger og udgifter til unødige tilbagekaldelser af fødevarer.
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1 Projektets baggrund og formål
Risikovurdering og fødevaresikkerhed er afgørende
for forædlede produkter i kødindustrien, hvorfor det
er vigtigt, at producenterne kan foretage en korrekt og
hurtig vurdering af, om produkterne er sikre. Branchen
har derfor efterspurgt et værktøj, der kan udarbejde
dokumentation i form af en risikovurdering, så der
hurtigt kan træffes en beslutning på baggrund af det
konkrete grundlag. Kunder og myndigheder stiller
store krav til dokumentation af fødevaresikkerhed, og
for producenter er det vigtigt at kunne give et hurtigt
og korrekt svar.
Projektet har derfor haft til formål at udvikle matematiske modeller, der kan anvendes til at fastlægge, om
et produkt er mikrobiologisk sikkert. Modellen skal
ved hjælp af data kunne forudsige vækst af bakterien
Staphylococcus aureus samt risikoen for toksindannelse i forhold til tid- og temperaturforhold, pH, tilsat
salt og tilsat nitrit. Modellen skal være let at anvende,
og den skal være valid og robust i dens forudsigelser
og dække de processer og forhold, der kendetegner
danske kødprodukter.
Projektet er forløbet over en årrække, og det har
været inddelt i flere faser. I tidligere faser er det blevet
fastlagt, hvilke parametre der skal måles, og der er blevet foretaget dataindsamling. I 2016 blev datagenereringen afsluttet og den matematiske model udviklet.

2 Projektets aktiviteter og leverancer
I 2016 har aktiviteterne haft fokus på at udvikle og
validere modellen. Modellen består af både en vækstmodel og en model, der beregner risiko for toksindannelse. Modellen er valideret på nye data målt i kød
og ved hjælp af data fra tidligere forskningsprojekter.
Modellen er udviklet ved hjælp af både klassisk statistiske og eksplorative metoder, hvor begge metoder
viser samme resultater. Gennem valideringen er
det dokumenteret, at modellen beregner med en
prædiktionsforskel på 7 pct. over den egentlige vækst,
hvilket betyder, at modellen beregner med en margen
på 7 pct. og dermed tager et konservativt udgangspunkt. Datavalideringen har således vist, at modellen
fungerer med tilstrækkelig sikkerhed.
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Derudover blev der i 2016 udarbejdet og designet en
brugerflade, som en testgruppe har testet, og som forventes at være tilgængelig for alle relevante brugere
i kødindustrien i begyndelse af 2017. Projektet skal
bidrage til, at brugerne har adgang til en simpel brugeroverflade, hvor de kan indtaste deres egne data for
at få et konkret svar.

der ikke var behov for at tilbagekalde ordren. Tidligere
ville denne risikovurdering kunne tage op til en uge,
mens den med den nye model kun tog nogle minutter. Det skaber derfor store besparelser, dels grundet
færre ressourcer til risikovurderingen, dels grundet
mere præcise risikovurderinger, der sikrer, at varer ikke
tilbagekaldes unødvendigt.

Sammenfattende har projektet således i 2016 valideret modellen til at forudsige væksten af Staphylococcus aureus og modellen til at forudsige risikoen for
toksindannelse og har samtidig implementeret de to
modeller i en online-brugerflade.

4 Projektets effekter på langt sigt

3 Projektets effekter på kort og
mellemlangt sigt
Ved brug af modellen er det blevet nemmere for
kvalitetssikringsmedarbejdere at fremskaffe den nødvendige dokumentation for et produkts fødevaresikkerhedsmæssige status til kunder og myndigheder.
Det vil medvirke til at forbedre kødindustriens fødevaresikkerhedsmæssige status, som kan bidrage til at
øge konkurrenceevnen og give et bedre afsætningsgrundlag på sigt. Modellen medvirker til at reducere
gråzonerne i risikovurderingen, da det hurtigt og
præcist kan dokumenteres, om der er toksindannelse
eller tilvækst af Staphylococcus aureus i forhold til en
konkret proces. Derved kan producenterne få et ”go/
no go” svar inden for kort tid. Det hurtige svar giver
producenterne mulighed for hurtigt at tage aktion,
hvis deres produkter ikke opfylder kravene til fødevaresikkerheden. Modellen kan derfor præcisere, om det
er forsvarligt at sende produkterne på markedet, eller
om de skal tilbageholdes. Det bidrager til minimering
af omkostninger forbundet med tilbagekaldelse af
produkter.
Gennem den direkte adgang til modellen via
hjemmesiden er det nemt og hurtigt for producenterne at fremskaffe nødvendig dokumentation for
produkternes fødevaresikkerhed til brug over for
kunder og myndigheder. Eksempelvis havde en producent behov for at dokumentere, at hans produkters
fødevaresikkerhed var i orden, efter at produkterne
var sendt afsted. Modellen kunne gennem indtastning
af data for kødproduktionen hurtigt og med stor sikkerhed dokumentere fødevaresikkerheden, hvorfor

Danmark er kendt for høj fødevarekvalitet. Projektlederen forventer, at modellen vil understøtte dette.
Modellen giver kødindustrien et konkret redskab til at
dokumentere høj fødevaresikkerhed og til at udføre
løbende kvalitetskontrol af produkterne. Grundet
et krav om et højt fødevaresikkerhedsniveau vil der
blive skabt øget troværdighed til den danske produktion, som på sigt formodes at kunne bidrage til øgede
afsætningsmuligheder og dermed bidrage til at sikre
en større eksport af danske produkter. Desuden vil
modellen kunne bidrage til nemmere at udvikle nye
sikre produkter, da det er muligt og økonomisk effektivt at teste fødevaresikkerheden gennem udviklingsprocessen.

af kursusmuligheder foregår primært gennem mails
og målrettede opslag på LinkedIn. Herunder er der
mulighed for oprettelse af et specialkursus tilpasset
brugerne og deres behov i forbindelse med anvendelse af modellen.
Derudover er projektets resultater formidlet i en
videnskabelig artikel, som er indsendt til Journal of
Food Control. Modellen vil ligeledes være tilgængelig
på hjemmesiden www.dmripredict.dk. Resultaterne
vil yderligere blive præsenteret ved relevante konferencer som eksempelvis ”Predictive modelling in foods”
og gennem nyhedsbreve. Modellen præsenteres
endvidere på tværs af projekter til temamøder, hvor
der også er deltagere fra danske, norske og svenske
universiteter og virksomheder.
Modellen er implementeret på et test site for
www.dmripredict.dk ved udgangen af 2016. Der
åbnes op for alle brugere i kødindustrien i begyndelsen af 2017. En vigtig del af implementeringen er
den simple anvendelighed, hvorfor implementeringen
medvirker til at understøtte de forventede effekter af
projektet.

Derudover vil den viden, der er genereret gennem udviklingen og validering af modellen, så som måling af
toksin-niveauer, formodes at kunne anvendes i andre
sammenhænge og dermed bidrage til ny viden inden
for kødproduktion. Dermed vil der kunne drages
nytte af resultaterne med henblik på nye metoder og
modeller.
Projektet vil bidrage til, at myndigheder i højere grad
kan inddrages. For eksempel har Fødevarestyrelsen
mulighed for at få direkte tilgang til systemet via et
link. Gennem et fælles udgangspunkt og indsats bliver
det derfor også nemmere at kontrollere virksomhederne. Projektet kan således sikre, at der opstår en
større transparens inden for kødindustrien.

5 Formidling og implementering
Først og fremmest er det udviklede værktøj og
brugerfladen blevet præsenteret for brugere ved en
workshop i forbindelse med afslutningen af valideringen og implementeringen af modellen. Derudover
er der planlagt afholdelse af to kurser, hvor brugerfladen og brug af modellen introduceres. Formidling

EFFEKTVURDERINGSrapport

19

Effektvurdering 2:
Markedsadgang via videndeling
på fødevare- og veterinærområdet

Fakta om projektet:
Projektets titel:
Markedsadgang og videndeling på
fødevare- og veterinærområdet

Projektperiode:
1. januar – 31. december 2016
Samarbejdspartnere:
Landbrug & Fødevarer, Teknologisk Institut,
Fødevarestyrelsen, DTU

Tilskudsmodtager:
Danske Slagtermestre
Bevilling fra Svineafgiftsfonden i 2016:
854 t.kr.
Projektets samlede budget i 2016:
854 t. kr.

Markedsadgang via videndeling på fødevareog veterinærområdet har bidraget til at sikre korrekt
implementering af nye veterinær- og fødevaresikkerhedsmæssige regler på tværs af slagteribranchen og
til at sikre god afvikling af inspektioner fra eksportmarkederne. Det fremmer fødevaresikkerheden og
svineproducenternes afsætningsmuligheder nationalt
og internationalt.
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1 Projektets baggrund og formål
De store danske slagterier, som slagter over 90 pct. af
de danske slagtesvin, er afhængige af både at kunne
sælge til det europæiske marked og at kunne eksportere til de store markeder uden for EU. Det forudsætter, at Danmark som helhed lever op til en række krav
fra eksportmarkederne. Fejl og uhensigtsmæssigheder
i det danske system kan derfor medføre eksportstop
med konsekvenser på linje med handelsembargoen,
som set i forhold til Rusland. Det er derfor vigtigt, at
systemet understøtter hele branchen samlet, således
at afsætningen kan opretholdes.
Denne opgave kan hverken de små, mellemstore
eller store virksomheder løfte alene, da det kræver
betydelige ressourcer til videnopbygning, videndeling
samt nationalt samarbejde inden for de relevante
lovgivningsområder. Der er derfor et behov for en
fælles indsats, så man sikrer danske slagtehuse og slagterier adgang til alle relevante markeder. Dette gøres
på baggrund af et velfungerende system, der bidrager
til et højt veterinært og fødevaresikkerhedsmæssigt niveau samt god dyrevelfærd. Hermed sikres, at
forbrugerne ikke bliver syge af fødevarerne, og at
dyrene ikke lider overlast under opstaldning, transport
og aflivning.
Projektet har til formål at bevare og forbedre adgangen til eksportmarkeder. Det skal ske ved at understøtte svineproduktionens systemhåndtering og
beredskab. Det rette system og det rette beredskab
håndterer de udfordringer og uhensigtsmæssigheder,
der måtte opstå, og medvirker herigennem til at skabe
tillid og troværdighed til branchen, både nationalt og
internationalt.
Projektet er fortløbende, hvor Danske Slagtermestre
(DSM) repræsenterer de små og mellemstore virksomheder (mikroslagterier, slagtehuse og mellemstore
virksomheder, herefter benævnt virksomheder), der
dækker en mangfoldig del af branchen svarende til
ca. 80 slagtehuse og tre mellemstore slagterier.

2 Projektets aktiviteter og leverancer
Projektets primære aktivitet består i at agere
repræsentant for de små og mellemstore virksomheder på en række generiske områder, der skal mulig-
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gøre åbning af nye markeder og opretholde adgang
til eksisterende. Dette gøres gennem tæt dialog og
samarbejde med de myndigheder, der er ansvarlige
for lovgivningen, især Fødevarestyrelsen. Når der
eksempelvis udarbejdes ny lovgivning, er det vigtigt,
at virksomhedernes viden bringes i spil, så reglerne
understøtter høj fødevaresikkerhed, ligesom det er
vigtigt, at nye regler og lovgivning implementeres korrekt i virksomhederne.

Dertil har der i løbet af 2016 været fokus på arbejdet i en teknisk arbejdsgruppe, der følger op på den
nuværende salmonellahandlingsplan 5 og arbejder
videre med at forberede den fremtidige indsats. Her
repræsenterer Danske Slagtermestre de små og
mellemstore virksomheder i arbejdet med slagtehygiejne, optimering af prøveudtagning og overførsel
af informationer til og fra slagterier, laboratorier og
Fødevarestyrelsen.

For 2016 har dette især været med henblik på nye
regler og krav til egenkontrol, der drøftes på tværs af
sektoren med henblik på den højest mulige fødevaresikkerhed og dyrevelfærd for færrest mulige ressourcer. Dette er en løbende aktivitet, der udføres gennem
dialogmøder, deltagelse i fora og koordinering med
myndigheder samt support til virksomhederne ved
indførelse af nye regler eller krav. Implementeringen
understøttes fx ved, at de generiske retningslinjer for
egenkontrollen, den såkaldte branchekode, er opdateret og tilgængelig.

3 Projektets effekter på kort og
mellemlangt sigt

En stor del af arbejdet med at åbne nye markeder
omhandler forberedelse og afvikling af inspektioner
fra eksportlandes myndigheder. I 2016 har der især
været fokus på et inspektionsbesøg fra USA, hvor
formålet har været at inspicere de danske forhold
indenfor veterinær- og fødevaresikkerhed. Der har
været tale om en stor og omfattende delegation samt
to mindre delegationer. Forberedelsen indebærer at
arrangere besøg på slagterierne og kødvirksomheder,
klæde virksomhederne på til besøget, koordinering
med Fødevarestyrelsen m.m. Besøgene er primært af
teknisk karakter, hvor delegationen fx bliver introduceret til anvendelse af CHR-systemet hos virksomhederne, hvordan kvaliteten af det eksporterede kød
opretholdes, får en demonstration af transparens i
kontrolsystemet m.m. På den måde får repræsentanterne indblik i, hvordan virksomhederne bliver kontrolleret af myndigheder, anvender egenkontrolsystemer og overholder lovgivningen inden for området.
For at sikre en bred tilgang til alle relevante parter arbejder Danske Slagtermestre sammen med Fødevarestyrelsen, Landbrug og Fødevarer, SEGES, Teknologisk
Institut - DMRI og DTU - Fødevareinstituttet.

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

Gennem flere år har projektet bidraget til åbning af
nye markeder samt bevaring af eksisterende markeder for virksomhederne.
Gennem dialog med en række myndigheder sørger
projektet for, at ny lovgivning og nye krav implementeres på et veterinært og fødevaresikkerhedsmæssigt
forsvarligt niveau, uden at den overimplementeres.
Det bidrager til en mere effektiv drift og bedre forståelse af reglerne. Projektlederen forventer derudover, at projektet begrænser antallet af kontrolbesøg
og skærpede kontrolindsatser for på den måde at
bidrage til at gøre driften mere simpel og sænke
omkostningerne for de enkelte virksomheder samtidig
med, at fødevaresikkerheden bibeholdes.
Sideløbende med det traditionelt store fokus på fjerne
eksportmarkeder er der fortsat behov for at sikre
adgang til nærmarkederne i EU og Danmark. Projektet tager således højde for en ny forbrugertendens i
forhold til lokale markeder og nærmiljøer.
Projektets support og aktiviteter har således ifølge
projektlederen understøttet etableringen af ni mikroslagterier inden for de seneste år. Her har projektet
bidraget med hjælp og support til at håndtere de
mere formelle og generiske processer.

4 Projektets effekter på langt sigt
Projektlederen forventer, at indsatserne fortsat vil styrke fødevaresikkerheden og dyrevelfærden gennem
den rette implementering af ny lovgivning. Projektet
følger i høj grad op på behovet for generel bistand
ved etablering af en række initiativer rettet mod det
danske marked, hvor der er en stigende interesse for
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lokal fødevareproduktion og nicheprægede produktionsformer.
Aktiviteterne bidrager derfor til, at dansk svinekød har
høj troværdighed hos den danske forbruger, og at fejl
hurtigt identificeres og korrigeres på hjemmemarkedet.
Gennem understøttelse af systemet og beredskabet
medvirker projektet til at skabe tillid og troværdighed
for svineproduktionen, både på nærmarkeder og
udenlandske markeder. Aktiviteterne forebygger for
eksempel, at de små virksomheder begår fejl, der kan
få uønskede konsekvenser for adgangen til udenlandske markeder og dermed hæmme eksporten og
afsætningen. Projektet bidrager således til at styrke
dokumentationen og dermed muligheden for åbningen af nye markeder, som må formodes på lang sigt at
øge afsætningen.

5 Formidling og implementering
Viden og information formidles gennem en række
forskellige aktiviteter. I alt modtager over 90 pct. af
slagterierne et nyhedsbrev, der bliver sendt ud en
gang om måneden og er tilgængeligt på hjemmesiden
www.danskeslagtermestre.dk. Derudover offentliggøres de branchekoder, som projektet supporterer, og
som virksomhederne anvender.
I 2016 blev der afholdt slagtehusmøder tre steder i
Danmark og udgivet 11 numre af nyhedsbrevet.
Herudover blev der afholdt fire fagmøder samt
chefmøder med Kødkontrollens enhed for kontrol af
slagtehuse.
Endelig sker en stor del af formidlingen gennem deltagelse ved tværgående fora og dialogfora, hvor også
Fødevarestyrelsen, DTU, Teknologisk Institut, SEGES
m.fl. deltager med henblik på at skabe koordinerede
og dækkende resultater for hele værdikæden, inklusiv
de små og mellemstore virksomheder.
Der bliver udarbejdet nyhedsbrev til omkring 60-70
mindre slagtehuse, hvor informationer, nye tiltag eller
andre opmærksomhedspunkter formidles. Herudover
afholdes årligt et supportgruppemøde, hvor større
slagtehuse deltager. Her drøftes udviklingen inden
for branchen og fremtidige fokusområder. Det kan fx
være udviklingen inden for særlige tendenser, importkriterier fra bestemte lande m.m.
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Effektvurdering 3:
Optimering af klima,
lugt og ammoniak

Fakta om projektet:
Projektets titel:
Optimering af klima, lugt og ammoniak

Projektperiode:
1. januar – 31. december 2016

Tilskudsmodtager:
SEGES, Videncenter for Svineproduktion

Samarbejdspartnere:
Miljøteknologiske virksomheder, universiteter,
landbrugsrådgivere og svineproducenter

Bevilling fra Svineafgiftsfonden i 2016:
8.622 t.kr.
Egenfinansiering i 2016:
1.499 t.kr
Projektets samlede budget i 2016:
10.121 t.kr.
Optimering af klima, lugt og ammoniak har
bidraget til at dokumentere effekten af en lang række
miljøteknologiske løsninger. Det har givet svineproducenterne mulighed for at vælge de mest effektive
løsninger til gavn for såvel økonomien som miljøet i og
uden for staldene.
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1 Projektets baggrund og formål
En af de store udfordringer for svineproduktion i
Danmark er begrænsninger i udvidelsesmuligheder på
grund af miljøkrav. Miljøreguleringen, der blev implementeret i 2007, skærpede kravene med henblik på
at reducere lugt og ammoniakudledningen i forbindelse med svineproduktion. Det har hos svineproducenterne skabt behov for mere viden og dokumentation
om de produkter og miljøteknologier, der lever op til
de lovmæssige krav, og om de garanterer en omkostningsdrevet produktionsforbedring og samtidig
bidrager positivt til klimaet i grisenes nærmiljø. Det
gælder blandt andet de miljøteknologier, der er listet
på miljøstyrelsens teknologiliste .
Formålet med projektet er derfor at dokumentere
effekterne af de testede miljøteknologier, så svineproducenterne på den baggrund kan vælge de rette
løsninger, der understøtter deres produktion og samtidig lever op til miljø- og andre lovgivningskrav. Ved
gennemførelsen af test og dokumentation af produkter og miljøteknologier samarbejdes der med udstyrsog teknologivirksomheder, universiteter, rådgivere og
svineproducenter.
”Miljøstyrelsens Teknologiliste er en liste over miljøteknologier til landbrugsproduktion, som har en dokumenteret miljøeffekt på ammoniakfordampning, lugtforurening eller begge dele” - Miljøstyrelsen

1

op til 50 pct. lugtreduktion.
2
En proces hvor man separerer fæces fra gyllen, med henblik på reducering af ammoniak og lugt.

Desuden videreudvikles ventilationssystemet punktudsugning, så der opnås en større omkostningseffektiv
reduktion af lugt og ammoniak fra stalde i kombination med luftrensning. Der er gennemført udvikling
og afprøvning af punktudsugning i svinestalde, hvor
det nye udsugningssystem medfører en effektivisering og reducerer staldens ammoniakudledning med
50 pct. og lugt med 38 pct., hvis det kombineres med
en biologisk luftrenser med en reduktionseffekt på
88 pct. for ammoniak og 74 pct. for lugt. Herudover
er der gennemført målinger af energiforbruget for
to forskellige lavenergiventilationssystemer, der viser
effekter på op mod 50 pct. reduktion i energiforbruget. Målingerne viser dermed, at lavenergiventilation
medfører reduktion af strømforbruget pr. produceret
slagtesvin fra gennemsnitligt 5,5 kWh til 2,9 kWh pr.
gris.
Resultaterne og dokumentationen af udviklings- og
afprøvningsaktiviteterne medvirker til, at miljøteknologilisten er opdateret, så svineproducenterne kan
vælge den rette miljøteknologi til indretning af deres
svinestalde.

2 Projektets aktiviteter og leverancer
Projektet udfører løbende udviklings- og afprøvningsopgaver organiseret i en række delprojekter, hvor
der udføres en række forskellige test, udvikles nye
teknologier og afprøves løsninger for efterfølgende at
analysere resultaterne og herigennem dokumentere
effekterne, så Teknologilisten kan blive verificeret og
opdateret. Aktiviteterne i 2016 har i alt omfattet 14
konkrete delprojekter, se boks 1.
For 2016 har aktiviteterne fokuseret på luftrensnings- og gyllebehandlingsteknologier samt klima- og
staldindretningsmæssige forhold, der kan påvirke lugtog ammoniakudledningen fra svinestalde.
I samarbejde med leverandører af miljøteknologi udvikles bedre og mere intelligente gyllebehandlingssystemer. Her viser målinger fra den første slagtesvinestald, at gylleforsuring kombineret med separation
giver op til 64 pct. reduktion i ammoniakudledning og
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Delprojekter, som er inkluderet
i det overordnede projektet:
Optimering af luftrensere i forhold til
gulvudsugning
Driftssikkerhed i forhold til miljøteknologi
Punktudsugning 2.0
Optimeret ventilation, luftkvalitet
Reduktion af ammoniak
Miljø i løbe- /drægtighedsstalde
Optimering af gyllebehandling
Udvikling af gyllesystemer til hurtig udslusning
Klima- og miljøundersøgelser
Energiovervågningssystem
Forbedring af dimensioneringsgrundlag vedr. 		
klima- og ventilationsanlæg
Varmetilsætning og foderforbrug hos slagtesvin
Nye normtal for løbe- og drægtighedsstalde
(nyt delprojekt)
Lugt- og ammoniakreducerende miljøteknologier
til sostalde (nyt delprojekt)

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
De dokumenterede effekter medvirker til, at svineproducenterne kan træffe beslutninger på et oplyst
grundlag. Resultaterne bidrager således til billigere og
bedre miljøteknologiske løsninger for svineproducenterne. Projektlederen forventer, at det vil medvirke til
at sikre konkurrencedygtighed nationalt og internationalt. En dokumenteret og opdateret miljøteknologiliste giver landmændene bedre muligheder for
udvikling af deres bedrift.
Aktiviteterne understøtter udviklingen af bedre
miljøteknologier og dokumenterer effekterne. Det
muliggør blandt andet optimering af indretningen
og af staldsystemet, som medvirker til bedre klima
for dyrene og giver lavere miljøbelastning og lavere
energiforbrug. Generelt vil den løbende opdatering
af og anvendelse af nye udviklingsresultater ved etablering af nye stalde føre til, at der sikres en løbende
forbedring af produktionsresultaterne. Projektets
resultater vil dermed kunne anvendes af svineproducenterne som en guideline til at indrette og optimere
deres staldsystemer med et fokus på at mindske lugt
og ammoniakudledningen samtidig med, at klima og
miljøforhold forbedres også i grisenes nærmiljø.
Derudover kan den enkelte landmand opnå direkte
besparelser ved at anvende de testede produkter
gennem energieffektiviseringer. Endelig vil produkterne, der reducerer udledning af lugt og ammoniak,
bidrage til forbedring af arbejdsmiljøet i stalden, lav
miljøbelastning og bedre dyrevelfærd.

4 Projektets effekter på langt sigt
Projektet gør det nemmere for landmænd at vælge
den rette løsning ud fra de eksisterende teknologier,
hvilket betyder, at de vil have nemmere ved at udvikle
deres bedrift og udvide den eksisterende kapacitet.
Udviklingsresultaterne giver mulighed for større
besætninger, hvilket vil kunne skabe afledte effekter
som nye arbejdspladser, eksportmuligheder m.m.

eksportværdi. Hvorvidt dette potentiale kan forløses,
må tiden vise, men projektlederen formoder, at projektets leverancer bidrager positivt til udviklingen.
Der er set et fald i antallet af slagtninger af svin i
Danmark fra 25 til 17-18 millioner slagtninger pr. år.
Der er behov for nye, store stalde for at opretholde
det aktuelle antal og på sigt øge kapaciteten. Blandt
andet som følge af høje miljøkrav bliver der kørt
ca. 13 millioner smågrise til Tyskland hvert år, som
potentielt kunne slagtes i Danmark. Her formoder
projektlederen, at de bedre miljøteknologier kan medvirke til at vende udviklingen gennem øget viden og
dokumenterede effekter. Ved opførelse af nye stalde
vil viden og dokumentationen fra projektet kunne anvendes til at sikre, at større svineproduktionsenheder
kan placeres uden at være til gene for følsomme
naturområder og naboer.
Der opleves generelt en positiv respons fra svineproducenterne, der vurderer, at det er nødvendigt at
udvikle miljøteknologier, der opfylder miljøkravene på
den lange bane.

5 Formidling og implementering
Resultaterne offentliggøres løbende på SEGES´
hjemmeside, på projektets egen hjemmeside, gennem
foredrag og i artikler i fagtidsskrifter. Der er udgivet
fem artikler i fagmagasiner og ca. syv publikationer
indenfor det seneste år i forbindelse med resultaterne
fra undersøgelserne.
Resultaterne er yderlige formidlet gennem en årsberetning, der udsendes inden den årlige kongres for
svineproducenter, som har ca. 2.000 besøgende.
Derudover afholdes seminaret ”fagligt nyt” for landmænd, der afholdes et fagligt møde samt ERFAmøder. Udbredelsen af den opnåede viden sker også
gennem byggeaktivitet, når landmænd opfører nye
stalde, da det er dér, muligheden for at implementere
de rette miljøteknologier er og kan demonstreres. Derudover er miljøteknologilisten offentligt tilgængelig på
Miljøstyrelsens hjemmeside.

SEGES, Videncenter for Svineproduktion vurderer, at
såfremt svineproduktionen øges med 1 mio. slagtesvin (svarende til en stigning på 5,3 pct.), vil det give op
mod 1.400 nye arbejdspladser og 1,5 mia. kr. i øget
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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 forandringsteorien 3.

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, mellemlangt og
langt 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.
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.

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.

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 håndter

Figur 1: Forandringsteori
Baggrund
og formål
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Aktiviteter

Leverancer
(output)

Effekter på kort
og mellemlang
sigt

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

Effekter på
lang sigt
(samfund)
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bare og i vidt omfang mindskes ved at anvende en
kombination af kvantitative og kvalitative metoder, jf.
beskrivelse heraf i det følgende.

Projekter der er medfinansieret under EU-programmer placeres i en af de tre grupper efter en konkret
vurdering af indholdet.

Gennemførelse af
effektvurderingerne

Som supplement til effektvurderingsskemaet gøres
også brug af projektets tilskudsregnskab. Regnskabet er nyttigt i forbindelse med effektvurderingerne,
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.

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 tre forskellige skemaer til
indsamling af information. Skemaerne er fordelt efter
projekternes hovedformål. Der anvendes således et
separat skema til vurdering af henholdsvis
• afsætningsfremme
• forskning og forsøg, samt
• generelle projekter omfattende rådgivning, 		
sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse,
dyrevelfærd, kontrol og uddannelse.
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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.
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Grafisk udarbejdelse: Prikken Design & Produktion A/S, April 2017.
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