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Effektvurdering af projekt 1
Akustisk regulering og hygiejne i slagteri- og kødforarbejdningsvirksomheder.
Tilskudsmodtager ALECTIA A/S, Teknikerbyen 34, 2830 Virum
Projektleder: Chefkonsulent Kim Lundsgaard Jensen (ALECTIA A/S; Skanderborgvej 190, 8260 Viby J.)

Præsentation af projekt
Projektet har sit afsæt i interessen for støjproblemer
i slagteriers produktionslokaler. Projektet har på den
baggrund undersøgt værdien af nye lydabsorbenter
(støjdæmpende ophængnings- og opsætningselementer) og nye ophængningsmetoder til brug i slagteriernes produktionslokaler i forhold til eksisterende
løsninger.

Projektets formål
Det er en stor udfordring at udvikle nye brugbare
lydabsorberende materialer og brugbare ophængningsmetoder for disse til brug i slagteriernes produktionslokaler. Dette skyldes, at der er en vedvarende
problematik mellem på den ene side krav og fordringer fra arbejdsmiljølovgivningen og på den anden side
fødevaremyndighedernes omfattende krav til hygiejne og rengøring af hensyn til fødevaresikkerheden. På
denne baggrund har projektet haft som mål at søge
ny viden og løsninger med lydabsorbenter og ophængningsmetoder, som kan reducere støjniveauet i
produktionslokalerne samtidig med, at man overholder kravene i forhold til fødevaresikkerhed.
Erfaringsmæssigt er der indenfor slagteribranchen
problemer med at få udviklet holdbare løsninger, som
på samme tid kan efterleve krav både til akustisk (lydmæssig) regulering og hygiejne. Udfordringen er at
udvikle produkter, lydabsorbenter, og ophængningsmetoder, som både er holdbare og bæredygtige i
forhold til økonomi og støj, men samtidig kan håndtere
udfordringer på hygiejneområdet i forhold til neddryp
og krydskontaminering.
De eksisterende løsningsmetoder, råd og anbefalinger
på området er ikke længere tidssvarende eller direkte
anvendelige for branchens virksomheder, slagterierne
og kødforarbejdningsvirk-somhederne, i forhold nyeste viden og de krav, som branchen møder i dag.

skabt større klarhed over de ofte modsatrettede krav
med akustisk regulering og hygiejne.

I projektets er der søgt løsninger, som:
i) er modstandsdygtige overfor slag og stød
ii) kan holde til de anvendte rengøringsmetoder
og rengøringsmidler
iii) kan holde til varmt vand (op til 60 grader
celsius)
iv) er fleksible i forhold til montage og
ophængning
v) er økonomiske i anskaffelse og vedligehold
vi) er bæredygtige i form af lang levetid og en høj
grad af genanvendelighed

Deltagere
De forskellige interessenter, slagterier og kødforædlingsvirksomheder (herunder deres tekniske afdelinger og
ansvarlige for arbejdsmiljø), fødevaremyndigheder,
rengøringsfirmaer og leveran-dører af lydabsorbenter
har alle været medinddraget i projektet. I forhold til
afprøvning og test har to fødevarevirksomheder stillet
produktionslokaler til rådighed og har i øvrigt bidraget
ved produktionsmedarbejdere og andet personale.

Deltagende producenter – lydabsorbenter
og vægbeslag
To producenter af akustiske absorbenter har deltaget
i projektet med deres produkter. Projektet havde kontakt til en tredje producent, men denne blev fravalgt
på grund af, at vedkommende virksomhed ikke havde
absorbenter, som levede op til tolerancekravet for varmepåvirkning på 60 grader celsius varmt vand for absorbenter.
Projektet har ikke haft kontakt til og har ikke afprøvet
absorbenter fra andre producenter.
Angående beslag for ophængning af lydabsorbenterne og generelt alternative ophængningsme-toder
har der været kontakt til og afprøvet flere modeller fra
forskellige leverandører.

Design af projektets forsøg
For at få maksimal udbytte af projektets indsats har
projektet fokuseret på eksisterende lokaler og miljøer,
hvor belastningen af testabsorbenterne er vurderet til
at være maksimale. Endvidere har der været et særligt
fokus på vægmonterede absorbenter.
Konkret har projekt testet akustiske absorbenter, som
var ophængt i beslag på vægge eller i lofter.

Projektets indsats
Projektet har kørt i både 2010 og 2011. For støtteåret
2011 fik projektet en bevilling på 295.000 kroner af
Svineafgiftsfonden. Hertil kom 110.000 kroner som var
blevet overført fra 2010. Denne overflytning skyl¬dtes
en tidsforskydning af en række af projektets forsøgsaktiviteter. Projektet har gennem hele sin projektperiode
været finansieret 100 % af fonden.

Projektets effektmål, herunder projektets
indikatorer og /eller parametre på effekt
Projektet har haft tre overordnede effektmål. Det
første effektmål drejede sig om indhentning af information og udvikling af viden vedrørende udfordringer og
muligheder for at reducere støj som et arbejdsmiljøproblem på slagterier og kødforædlingsvirksomheder indenfor gældende krav og regler til fødevaresikkerhed.
Det andet effektmål vedrørte udbytter ved afprøvning
af nye akustiske absorbenter og nye ophængningsmetoder i forhold til krav om holdbarhed og overholdelse
af krav og regler for rengøring og hygiejne for branchen.
Det tredje og sidste effektmål omhandlede, hvorvidt
projektet har givet anledning til resultater, som på kort
eller lang sigt kan eller vil bidrage til at løse eller reducere problematikken omkring ønsket om forbedret
arbejdsmiljø i forhold til støj og, at dette skal ske under
et konstant hensyntagen til fødevaresikkerhed.

Projektets aktiviteter
Projektet har gennemført en række aktiviteter. Disse har været:
-

afsøgning og kortlægning af myndighedskrav og interessenternes viden og erfaringer i forhold til støj, akustik
og hygiejne, herunder møder med disse.
Udførsel af forsøg og test, herunder inspektioner og kontrol på baggrund af regler og krav til fødevaresikkerhed,
på de to testvirksomheder.
Opbygning af ”styregrupper” på de to testvirksomheder med virksomhedsrelevante afdelinger, fødevaremyndigheder, rengøringsfirmaer og leverandører af akustisk regulering.
Kortlægning af projektets konkrete gennemførsel i samarbejde med styregrupperne.
Indsamling og bearbejdning af forsøgsdata. Efter testperioden er der samlet op på fund og resultater
og udarbejdet en evalueringsrapport. Herunder er der givet forslag til fremtidige udviklingsområder
samt anbefalinger på akustisk regulering i branchen. Der er løbende undervejs blevet afholdt relevante
møder med de til hvert møde relevante interessenter og partnere.

Det vurderes, at projektets aktiviteter fuldt ud har understøttet projektets effektmål.

Ud over projektets mål med at søge løsninger, som kan
anvendes af branchen, har det også været et mål at få
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Projektets effekter
Projektets effekter har været følgende:
Tabel for effekter af projektet Akustisk regulering og hygiejne i slagteri- og kødforarbejdningsvirksomheder.

Effekter
TID / Tidshorisont
NIVEAU

Mikro-niveau:
(individ eller lokalt
niveau – den enkelte virksomhed/
bedrift/landmand)

Meso-niveau:
(Mellemniveau
– branche/sektorerhvervet/lokalt
geografisk)

Makro niveau:
(Det overordnede
niveau – samfundsniveau)
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Kort sigt
- Projektet giver virksomhederne
indenfor branchen mulighed
for at anvende projektets fund
og viden, hvis der overvejes at
etablering af akustisk regulering
i deres produktionslokaler. Dette
gælder i forhold til produkternes
udformning og materialedesign
og ophængningsmetoder.
- Projektet har givet ny og nyttig
viden om muligheder og udfordringer med ophængning af
akustiske absorbenter i produktionslokaler for slagteri- og
kødforædlingsvirksomheder.
- Projektet har afdækket et
behov for forbedret og uddybet
samarbejde mellem virksomhed
og rengøringsfirma ved opsætning og anvendelse af akustiske
absorbenter. Dette kan føre til
bedre instruktion af rengøringspersonale og involvering af
rengøringsfirmaer, når virksomhederne overvejer at indføre
eller ændre akustisk regulering.
Dette vil øge mulighederne for at
øge fødevaresikkerheden og øge
holdbarheden af de akustiske
produkter og mindske udgifterne
til indkøb og vedligeholdelse af
disse.
- Forbedret arbejdsmiljø for
ansatte.

Lang sigt

Barrierer og omkostninger for omsætning
af projektets fund og resultater på baggrund af projektets effekter
Der vurderes ikke at være nævneværdige barrierer eller omkostninger for brug og omsætning af projektets
resultater for virksomheder eller andre interessenter.
Endvidere vurderes det ikke, at projektets effekter,
hverken på kort eller lang sigt, skaber hindringer eller
skaber utilsigtede virkninger, så det vil være svært at
omsætte projektets fund og resultater.

- Den nye viden og de nyttige
erfaringer kan på længere sigt
bidrage til at udvikle mere holdbare, bæredygtige og økonomisk
rentable løsninger for akustisk
regulering indenfor branchen.
- Forstærket fokus på at samarbejde mellem virksomhed,
rengøringsfirma, lydabsorbentfirmaer og fødevaremyndighederne.
- Projektet kan medføre en øget
interesse for og øgede investeringer i forskning i at forbedre
det lydmæssige arbejdsmiljø i
fødevarevirksomheder uden at
gå på kompromis med gældende
og fremtidige krav til fødevaresikkerhed.

- Forbedret arbejdsmiljø for
ansatte.
- Færre arbejdsmiljørelaterede
omkostninger knyttet til støjproblemer indenfor fødevarebranchen.

konklusion for effektvurderingen
af projektet
Det vurderes samlet, at projektet i al overvejende grad
har indløst eller vil indløse sine effektmål.
Der vurderes ikke at være positive eller negative sideeffekter af projektet, som ikke var kendte før projektstart eller som er opstået undervejs under projektets
gennemførsel.

Projektets ressourceforbrug ved
at indgå i effektvurderingen
Projektets leder har oplyst, man har brugt cirka 8 arbejdstimer på at indgå i effektvurderingen, og at dette
samlet har betydet en udgift for projektet på 6000,-.
Effektvurderingsteamet anslår på denne baggrund, at
projektejeren har opereret med en timepris på 750 kr.
Denne timepris er svarende til omkostningsniveauet
for en faktureret akademikertime hos andre virksomheder og aktører.
Effektvurderingsteamet har ikke efterfølgende i
nævneværdigt omfang, efter projektlederens indsendelse af effektvurderingsskemaet, haft kontakt til projektejeren. Projektejeren har således ikke haft udgifter
eller yderligere byrder i forbindelse med projektets effektvurdering ud over de oplyste.
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Effektvurdering af projekt 2
Andet projekt til effektvurdering i SAF
Automatisering af opskæring, udbening og pakning.
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut – DMRI (Danish Meat Research Institute), Maglegårdsvej 2,
4000 Roskilde
Projektleder: Carsten Jensen

Præsentation af projekt
Projektet omfatter udvikling og forbedring af produktionsteknologi til svineslagterier inden for områderne
opskæring, udbening og pakning. Dette er sket og sker
ved udvikling af nye automatiske maskiner og effektivitetsforbedringer af bestående produktionsprocesser.

Projektets formål
På baggrund af udvikling og indførsel af ny teknologi
har projektet haft tre hovedformål. Disse er:
i)
Forbedringer af arbejdsmiljøet
ii)
Reduktion af enhedsomkostninger
iii)
Øget udbytte af råvarerne.

Projektet har indeholdt tre hoveddele
Projektets første og anden hoveddel vedrører udvikling
af to nye maskiner for opskæring og udbening. Projektets tredje hoveddel vedrører pakkeområdet, hvor eksisterende teknologier er undersøgt og vurderet med
det formål at øge effektiviteten i pakkerierne.
Vedrørende udviklingen af den første maskine, projektets første del, så drejer det sig om udviklingen af en
funktionsmæssig udvidelse af en maskine til automatisk deling af et midterstykke på et slagtesvin. Maskinen er tidligere udviklet af DMRI. Denne nye udgave af
maskinen kan udføre en række yderligere udbeningsfunktioner i forhold til tidligere. Maskinen er funktionsmæssig unik på markedet.
Vedrørende udviklingen af den anden maskine, projektets anden del, er der tale om udvikling af en tekno-logisk nyskabelse til afsværing af svinekamme. Det
unikke ved den nye maskine er, at den kan opskære
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svinekammen således, at kammen får den ønskede
spæktykkelse. Eksisterende afsværingsmaskiner er
ikke i stand til dette, da de ved opskæring efterlader
en varierende tykkelse af spæklaget på kammen. Den
nye maskine for afsværing giver en markant mulighed
for forbedring af udbyttet gennem et bedre produkt
samtidig med, at den tillige reducerer behovet for arbejdskraft, da den mindsker behovet for efterfølgende
manuelt udført trimmearbejde på kammene.

Projektets indsats
Projektet har kørt både i 2010 og 2011. For støtteåret 2011 fik projektet en bevilling på 3.485.000 af
Svineafgiftsfonden. Tilskuddet fra Svineafgiftsfonden
udgjorde i støtteåret 64 % af det samlede budget
(5.416.000). Svineafgiftsfondens samlede tilskud
til projektet gennem projektets samlede levetid vil
udgøre 39.594.00 kroner, svarende til 58 % af projektets samlede budget (67.820.000).

Projektets aktiviteter
Projektets aktiviteter har bestået af en kombination af
udvikling af to nye maskiner, to forundersøgelser samt
videnindsamling og formidling vedrørende teknologi til
pakkerier.
Maskinudviklingen har udgjort projektets hovedaktivitet. Maskinudviklingen har været udført i samarbejde
med slagteriindustrien og relevante interesseorganisationer, Fødevareforbundet NNF og Dansk Industri (DI),
samt relevante maskinproducenter. Endvidere er der
samarbejdet med private og offentlige videncentre og
teknologileverandører, både i Danmark og i udlandet.
De forskellige delprojekter er gennemført efter en
projektmodel bestående af 7 faser, som følger efter
hinanden over tid. Skiftet mellem faserne er sket
efter stage-gate® modellen, hvor en følgegruppe af
branchemedlemmer og interesseorganisationer godkender, at man har opnået de brugermæssige, tekniske og økonomiske betingelser på et niveau, et trin, før

man går videre i udviklingsprocessen. Godkendelsen
foregår på basis af en præsentation af de opnåede resultater samt ved demonstration af proces og udstyr.
Desuden er der gennemført cost-benefit-analyser for
at belyse den konkrete maskines driftsøkonomiske relevans for branchen.
Under udviklingsforløbet, og ikke mindst i de afsluttende faser hvor den nye maskine eller den nyudviklede tekniske funktionsudvidelse er afprøvet under
driftsmæssige forhold på et slagteri, er alle medarbejdere på alle relevante niveauer involveret. Som led i
den efterfølgende indkøring af de nye maskiner i daglig drift vil der blive udviklet og gennemført et uddannelsesprogram og certificering af de medarbejdere, der
bliver berørt af den nye teknologi. Efter idriftsættelse
er der fulgt op på, om maskinerne virkede og efterfølgende igen virker efter hensigten. Denne opfølgning er
brugt og bruges som grundlag for at gennemføre efterfølgende korrigerende handlinger.

Projektets effektmål, herunder projektets
indikatorer og /eller parametre på effekt
Projektets effektmål har på kort sigt været forbedringer af arbejdsmiljø, udvikling af ny teknologi til branchen
og nye og forbedrede pakkemetoder, som kan øge effektiviteten i pakkerierne. Projektets effektmål på lang
sigt er de afledte effekter af projektets effekter på kort
sigt, dvs. forbedret arbejdsmiljø, attraktive arbejdspladser og øget effektivitet.

Bilag EffEktvurdErings rapport
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Projektets 5 aktivitetsdele gennemgås kort nedenunder.
1) Maskinudvikling 1: Automatisk afskæring af kamben – Kambensmaskinen
Der er udviklet en funktionsmæssig udvidelse af en maskine til automatisk deling af et midterstykke. Den nye
udgave, kambensmaskinen, kan udføre en række yderligere udbeningsfunktioner. En prototype er i 2011
afprøvet under driftsmæssige forhold på et dansk slagteri. Maskinen opfyldte kravene på det valgte produktsortiment og er nu frigivet til kommerciel brug.
2) Maskinudvikling 2: 3D-afsværing af kamme og backs
Maskinen udfører automatisk afsværing af svinekamme. Ved at anvende en helt ny kombination af avanceret
måleteknik (ultralyd og vision-teknologi) og et adaptivt knivsystem – et knivsystem, som tilpasser sig og udfører skæringer på baggrund af måleresultaterne – opnås, at kammen i højere grad får den ønskede spæktykkelse i forhold til det, der kan opnås med eksisterende afsværingsmaskiner. I 2011 er der fremstillet en
prototype og der er gennemført en gennemgribende afprøvning. Herefter har prototypen været gennem en
driftsmæssig test på et dansk slagteri. På grundlag af denne test vil der blive udført en række forbedringer.
Når det er sket, vil maskinen blive testet på et dansk slagteri under normale produktionsforhold.
Maskinen er forsat under udvikling og der mangler en endelig produktionstest. Foreløbige vurderinger og
beregninger viser, at maskinen indeholder store effektivitetspotentialer og vil være meget lønsom.
3) Forundersøgelse 1: Opskæringsanlæg med røntgen
På et antal opskæringsanlæg i branchen er der med brug af DMRI’s CT-scanner undersøgt, hvor snittet på
forender ligger i forhold til det ønskede. Desuden er der gennemført forsøg på 1000 forender med brug af
røntgen og billedbehandling. Muligheder for udbytteforbedring ved brug af røntgenmåling og anbefalinger
er dokumenteret i en rapport.
4) Forundersøgelse 2: Automatisk tilskæring af brystflæsk i bredden
Et slagteri i USA tilhørende den store kødkoncern Cargill er blevet besøgt for at indsamle oplysninger om et
nyt vandstrålebaseret udskæringsanlæg. Besøget er dokumenteret i en rapport. Der er desuden gennemført forsøg med at opdele tilskæringsprocessen på en ny måde, hvor der opdeles i komplicerede og mere
simple operationer. Endelig er der gennemført forsøg med et nyt hjælpeudstyr. Forsøgene viste, at der ved
en kombination af manuel operation og nyt teknisk udstyr er mulighed for at effektivisere processen og øge
produktudbyttet.
5) Forbedrede pakkemetoder i pakkerierne
På baggrund af oplysninger indsamlet fra flere slagterier blev der gennemført en analyse og kortlagt muligheder for at opnå effektivitetsforøgelser i pakkerierne. I den udarbejdede rapport er der angivet en række
forslag til at opnå effektivitetsforøgelse i slagteriernes pakkefunktioner. Løsningerne bygger både på anvendelse af kommercielt tilgængelig teknologi og ændringer i tilrettelæggelse af pakkeriernes arbejdsprocesser.

Projektets effekter
Projektets effekter er opgjort efter hver ny maskine og for de forbedrede pakkemetoder i pakkerierne. Dog er
det således, at en lang række af effekterne er ens for alle tre hoveddele, de tre underprojekter, i projektet.
Tabel for effekter af projektet Automatisering af opskæring, udbening og pakning.

Effekter
TID / Tidshorisont
NIVEAU

Mikro-niveau:
(individ eller lokalt
niveau – den enkelte virksomhed/
bedrift/landmand)

Kort sigt
- Forbedret produktudbytte
- Arbejdskraftbesparende
- Reducerede enhedsomkostninger (en følge af de to første)

Meso-niveau:
(Mellemniveau
– branche/sektorerhvervet/lokalt
geografisk)

- Forbedret produktudbytte
- Øger branchens overlevelsesmuligheder
- Øgning af branchens
teknologiniveau
- Reducerer produktionsomkostninger
- Fundament for beslutningsgrundlag om fremtidig teknologiudvikling og teknologiudnyttelse
i branchen
- En øgning af slagteriers konkurrenceevne her og nu og på mellemlang sigt

Makro niveau:
(Det overordnede
niveau – samfundsniveau)

- Øget videnindhold i eksisterende arbejdspladser

Det vurderes, at projektets aktiviteter fuldt ud har understøttet projektets effektmål.
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Lang sigt
- Reduktion af medarbejderstaben – men omvendt:
- Fastholdelse af produktion i
Danmark (Og)
- Udvikling af nye arbejdspladser
med at højere værdiindhold

Bilag EffEktvurdErings rapport

- Udvikling og forbedring af slagteriernes teknologiniveau
- Forbedret konkurrenceevne
også på længere sigt
- Øger fastholdelsen af slagterivirksomhederne i Danmark som
et væsentlig produktionsled i
fødevareindustrien
- Udvikling og fastholdelse af
arbejdspladser, bl.a. øger muligheden for tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft.
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Effekter

Effekter

3D-afsværing af kamme og backs
(effekterne er potentielle, da
maskinen ikke er helt færdigudviklet
endnu)

Forbedrede pakkemetoder
TID / Tidshorisont
TID / Tidshorisont

NIVEAU
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Kort sigt
- Forbedret produktudbytte
- Forbedrede produkter pga.
bedre tilskæring og dermed et
standardiseret produkt på et
højere niveau
- Meget arbejdskraftbesparende
- Reducerede enhedsomkostninger (en følge af nr. et og to)

Lang sigt
- Forbedret produktudbytte
- Bedre imødekommelse af krav
fra markederne/ forbrugerne pga.
øget produktmæssig fleksibilitet

Meso-niveau:
(Mellemniveau
– branche/sektorerhvervet/lokalt
geografisk)

- Markant styrkelse af branchens
konkurrenceevne
- Fundament for beslutningsgrundlag om fremtidig teknologiudvikling og teknologiudnyttelse
i branchen

- Markant styrkelse af branchens
konkurrenceevne
- Øget produktmæssig fleksibilitet
- Understøttelse af andre teknologiudviklingsprojekter
- Øger værdien af den praktiske
omsætning – brugen – af andre
teknologiprojekter for branchen
fra DMRI

Makro niveau:
(Det overordnede
niveau – samfundsniveau)

- Forbedret konkurrenceevne
overfor udenlandske konkurrenter
- Øget videnindhold i eksisterende arbejdspladser

- Væsentlig udvikling og løft af
branchens teknologiniveau og
konkurrenceevne
- Øger muligheden for afledet
teknologiudvikling
- Fastholdelse af branchen i Danmark
- Styrkelse af muligheden for at
opretholde og udvikle eksportmuligheder, både mht. slagteprodukter, teknologieksport
og rådgivning.

Mikro-niveau:
(individ eller lokalt
niveau – den enkelte virksomhed/
bedrift/landmand)

NIVEAU

Mikro-niveau:
(individ eller lokalt
niveau – den enkelte virksomhed/
bedrift/landmand)

Kort sigt
- Øget effektivitet
- Øget tilpasning efter markedets
behov
- Forbedret arbejdsmiljø

Lang sigt
- Forbedret lønsomhed for pakkeriafdelingerne
- Bedre arbejdsmiljø

Meso-niveau:
(Mellemniveau
– branche/sektorerhvervet/lokalt
geografisk)

- Forbedret konkurrenceevne her - Forbedret konkurrenceevne
og nu
- Styrkede markedspositioner

Makro niveau:
(Det overordnede
niveau – samfundsniveau)

- Øget produktivitet

Bilag EffEktvurdErings rapport

- Styrkelse af branchens eksistensmuligheder i Danmark
- Øget produktivitet
- Udvikling og fastholdelse af
arbejdspladser
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Effektvurdering af projekt 3
Tredje projekt til effektvurdering i SAF
Nemme og hurtige værktøjer til dokumentation af produktsikkerhed.
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut – DMRI (Danish Meat Research Institute), Maglegårdsvej 2,
4000 Roskilde
Projektleder: Anette Granly Koch

videre muligheder for positive effekter
som følge af projektets resultater og fund
Der er i fremtiden mulighed for at opnå yderligere positive effekter af projektets fund og resultater. Dette kan
ske ved at lade de nyudviklede maskiner styre af data
ud fra målesystem baseret på en online CT-skanner.
En CT-skanner er mest kendt fra sundhedssektoren,
hvor den anvendes til at få foretaget komplekse røntgenundersøgelser med tværsnitsbilleder af kroppen.
En CT-skanner kan anvendes til at få foretaget tredimensionelle målinger af de enkelte kamme og backs.
Ved at overføre de computergenerede data heraf til
opskærings- og udbeningsmaskinerne kan produktudbyttet optimeres yderligere. En sådan CT-skanner,
som kan tåle miljøet på et slagteri og køre tilstrækkeligt
hurtigt, er under udvikling i et eksisterende projekt hos
DMRI.
Ved at sætte en CT-skanner sammen med de to maskiner vil det, udover muligheden for at øge produktudbyttet, være muligt at variere produktspecifikationerne
meget dynamisk – stort set fra delstykke til delstykke
– efter de til en hver tid gældende ønsker. På denne
måde vil det være muligt at kombinere produktionsmæssig effektivitet og produktionsmæssig fleksibilitet.
Dette benævnes i litteraturen som ”mass customization”, dvs. muligheden for at køre storskalaproduktion
med samme produktionsapparat samtidig med, at
man kan levere meget kundeorienteret direkte efter
den enkelte kundes behov og ønsker.

Barrierer og omkostninger for omsætning
af projektets fund og resultater på baggrund af projektets effekter
De væsentligste barrierer for omsætning af den nye
teknologi, den nye viden og de nye og forbedrede arbejdsprocesser ligger i de enkelte virksomheders og
branchens organisatoriske kapaciteter til at indføre og
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gøre brug af den nye teknologi og viden. Der vurderes
ikke at være negative eller lave økonomiske incitamenter for virksomhederne i et højtlønsområde som
Danmark til ikke at tage teknologien til sig. På denne
baggrund vurderes det, at der ikke er væsentlige hindringer eller afgørende barrierer for omsætning af projektets resultater. Endvidere vurderes det ikke, at projektets effekter, hverken på kort eller lang sigt, skaber
hindringer eller skaber utilsigtede virkninger, så det vil
være svært at omsætte projektets fund og resultater.

konklusion for effektvurderingen
af projektet
Det vurderes samlet, at projektet i meget stor grad har
indløst eller vil indløse sine effektmål.
Der vurderes ikke at være positive eller negative sideeffekter af projektet, som ikke var kendte før projektstart eller som er opstået undervejs under projektets
gennemførsel.

Projektets ressourceforbrug ved
at indgå i effektvurderingen
Projektets leder har oplyst, at der er anvendt 24 ingeniørtimer (timepris 852,-) og 2 sekretærtimer (timepris 476,-) på at indgå i effektvurderingen. Dette giver
en samlet omkostning for projektet ved at deltage i effektvurderingen på 21.400 kroner.
Effektvurderingsteamet har ikke efterfølgende i
nævneværdigt omfang, efter projektlederens indsendelse af effektvurderingsskemaet, haft kontakt til projektejeren. Projektejeren har således ikke haft udgifter
eller yderligere byrder i forbindelse med projektets effektvurdering ud over de oplyste.

Præsentation af projekt
Projektet drejer sig om udvikling af matematiske
modeller, der kan beskrive vækst og inaktivering af
patogene (sygdomsfremkaldende) bakterier. Disse
matematiske modeller kan på en hurtigere, nemmere
og mere præcis måde hjælpe virksomhederne til at
håndtere og dokumentere krav i forhold til fødevaresikkerhed. Dette giver, ud over fordelene med den
øgede fødevaresikkerhed, virksomhederne en række
omkostningseffektive, både tid og økonomi, fordele.
Modellerne anvendes til at bestemme og dokumentere, hvordan produkter skal konserveres, og hvor lang
holdbarhed der kan gives. Disse resultater og denne
dokumentation bruges af virksomhederne dels internt
til fastlæggelse af, hvordan produkter skal håndteres
med hensyn til konservering og holdbarhedstider, dels
eksternt i forhold til myndighedskrav og kunders krav
og ønsker. Projektet fokuserer på kødprodukter.
Den bagvedliggende grund for dette projekt er et ønske om et udvidet udbud af disse matematiske modeller til brug for opnåelse af øget fødevaresikkerhed.
Fordelen ved de matematiske modeller udviklet i dette
projekt er, at de er baseret på forsøg i kødprodukter
og, at modellerne kan kombinere netop de konserverende parametre, der er karakteristiske for kødprodukter. Herved adskiller de sig fra de modeller, som er til
rådighed via internettet, da disse kun er i stand til at
kombinere et begrænset antal konserverende parametre og ikke i stand til at tage hensyn til og beregne
effekten af selve det kødprodukt, som man ser på.
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Der er tale om et projekt, som løber over flere år. Projektet er opdelt i fem arbejdspakker (benævnt WP
(Working Packages) i projektet). I 2011 har projektet
fokuseret på at validere (kvalitetssikre) den eksisterende listeria-model i forhold til nye listeria-isolater,
arbejdspakke to (WP2); (listeria er en sygdomsfremkaldende bakterie, der kan forekomme i rå fødevarer).
Herudover har projektet i 2011 arbejdet med en udvidelse af listeria-modellen med relevante konserveringsparametre, arbejdspakke tre (WP3).

Projektets formål
Projektets formål er at udvikle matematiske modeller,
som kan beskrive vækst og inaktivering af patogene
bakterier. Disse matematiske modeller er vigtige redskaber i virksomhedernes håndtering af fødevaresikkerhed. Udviklingen af de matematiske modeller giver
mulighed for at dokumentere, hvordan produkterne
skal konserveres, og hvor lang holdbarhed der kan
gives. For at modellerne forsat skal kunne anvendes
som solide og brugbare værktøjer skal de opdateres og
valideres (kvalitetssikres). Årsagen er, at det skal sikres,
at modellernes forudsigelser forsat gælder for de patogene (sygdomsfremkaldende) bakterier, som findes i
produktionsmiljøer og ved sygdomsudbrud. Endvidere
er det formålet med modellerne at sikre, at de anvendte konserveringsmidler og konserveringsprocesser forsat er relevante og brugbare i forhold til den produktion, som der foregår på virksomhederne.
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Projektets indsats
Den samlede projektperiode er fra den 1. oktober 2010
til og med 2015. For støtteåret 2011 modtog projektet
en bevilling på 3.058.000 kroner af Svineafgiftsfonden.
Tilskuddet fra Svineafgiftsfonden udgjorde i støtteåret
81 % af det samlede budget (3.737.000). Svineafgiftsfondens samlede tilskud (8.830.000) til projektet
gennem projektets samlede levetid har udgjort 85 %
af projektets samlede budget (10.353.000).

Projektets effektmål, herunder projektets
indikatorer og /eller parametre på effekt

er. Og videre, at de færdigudviklede modeller vil producere resultater, der kan omsættes, er anvendelige og
som vil blive brugt ude hos de relevante aftagere, som
primært er virksomheder indenfor fødevaresektoren.
Effektmålene er på denne baggrund:
i)
Øget fødevaresikkerhed
ii)
Øget konkurrenceevne
iii)
Hindring eller reduktion af tab af eksisterende og potentielle ordrer
iv)
Øget fleksibilitet og omstillingsparat hos
virksomhederne i forhold til markedets
behov og ønsker.

Projektets effektmål bygger på projektets målsætning,
som er at udvikle brugbare modeller for vækst og inaktivering af patogene (sygdomsfremkaldende) bakteri-

-

-

Gennemført forsøg hvor vækstforholdene for L. monocytogenes er undersøgt i forskellige produkter under
skiftende temperaturer. Dette har givet og giver mulighed for at udvide modellen for Listeria, så der kan
foretages vurderinger af for eksempel en brudt kølekæde.
Dette er sket på baggrund af ønsker fra brugerne af modellerne.
To forsøg hvor reduktion af Salmonella, VTEC og L. monocytogenes er målt under henholdsvis en lavere og
en højere fermenteringstemperatur (gæringstemperatur) i forhold til modellen udviklet under programpakke i (WP1); (WP1 indeholder kun forsøg ved en fermenteringstemperatur (gæringstemperatur)). Disse data
skal senere anvendes til at udvide den matematiske model, så det bliver muligt at vurdere reduktionen af
de tre patogene (sygdomsfremkaldende) bakterier ved forskellige fermenteringstemperaturer (gæringstemperaturer). (Dette vil udgøre programpakke fire (WP4)).

2) Datagenerering af en stor mængde data for vækst henholdsvis inaktivering af de valgte bakterier. Dette
er sket på baggrund af forsøg med relevante kødprodukter, som er podet med den valgte patogene (sygdomsfremkaldende) bakterie i det relevante trin i processen i forhold til, hvornår bakterien normalt vil
kontaminere (fordærve) produkter. Den valgte patogene (sygdomsfremkaldende) bakterie gennemløber
på denne måde de relevante proces-, udviklingsforløb, som kan have indflydelse på vækst og inaktivering.
Denne metode sikrer, at vækst- og inaktiveringsforholdende er meget tæt på de virkelige forhold i industrien.
Men sammenlignet med data byggende på procesforløb gennemført i laboratoriemedier, så opnås der på
denne måde mere realistiske vækstforløb.
3) Optræning af og simulering med modellerne.

Projektets design, metode og aktiviteter
Projektets metoder og aktiviteter består af og kan deles op i flere undergrupper af delaktiviteter.
Disse er:
1) Aktiviteter knyttet til udviklingen af de matematiske (computer)modeller: fastlæggelse af modellens virkemåde, herunder valg af relevante variable og intervaller for de valgte variable. Valg af variable og intervaller er sket i samarbejde med de kommende brugere, som man på den måde har
sikret sig, at de færdigudviklede matematiske modeller har det rette indhold.
I 2011 er der udført følgende aktiviteter:
- Der er der udviklet en matematisk model på baggrund af data for reduktion af de tre patogene
(sygdomsfremkaldende) bakterier: Salmonella, VTEC og L. monocytogenes under produktion af
spegepølser. Modellen beskriver inaktivering af de tre i forhold til ændring i pH og salt i vand under
produktionen samt mængden af tilsat nitrit. Der er udviklet brugerflade til modellen
- Der er udført tre forsøg, hvor vækst af udbrudsstammer fra 2009 og miljøstammer fra industrien er
sammenlignet med vækst af de bakteriestammer, der er anvendt til udvikling af modellen for Listeria. Modellen er efterfølgende blevet valideret (kvalitetssikret) i forhold til vækst for forskellige
bakteriestammer i kødprodukter. Resultaterne viste at Listeriamodellen kan anvendes, uanset hvilke bakteriestammer der vokser i kødproduktet.
- Tre forsøg, hvor forskellige koncentrationer af salt er testet i forskellige kødprodukter. Dette giver
mulighed for at udvide intervallet for salt i modellen, så der kan foretages vurderinger for flere forskellige produkttyper. Dette er sket på baggrund af ønsker indkommet fra brugerne af modellerne.

4) Databearbejdning og udvikling af matematisk model baseret på forsøgsdata, der kan forudsige vækst eller
inaktivering af den valgte bakterie i forhold til varierende værdier af de valgte variable. Til modellering af data
er der anvendt neurale netværk som metode. Princippet er her, at det neurale netværk trænes på 90 % af
data til at genkende sammenhænge mellem inputvariable i forhold til en ønsket outputværdi. De sidste 10
% af data er anvendt til test af modellen.
5) Validering (Kvalitetssikring af model). Kvalitetssikring og vurdering af modellens brugbarhed er sket ved
at sammenligne output/udsagn fra den udviklede model med observation fra forsøg, som ikke er anvendt til
udvikling af modellen.
6) Implementering i brugerflade. Modellen er implementeret i en web-baseret brugerflade. Dette er sket
under en løbende dialog med kødproduktproducerende virksomheder, så brugermodellen er blevet så brugervenlig som muligt.
Aktivitetsomfanget har her været:
- De matematiske modeller brugerflader er præsenteret ved 10 møder for nye potentielle aftagere.
7) Præsentation for brugerne på workshop. Det færdige resultat er præsenteret og introduceret for aftagerne
på workshops. Denne aktivitet er bl.a. blevet anvendt som en indikator på anvendeligheden og dermed som
en effekt af projektet. I 2011 har projektet afholdt workshops om anvendelsen af modellerne i forhold til
dokumentation af patogene (sygdomsfremkaldende) bakteriers overlevelse, drab, hæmning eller vækst i
kødprodukter.
-
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Der er udbudt og gennemført et generelt kursus om prædikative matematiske modeller (brug af matematiske modeller til forudsigelser).
Endvidere er der i 2011 blevet afholdt to virksomhedsspecifikke kurser, hvor brug af modellerne er blevet
præsenteret.

Bilag EffEktvurdErings rapport
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Projektets effekter
Tabel for effekter af projektet Nemme og hurtige værktøjer til dokumentation af produktsikkerhed.

Videre aktiviteter ud over udvikling af model/modeller og omsætning hos relevante aftagere:
8) Ud over udvikling af modeller og præsentation for og omsætning hos relevante aftagere, har projektet
deltaget i internationale konferencer, hvor de udviklede modeller er blevet præsenteret. I 2011 er modellen
”Vækst/ikke-vækst af psykrotrofe (kuldetolerante) C. botulinum i kødprodukter” blevet præsenteret på den
7. internationale konference for predictive modelling in foods i Dublin, Irland.
Effektvurderingsrapportens vurdering af aktiviteterne i forhold til brugerne:

Effekter
TID / Tidshorisont
NIVEAU

Kort sigt
- Øget virksomhedernes evne
til at dokumentere fødevaresikkerhed.
- Forbedret konkurrenceevne
pga. hurtigere og mere og mere
præcise svar i forhold til dokumentation af fødevaresikkerhed
- Hurtigere imødekommelse af
kunders behov
- Fastholde eksisterende kunder
og markedsandele
- Reducerede omkostninger
for virksomhederne, da brug af
modellerne kan spare udgifter
til challenge-tets (laboratoriumbaserede pakkeforsøg)

Lang sigt
- Forbedret konkurrenceevne
- Øget fødevaresikkerhed
- Hindre og/eller reducere tab af
ordre af fremtidige ordre
- Øger virksomhedernes evne
til produktudvikling pga. modellernes hurtige, gode og
omkostningseffektive evner til at
fastlægge holdbarhedstider i relation til fødevaresikkerhed

Meso-niveau:
(Mellemniveau
– branche/sektorerhvervet/lokalt
geografisk)

- Øger branchens evner til at
imødekomme krav og ønsker
om fødevaresikkerhed hurtigere,
mere præcist og på en omkostningseffektiv måde.

- Forbedre og øger branchens omstillingsevne i forhold til at møde
kundebehov og ønsker
- Øger virksomhedernes kompetencer for produktudvikling ved
som at modellerne kan håndtere
spørgsmålet om fødevaresikkerhed på en nem, hurtig og billig
måde.

Makro niveau:
(Det overordnede
niveau – samfundsniveau)

- Øget fødevaresikkerhed
- Øget viden- og it-udvikling
indenfor fødevareproduktionssektoren
- Reducerede omkostninger ved
kontrol af fødevaresikkerhed.

- Øget fødevaresikkerhed
- Fastholdelse af arbejdspladser i
fødevareproduktionsindustrien
- Udvikling af nye typer arbejdspladser indenfor fødevarebranchen med større eller stort
videnindhold; eks. vis kandidater
fra matematik og datalogi fra
Universiteterne.
- Eksportpotentiale af viden og
know how omkring udvikling og
brug af matematisk udviklede
modeller

Mikro-niveau:
(individ eller lokalt
niveau – den enkelte virksomhed/
bedrift/landmand)

Projektet oplyser, at der i forbindelse med workshops og afholdte kurser for aftagerne og brugerne af modeller
løbende foretages evalueringer af de matematiske modellers anvendelighed for brugerne. Endvidere at brugerne
opfordres til og også gør brug af hjemmeside tilknyttet projektet til at indsende kommentarer på og erfaringer
med projektets udviklede produkter.
Effektvurderingsteamet vurderer dette til at være særdeles positivt af projektet i forhold til at sikre størst mulig
relevans af projektet ud fra et effektperspektiv.

Det vurderes, at projektets aktiviteter fuldt ud har understøttet projektets effektmål.
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Effektvurdering af projekt 4
Svinekød – mad, måltider og ernæring
Tilskudsmodtager: Svineslagteriforum, Landbrug & Fødevarer, Forskning og Fødevarer, afd. Mad, Måltid
& Ernæring, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V.
Projektleder: Grethe Andersen

Projektets egen evaluering og feedback fra virksomhederne viser, at projektets produkter, de matematiske modeller, anvendes i udbredt grad på danske
kødforædlingsvirksomheder, og at de indgår som et
naturligt værktøj for virksomhederne i forbindelse
med dokumentation af fødevaresikkerhed i forhold til
både kunder og myndigheder.

konklusion for effektvurderingen
af projektet
Det vurderes samlet, at projektet i meget stor grad har
indløst og vil indløse sine effektmål.
Der vurderes ikke at være positive eller negative sideeffekter af projektet, som ikke var kendte før projektstart eller som er opstået undervejs under projektets
gennemførsel.

Barrierer og omkostninger for omsætning
af projektets fund og resultater på bagProjektets ressourceforbrug ved at indgå
grund af projektets effekter
i effektvurderingen
Der vurderes ikke at være væsentlige barrierer eller
høje omkostninger for virksomhederne ved at bruge
projektets produkter og viden. De brugervenlige webbaserede brugerløsninger bliver allerede i dag anvendt
i stor stil af branchen. Tidligere erfaringer tilsiger derfor ikke, at virksomhederne skulle have svært ved at
omsætte projektets udbytter. Endvidere er virksomhederne som aftagere løbende involveret i udviklingen
af de udviklede matematiske modeller til brugerløsninger og brugerniveau og involveret i forhold til evaluering af relevansen af projektets produkter.
Eneste barrierer for fremtidige positive effekter af projektet er behovet for løbende at tilpasse og validere
(kvalitetssikre) modellerne i forhold til produktions- og
konserveringsmetoder.
Det vurderes ikke, at projektets effekter, hverken
på kort eller lang sigt, skaber hindringer eller skaber
utilsigtede virkninger, der hindrer eller medfører høje
omkostninger ved brug af projektets fund og resultater.
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Projektets leder har oplyst, at der er anvendt 12 ingeniørtimer (timepris 852,-) på at indgå i effektvurderingen og udfylde effektvurderingsskemaet. Dette giver en samlet omkostning for projektet ved at deltage
i effektvurderingen på 10.224 kroner.
Effektvurderingsteamet har ikke været i kontakt med
projektejer og projektleder ud over udfyldelsen og indsendelsen af effektvurderingsskemaet. Projektejer og
projektleder har således ikke haft udgifter eller yderligere byrder i forbindelse med projektets effektvurdering ud over de oplyste.

Præsentation af projekt

På den baggrund har projektets delmål været

Projektet handler om at fastholde og udvikle svinekødets placering i kosten. Det er sket med oplysning og
information om svinekøds ernæringsmæssige fordele.
Projektet har opereret med flere målgrupper for sine
aktiviteter, men har endvidere haft et særligt fokus
på de yngre mål-grupper, da der her er konstateret
et vigende svinekødsforbrug. Projektet har gjort brug
af en lang række aktivitetsformer for at nå sit formål.
Faktorerne: a) den brede række af delmål, b) de mange
målgrupper, c) brugen af mange forskellige aktivitetsformer og d) det forholdsvis brede formål, som projektet opererer med, har medført, at projektet i forhold til
effektvurdering fremstår forholdsvis komplekst.

-

-

Præsentation af projekt
Projektet handler om at fastholde og udvikle svinekødets placering i kosten. Det er sket med oplysning og
information om svinekøds ernæringsmæssige fordele.
Projektet har opereret med flere målgrupper for sine
aktiviteter, men har endvidere haft et særligt fokus
på de yngre mål-grupper, da der her er konstateret
et vigende svinekødsforbrug. Projektet har gjort brug
af en lang række aktivitetsformer for at nå sit formål.
Faktorerne: a) den brede række af delmål, b) de mange
målgrupper, c) brugen af mange forskellige aktivitetsformer og d) det forholdsvis brede formål, som projektet opererer med, har medført, at projektet i forhold til
effektvurdering fremstår forholdsvis komplekst.
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Videregivelse af viden om svinekød som en ernæringsressource og som en naturlig del af en
sund og varieret kost.
Oplysning om anvendelsesmuligheder og retter
med svinekød i forskellige former.
Fokus på svinekød og placering af svinekød som
måltidsmuligheder i forskellige fag-professionelle
sammenhænge
Præsentation af viden og opbygning af relationer i
forhold til fagprofessionelle grupper indenfor fooddetailleddet og blandt madprofessionelle aktører,
som skribenter, kantineledere, slagtere og kokke.
Oplysningsarbejde overfor og samarbejde med
relevante interesseorganisationer.
Oplysningsarbejde overfor og samarbejde med
fagprofessionelle grupper og aktører, som arbejder
med sundhedsfremme.
Oplysningsarbejde overfor og samarbejde med
uddannelsesinstitutioner og uddannel-ser, som
beskæftiger sig med kost, ernæring og sundhed.
Støtte til og samarbejde med forskningsprojekter,
som undersøger det ernæringsmæs-sige indhold
og den ernæringsmæssige brug af svinekød med
det mål at producere ny viden og fakta.
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Projektet har opereret, som det bl.a. ses af projektets
mål, med en række forskellige målgrupper. Målgrupperne har været:
-

-

-

Diætister, kostvejledere, ernærings- og husholdningsøkonomer og andre lignende fagprofessionelle grupper indenfor kost, ernæring og sundhed.
Professionelle indkøbere, tilberedere og brugere
af svinekød.
Myndigheder: Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen, DTU-Fødevareinstituttet.
Interesseorganisationer og patientforeninger, hvis
medlemmer har fokus på og behov for oplysning
om mad og tilberedning; bl.a. Hjerteforeningen,
Diabetesforeningen, Kræftens Bekæmpelse.
Undervisere og studerende ved relevante uddannelsesinstitutioner/uddannelser.
Madskribenter, kokke, opinionsdannere og andre
som formidler brug, herunder nye muligheder, af
svinekød.
(Forbrugerne – umiddelbart er forbrugerne ikke
en direkte målgruppe for projektet, men en lang
række af de producerede materialer udviklede
hjemmesider er også til direkte brug for forbrugerne.)

Bemærkning til målgrupperne:
Projektet har haft fokus på at gøre en særlig indsats for
at kontakte formidlere, som har kontakt til de yngre
målgrupper, som har et vigende svinekødsforbrug.

Projektets indsats
Projektets projektperiode svarede til tilskudsåret 2011.
Projektet modtog et tilskud på 3.300.000 fra Svineafgiftsfonden til sine aktiviteter. Fondens tilskud udgjorde 100 % af projektets samlede budget.

Projektets effektmål, herunder projektets
indikatorer og /eller parametre på effekt
Karakteren af det foreliggende projekt og projektets
aktiviteter medfører en udfordring i forhold til at opstille effektmål for projektet. På den ene side, og ideelt
set teoretisk, skulle projektets effektmål i sidste instans bero på, hvorvidt projektets aktiviteter ville eller
ikke ville medføre nogen ændringer i brugen og indtagelsen af svinekød. I så fald at man søgte at opstille
og gennemføre en effektvurdering, som har til mål at
efterleve og frem for alt efterprøve dette strenge teoretiske krav, så ville man støde mod to problemer, det
ene af teoretisk og det andet af praktisk art.
Det teoretiske problem bygger på problemet med teo-
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retisk at kunne påvise en direkte og overbevisende
årsagssammenhæng mellem projektets indsats og
aktiviteter på den ene side og variation eller målinger
på et effektmål, der bygger på brugen og indtagelse af
svinekød, på den anden side. Det ville teoretisk være
en meget svær opgave udelukkende at henføre variation, ændringer, i brugen og indtagelse af svinekød
alene til projektets aktiviteter og ikke til faktorer udenom projektet og til faktorer udenfor projektets rækkevidde. Sådanne faktorer kunne være de til enhver
tid gældende økonomiske konjunkturer, fremstød
ved-rørende andre ernæringsprodukter – danske
såvel som udenlandske, ændret offentlig regulering eller offentlige indgreb eller ny eller ændret dagsorden i
forhold til kost, ernæring og sundhed.

foretage en effektvurdering af dette projekt, som ikke
på en rimelig måde bygger på projektets egne præmisser. Denne effektvurdering vil derfor ikke vurdere
nærværende projekt efter et strengt, men lidet frugtbart, teoretisk effektmål, som i tillæg som fundament
for en effektvurdering gennemført i praksis ville være
meget ressourcekrævende.

Effektvurderingen opererer derfor og på
denne baggrund med følgende effektmål
for projektet
-

Det praktiske problem skyldes dokumentationsbyrden, hvis man ønskede at anvende effektmål, som
bygger på brugen og indtagelsen af svinekød. Hvis
man antager, at det var muligt at henføre ændringer i
brugen og indtagelsen af svinekød udelukkende¸ dvs.
løste eller så bort fra det teoretiske problem beskrevet ovenfor, til projektets indsats og aktiviteter, og, at
det derfor var rimeligt at knytte ændringer i brugen
og indtagelsen af svinekød til projektets indsats og
aktiviteter, så ville man hurtigt stå overfor en meget
udfordrende og krævende dokumentationsopgave.
Dokumentationskravet i forhold til at dokumentere effekt eller ikke-effekt på indikatoren øget eller mindsket
brug og indtagelse af svinekød ville kræve meget omfattende ressourcer. Og dette meget store behov for
ressourcer i forhold til dokumentation af det omtalte
effektmål ville ikke kun være af økonomisk art, men
også af tidsmæssig art. Det ville ikke kun kræve meget
omfattende og dybe, og dermed økonomisk kostbare,
effektstudier, men tillige kræve studier foretaget over
lang tid i så fald, men ønskede at benytte et effektmål
for dette projekt, som bygger på ændringer i brugen og
indtagelsen af svinekød. Et sådan ressourcekrav til eller
ressourceforbrug på en effektvurdering ville aldrig stå
i et rimeligt forhold til størrelsen på den indsats, som
man ønskede at effektvurdere.

-

-

-

Efterspørgsel og brug af viden omkring nye tilberedningsmetoder – i) enkle og hurtige måder at
anvende svinekød på; ii) nye anvendelsesmetoder
for svinekød, som tager hensyn til klimabelastning
både ved energiforbrug ved tilberedning og anbefalinger for at reducere svind.
Generel imagepleje af svinekød og placering
af svinekød blandt målgruppernes maddannelse i
forhold til kost og ernæring.

Projektets metoder, virkemidler
og aktiviteter
Med hensyn til projektets aktiviteter, har projektet søgt
at tilpasse aktiviteterne efter den eller de målgrupper,
som man ønskede at opnå kontakt med og synlighed
overfor. Projektet har i den forbindelse haft fokus på
at bruge nye kommunikationsmetoder for at øge projektets gennemslagskraft overfor målgrupperne. På
den baggrund har projektet haft den strategi at stille
så meget som muligt af den fremstillede viden og de
producerede materialer til rådighed som download fra
de hjemmesider, som projektet har udviklet og/eller
har benyttet sig af.

Metoder og virkemidler, som projektet har anvendt for at nå
og understøtte projektets delformål og delmål
Under hvert af projektets metoder og virkemidler er antallet og omfanget af projektets aktiviteter oplyst.

Producerede materialer:
-

Konkluderet ville det således, både af teoretiske og
af praktiske grunde, ikke være rimeligt på projektets
præmisser, at forlange, at projektet skulle leve op
til og måles på et effektmål, som bygger på direkte
observerede ændringer i brugen og indtagelsen af
svinekød.

Øget opmærksomhed generelt omkring svinekød
hos målgrupper
Øget viden om brug af svinekød, og hvordan
svinekød kan indgå som en naturlig del af kosten.
Efterspørgslen på viden og oplysning omkring
svinekød, og kost, ernæring, sundhed.
Brug af de producerende materialer – vejledninger, undervisningsmaterialer, opskrifter – og
hjemmesiderne med oplysning og information
omkring svinekød.
Deltagelse i arrangementer vedrørende svinekøds
placering og image i viden om kost, ernæring og
sundhed.

-

-

”Vidste du, at …”-miniplakater. Alle plakater er genoptrykt to gange i løbet af året. Endvidere er der er udviklet
en ny miniplakat ”Vidste du at…”-madpakker til børn 3-6 år; bl.a. udleveret i 5000 stk. hos svineproducenter
den 3. søndag i september.
Hæftet ”30 der slanker”
Hæftet ”fedt-o-meter”
Hæfter med opskrifter med slankeretter
Plakater og korte hæfter ”6 om dagen”
Faktaark: Grisen og Danmarkshistorien, Svinekød – en naturlig del af en sund ernæring, Spisekvalitet af dansk
svinekød, Forbrug af svinekød, oksekød og fjerkræ (lagt ud som download på www.diaetistforum.dk og www.
hjemkundskabsforum.dk)
Brochurer med opskrifter, hvor en række af disse har været med svinekød. Udviklet til Mens Health Week,
Proteinkuren og til brug for Købmændenes Menukalender 2012. 15.000 er uddelt.
Udskæringstavler
Undervisningsmaterialer til brug ved den obligatoriske undervisning i hjemkundskab; temaark, basisark og
lærervejledning (lagt på nettet)
Plakater, PowerPoint-dias, hæfter med tilberedningsanvisninger
Skræddersyede indlæg og præsentationer ved informations- og debatmøder og oplysnings- og efteruddannelsesmøder for folk fra food-service og detailhandlen.
Video om vinderretten fra konkurrencen Årets ret med svinekød til www.youtube.com og www.voresmad.dk

Denne effektvurdering har af de ovenfor nævnte
teoretiske og praktiske grunde derfor ikke valgt at
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Udviklede anvendte kommunikationsplatforme – primært hjemmesider

Konkurrencer

-

-

-

-

www.diaetistforum.dk – er blevet ajourført og opgraderet til nyt sitecore, 27.000 besøgende fra feb. - dec.
2011.
www.voresmad.dk – Nyudviklet side, primært rettet mod forbrugerne. Afløser www.svinegodt.dk. Antal
besøgende 120.000 og 15.000 abonnementer på opskriftsservice. Der er udviklet 35 nye opskrifter til siden
ud over de ca. 1000, som blev overtaget af www.svinegodt.dk. Der har været fokus på at genbruge rester jf.
kampagnen om at reducere spild.
www.hjemkundskabsforum.dk – er medhjælp fra fokusgruppe af hjemkundskabslærere blevet omarbejdet
med nyt sidestruktur, indhold og materialer. Der er ingen retvisende tal for besøg på siden, da siden har
været ramt af nedbrud/hacking i en del af projektåret.
Tilberedningsvideoer med kokkeelever – erlagt på www.voresmad.dk og på www.youtube.com

Partnerskaber med myndigheder, interesseorganisationer, patientforeninger m.fl.
-

Måltidspartnerskabet – projektet har deltaget aktivt og tilkendegivet, at man ønsker at deltage fremover
Gruppen for formulering af nye kostråd
Møder med DTU-Fødevareinstituttet om muligheden for opdatering af tallene for svinekød i Fødevaredatabanken – www.foodcomp.dk

Kontakter til opinionsdannere og madskribenter og andre netværk
-

Kontakt til ca. 80 centralt placerede madskribenter og opinionsdannere via mails og almen kontakter og
henvendelser. 80 mails er udsendt.
Netværk til en lang række af landets bedste kokke – opbygget med og gennem Kokkekalenderen over
årene 2002-2006.

Møder, foredrag, arrangementer, konferencer – man står både som arrangører og kommer
med indlæg
-

Videnskabelige orienteringsmøder for bl.a. diætister; videnskabeligt orienteringsmøde for diætister og
andre ernæringsprofessionelle 29 og 30. september 2011. 225 deltagere.
Debatmøder; debatmøder for opinionsdannere 6. og 7. februar 2011. 225 deltagere.
Oplysningsarrangementer; ”Svinet i det nordiske køkken”
Foredrag; 13 foredrag med over 500 deltagere.

Støtte og/eller kontakt til undersøgelser og projekter omkring svinekøds ernæringsmæssige
værdi og muligheder for brug af svinekød som del af sund og varieret kost
-
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Støtte til Ph.d.-ansættelse hos og samarbejde med Aalborg Universitet (AAU); Ph.d.-projekt: Hvordan skabes
unges lyst til selv at lave mad, og hvordan kan denne lyst understøttes? Hvordan er de køkkenfaglige færdigheder? Ph.d.-projektet afsluttes dec. 2013. Gruppen af unge mellem 18-24 år er projektets fokus.
Forsøg på Bispebjerg Hospital vedr. muskelgenopbygning. Deltagerne er kvinder. Det har vist sig svært at få
nok deltagere, da forsøget er temmelig krævende for forsøgspersoner, da forsøgspersonerne skal have et
ben i gips i to uger
PAVA II. Projekt på KU Life vedr. forskellige typer protein og mæthed. Typerne af protein handler både om
forskelle mellem animalske produkter og mellem animalske produkter og vegetabilske produkter.
Forsøg med nye tilberedningsmetoder for svinekød. Forsøg udført af DMRI, Danish Meat Research Institute,
ved Teknologisk Institut. Der er udført forsøg med lavere tilberedningstemperaturer. Baggrunden er brugen
af svinekød i forhold til i) ønsket om brug af færre ressourcer til tilberedning (klimahensyn), ii) ønsket om
mindre svind (klimahensyn, hensyn til forbrugernes økonomi) og iii) sundhedshensyn (færre stegemutagener). Resultaterne er positive og allerede blevet omsat i en række af projektets aktiviteter.

-

Madkonkurrence, Årets ret med svinekød serveret på restaurant, for kokke fra landets bedste restauranter.
Projektet havde fået Norma og Frode S. Jakobsens fond til at sponsorere præmierne. Der er udsendt information om konkurrencen til restauranter, uddannelsesinstitutioner for kokke, madskribenter, anmeldere, virksomheder/grossister, slagtere, fagforbund, fagmesser og der lagt ud til www.voresmad.dk (forbrugerrettet).
Der er lavet video af vinderetten til formidling (se under punktet ”Producerede materialer”).
Konkurrencer på hjemmesiden www.voresmad.dk med 10 kogebøger som præmier.

Internationalt samarbejde
-

Deltagelse i IMS Health Nutrition and Health Committee; viden og forskningsresultater fra internationale
undersøgelser vedrørende kost og ernæring. Endvidere samarbejder og viden- og erfaringsudveksling vedrørende fakta omkring svinekød og formidling (Disse aktiviteter har understøttet projektets målsætninger
og aktiviteter med adgang til dokumenteret viden og information).

vurdering af projektets metoder,
virkemidler og aktiviteter
Effektvurderingen konstaterer, at projektet har udført
en lang række forskelligartede aktiviteter for at understøtte projektets overordnede formål: fastholdelse
og udvikling svinekøds placering i kosten hos eksisterende og nye målgrupper, herunder et særligt fokus på
yngre årgange, som har en vigende brug af svinekød.
Endvidere konstaterer effektvurderingen, at projektet har anvendt en lang række forskellige metoder
og virkemidler for disse aktiviteter. Effektvurderingen
konstaterer også, at projektet har opereret med en
bred gruppe af målgrupper, dog således at projektet
primært har fokuseret på fagprofessionelle aktører
og grupperinger, interesseorganisationer, relevante
myndigheder og centrale formidlere og opinionsdannere indenfor kost, ernæring, sundhed og tilberedning. Disse kan kaldes projektets primære målgrupper,
mens forbrugerne kan kaldes projektets sekundære
målgruppe.

vurdering
Effektvurderingen finder, at det er godt, at projektet
har indtænkt den sekundære målgruppe, forbrugerne,
med sideaktiviteter, når disse uden væsentlige meromkostninger for projektet kunne kombineres med projektets aktiviteter overfor den primære målgruppe.
Effektvurderingen finder, at der er en god sammenhæng mellem på den ene side de enkelte aktiviteter
og metoder og virkemidler og den specifikke primære
målgruppe, som man har opbygget kontakter til og er i
kontakt med. Det er tydeligt, at projektet har indtænkt
relevante metoder og virkemidler og aktiviteter for at
den enkelte målgruppe, som man har ønsket kontakt
med og synlighed overfor.
Det vurderes, at projektets metoder og virkemidler
har arbejdet godt med at nå og formidle viden og
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oplysning til projektets primære målgruppe. Effektvurderingen bemærker dog, at projektet mere målrettet
kunne havde arbejdet mere bevidst med overvejelser
omkring i) hvilke metoder og virkemidler, som er relevante i forhold til hvilke målgrupper i forhold til at opnå
en ønsket effekt, ii) en større bevidsthed vedrørende
brug teorier og overvejelser byggende på tidligere erfaringer i forhold til at opstille forventede årsagssammenhængene mellem specifikke indsatser, metoder og
virkemidler, aktiviteter og ønsket effekt.
Effektvurderingen fastslår, at det er en kompleks og
udfordrende opgave at vurdere effekterne af de mangeartede aktiviteter byggende på en holistisk tilgang
af metoder og virkemidler overfor den brede kreds af
projektets primære målgrupper. Endvidere erindres
det, at effektvurderingen tidligere har afgrænset vurderingen af projektets effekter til at foregå på projektets egne præmisser. Det er ikke frugtbart og brugbart
i denne sammenhæng at operere med et eksternt
givet effektmål gående på direkte målbare ændringer
i brugen og indtagelsen af svinekød. Det er det ikke
af hverken teoretiske grunde (årsag: det er svært teoretisk at isolere effekten af projektets aktiviteter fra
andre udefra kommende faktorer på projektets effekter) eller af praktiske grunde (Det ville være voldsomt
ressourcekrævende, i tid og økonomi, at gennemføre
en praktisk effektundersøgelse af projektet ud fra et
effektbegreb byggende ændringer i brugen og indtagelsen af svinekød).

samlet vurdering
Det vurderes på projektets egne præmisser, at projektets metoder og virkemidler og aktiviteter på en god
måde har understøttet projektets effektmål og på
denne måde projektets overordnede formål.
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Projektets effekter
Tabel for effekter af projektet Svinekød – mad, måltider og ernæring.

Effekter
TID / Tidshorisont
NIVEAU
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Kort sigt
Ny viden og information ernæringsindhold i svinekød
- Nye viden og information om
tilberedning – både nye retter
og tilberedningsmetoder (bl.a.
reduceret stegetemperatur)

Lang sigt
- Større viden om kost, ernæring
og sundhed hos forbrugerne
- Større mad- og tilberedningsdannelse hos målgrupperne

Meso-niveau:
(Mellemniveau
– branche/sektorerhvervet/lokalt
geografisk)

- Kendskab til erhvervets produkter
- Fastholdelse og styrkelse af
svinekøds image og placering
som en del af kosttilbud og af en
dansk kulturel arv

- Fastholdelse og styrkelse af erhvervets afsætningsmuligheder
- Viden om eksisterende og nye
målgruppers brug af svinekød
- Tilpasning af fortælling og image
dansk produceret svinekød

Makro niveau:
(Det overordnede
niveau – samfundsniveau)

- Viden, oplysning og information
til borgerne som forbrugere om
dansk svinekød ift. kost, ernæring
og den sundhed og tilberedning
- Viden til svineproducenter og
svineslagterier om målgrupper
og forbrugerpræferencer

- Fastholdelse, udvikling og tilpasning af en danskbaseret svinekødsproduktion til danske forbrugere
- Fastholdelse og styrkelse af
svinekøds renommé og mulighed
som et væsentligt kost-, ernærings- og madtilbud til forbrugerne
- Fastholdelse og udvikling af en
væsentlig dansk kulturtradition

Mikro-niveau:
(individ eller lokalt
niveau – den enkelte virksomhed/
bedrift/landmand)

Barrierer og omkostninger for omsætning Projektets ressourceforbrug ved
af projektets fund og resultater på bagat indgå i effektvurderingen
Projektets leder har oplyst, at der er anvendt 30 argrund af projektets effekter
Der vurderes ikke at være væsentlige barrierer eller
høje omkostninger for at bruge projektets indhøstede
erfaringer, viden, kontakter og netværk eller producerede materialer for andre projekter af lignende
karakter.
Det vurderes ikke, at projektets aktiviteter eller effekter, hverken på kort eller lang sigt, skaber hindringer eller skaber utilsigtede virkninger, der hindrer brug af eller medfører høje omkostninger ved brug af projektets
viden, oplysninger, kontakter eller producerede materialer fremover eller i en anden lignende sammenhæng.

bejdstimer (timepris 750,-) på at udfylde effektvurderingsskemaet. Dette giver en samlet omkostning for
udfyldelsen af effektvurderingsskemaet på 22.500. Til
disse omkostninger skal lægges en række timer, anslået,
af effektvurderingstemaet, til 8-12 stykker, som projektlederen har anvendt på efterfølgende besvarelse af
spørgsmål og kontakt med effektvurderingsteamet. De
samlede omkostninger for projektet ved indgå i denne
effektvurdering afslå, af effektvurderingsteamet, derfor til at udgøre omkring 30.000 kroner.

Projektet har vist og har benyttet sig af en række synergier ved udvikling og producering af materialer og
formidling af disse. Dette er sket med afdeling for Handelspolitik og Afsætning og med Kommunikationsafdelingen, Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609
Kbh. V.

konklusion for effektvurderingen
af projektet
Det vurderes samlet på projektets egne præmisser,
at projektet har udvirket god og nyttig imagepleje af
svinekød og medvirket til at fastholde og udvikle
svinekøds placering i kosten.
Der vurderes ikke at være positive eller negative sideeffekter af projektet, som ikke var kendte før projektstart eller som er opstået undervejs under projektets
gennemførsel.
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