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Kvægafgiftsfonden Indledning

Formål med effektvurderingerne
Formålet med at gennemføre effektvurderinger er 
tosidet. 

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

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

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

Metode
Kvægafgiftsfonden bevilger hvert år støtte til 20-40 
projekter inden for hovedformålene i landbrugsstøt-
teloven. Projekterne er forskellige i deres formål, 
indhold, projektperiode, størrelse m.v.

For at gøre sammenligning på tværs af de effektvur-
derede projekter mulig og meningsfuld er det af-
gørende, at effektvurderingen tager udgangspunkt i 
den samme teoretiske ramme.

Forandringsteorien udgør et godt teoretisk funda-
ment, når projekter skal effektvurderes, idet den gør 
det muligt at følge målene for et konkret projekt fra 
initiering til afslutning. Med udgangspunkt i forand-
ringsteorien for det enkelte projekt er effektvurde-
ringerne desuden gennemført med anvendelse af 
’målopfyldelses- og effektevaluering’. 

Kvægafgiftsfondens bestyrelse har besluttet, at alle 
projekter, der får støtte af Kvægafgiftsfonden, skal 
effektvurderes. Tilskudsmodtagerne i 2016 er:

• Økologisk Landsforening
• Kødbranchens Fællesråd
• SEGES
• Aarhus Universitet
• Københavns Universitet
• Klassifikationskontrollen
• Teknologisk Institut, DMRI
• Region Hovedstaden

For 2016-projekterne betyder det, at 27 projekter har 
besvaret et effektvurderingsskema. Skemaet sætter 
fokus på, hvilke resultater projekterne har afstedkom-
met, 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, dyre-
velfærd, kontrol og uddannelse.

En nærmere beskrivelse af metoden findes i bilaget 
bagerst i rapporten.
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Udvalgte projekter til 
eff ektvurderingsrapporten
Bestyrelsen for Kvægafgiftsfonden har besluttet, at to 
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 eff ekter kan beskri-
ves så præcist som muligt. Det er Rambøll Manage-
ment Consulting, der har gennemført interviewene. 

De udvalgte projekter er:
1. Københavns Universitet: 
 Smertebehandling i forbindelse med kastration 
 af tyre

2. Kødbranchens Fællesråd: 
 Overvågning via slagtedata

For de to udvalgte projekter kan følgende eff ekter 
fremhæves:

1. Smertebehandling i forbindelse med kastra-
tion af tyre har påvist, at den i Danmark anvendte 
metode ved kastration af tyre med smertebehandling 
understøtter bedre dyrevelfærd. Dertil har projektet 
testet og udviklet smertevurdering gennem kvægs 
ansigtsudtryk, hvilket på sigt kan føre til bedre og 
mere præcis behandling af dyrene til gavn for dyre-
velfærden og produktiviteten.

2. Overvågning via slagtedata har indsamlet og 
kvalitetssikret slagtedata for samtlige kreaturslagt-
ninger fra autoriserede slagtesteder i Danmark. Det 
har skabt et opdateret billede af sygdomssituationen i 
Danmark, hvilket bidrager til sygdomsforebyggelse og 
international afsætning. 

I det følgende gives en oversigt over, hvilke konkrete 
eff ekter alle 27 eff ektvurderede projekter bidrager 
med i forhold til landmanden og samfundet. Herefter 
gennemgås de to udvalgte projekter enkeltvis.

Overordnede resultater 
af eff ektvurderingerne

Projekttilskud og gearing i 2016
Tabel 1.  Bevillinger og gearing

KAF 2016, 1000 kr. Totalt 2016, 1000 kr GEARING

Afsætningsfremme (n=5) 5.430  5.430 1,00

Forskning og forsøg (n=14) 4.989 8.626 1,73

* Generelt  (n=08) 9.574 16.560 1,73

I alt 19.993 30.606 1,53

• Anm.: * generelle projekter omfattende rådgivning, sygdomsfore-
byggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og uddannelse.

De 27 gennemførte projekter i Kvægafgiftsfonden 
(KAF) har i 2016 anvendt 20,0 mio. kr. fra KAF. Disse 
midler har generet aktiviteter for samlet set 30,6 mio.
kr, idet projekterne i fl ere tilfælde har fået tilført midler 
fra anden side og/eller selv har bidraget med midler. 
Den gennemsnitlige gearingsfaktor udgør således 
1,53 svarende til, at der for hver 100 kr. bliver gene-
reret aktiviteter for 153 kr. Som det fremgår af tabel 
1 bevilgede fonden 100 pct. støtte til afsætnings-
fremmeprojekter i 2016, mens der for forsknings- og 
forsøgsprojekter samt alle øvrige projekter var en 
gearing på 1,73.

Projekterne opnår de forventede 
resultater
Samtlige 27 projekter vurderer, at de har opnået alle 
eller de fl este af de resultater, som de forventede, da 
projektet blev igangsat. 74 pct. vurderer, at alle de 
forventede resultater er blevet indfriet, mens 26 pct. 
vurderer, at de fl este forventede resultater er blevet 
indfriet, jf. fi gur 1.

Projekterne lever dermed grundlæggende op til de 
mål, der er sat, og som fondsbestyrelsen har bevilget 
midler til. 

For projekter med fokus på afsætningsfremme af 
produkter giver 80 pct. af projekterne udtryk for, 
at opbygning af tillidsskabende relationer blandt 
markedsaktører er blandt de væsentligste resultater. 
Gennemførelse af markedsanalyser og informations-
kampagner udgør dog også væsentlige resultater, idet 
40 pct. af projekterne også har haft fokus på disse to 
typer af resultater, jf. fi gur 2. 

For forsknings- og forsøgsprojekterne angiver 43 pct., 
at et af de primære resultater har været indsamling 
af data forud for udgivelsen af artikler til brug for et 
videnskabeligt tidsskrift, mens også sygdomsforståelse 
og -kontrol udgør væsentlige resultater. 

For de øvrige, generelle projekter (rådgivning, 
sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyre-
velfærd, kontrol og uddannelse) angiver 63 pct., at 
dokumenteret viden omkring et specifi kt emne er 
blandt de vigtigste resultater, mens 38 pct. angiver 
sygdomsforståelse og -kontrol blandt de væsentligste 
resultater.

Figur. 1. Resultatopnåelse (n=27)   
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Figur 2  –  Primære resultater (sandsynligheder 0-100)
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• Anm: Projekterne har kunnet angive op til tre primære resultater.

Effekterne kommer både landmænd 
og samfund til gode
Kvægafgiftsfondens formål er at styrke kvægsek-
torens udvikling og konkurrenceevne. I henhold til 
fondens strategi for 2016 skal målet blandt andet nås 
gennem fokus på specifikke emner som produktivi-
tet, bæredygtighed og fødevaresikkerhed. Dertil har 
fonden blandt andet prioriteret, at projekterne virker 
til gavn for den bredest mulige kreds.

Det vurderes for en stor del af projekterne, at effek-
terne for landmanden er lettere adgang til relevant 
viden, men også bedre adgang til internationale 
markeder, dyrevelfærd og sygdomsforebyggelse er 
blandt de ofte forekommende effekter, jf. figur 3. 

Figur 3.  – Brugerrettede e�ekter
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Det fremgår af Kvægafgiftsfondens strategi, at fonden 
lægger vægt på projekter, der har en tydelig plan for 
implementering, så projekterne kommer i anvendelse. 
Det er derfor væsentligt at undersøge, inden for 
hvilken tidshorisont projekterne forventer, at resul-
taterne vil blive implementeret.

Projekterne inden for de generelle projekter forven-
ter, at 51 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 noget lavere.  Over en femårig 
periode forventes resultaterne at opnå en højere 

implementeringsgrad. For begge typer af projekter 
indikerer det, at en stor andel af projektresultaterne 
relativt hurtigt bliver implementeret og gør gavn. 

Figuren nedenfor angiver dog også, at ca. halvdelen 
af projekterne ikke bliver implementeret inden for de 
første fem år efter projektets afslutning. En stor andel 
af projekterne angiver som forklaring herpå, at æn-
dring af adfærd hos primærproducenterne kan tage 
lang tid. Både fordi viden skal nå helt ud på bediriften, 
og fordi implementering af resultater i nogle tilfælde 
forudsætter ændring af management og rutiner, 
hvilket kan være en længere proces. 

Projekterne kommer i høj grad både økologiske og 
konventionelle producenter til gode. Både de gene-
relle projekter og projekterne inden for afsætnings-
fremme vurderer, at resultaterne i vidt omfang kan 
anvendes til gavn for begge produktionsformer. 

Inden for forsknings- og forsøgsprojekterne ses en 
større spredning, idet projekterne i højere grad er 
målrettet en af de to produktionsformer, jf. figur 5.

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.

De projekter, der har direkte fokus på afsætning, 
bidrager især til mere generel afsætning og forbedring 
af erhvervets omdømme. For forsknings- og forsøgs-
projekterne er der i højere grad fokus på rentabilitet 
og på dyrevelfærd. I de generelle projekter er der i høj 
grad fokus på at håndtere de veterinære og sygdoms-
mæssige problemstillinger, som er en vigtig forudsæt-
ning for produktiviteten og sikkerheden i afsætningen. 

Figur 5. Projekternes produktionsform  
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Figur 6  –  samfundsrettede e�ekter (0-100)
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Anm: Projekterne har kunnet angive op til tre primære resultater.

De generelle projekter og afsætningsprojekterne forventes overvejende at virke enten relativt hurtigt - indenfor 
1 år efter afslutning af projektet, eller relativt sent – inden for 3-5 år, mens effekterne af forskningsprojekterne 
indtræder mere jævnt, jf. figur 7.

Offentliggørelse og implementering
Videnspredning er afgørende for, at projekternes 
resultater bliver implementeret hos producenterne. 
I ansøgningsskemaerne til fonden 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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Det er hensigten, at offentliggørelse af resultaterne 
skal give primærproducenterne og øvrige markeds-
aktører 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.

Ofte er der behov for en decideret implementerings-
indsats i projektet, hvor producenterne bliver rådgivet 
mere direkte, end det er muligt via artikler og konfe-
rencer.

Kun et enkelt projekt har ikke planlagt nogen form for 
implementering. De foretrukne metoder blandt de tre 
projekttyper ses i figur 9. 

Figur 8. O�entliggørelse af resultater (0-100)  
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Figur 9. Implementeringsmetode  
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I det følgende gennemføres 
konkret effektvurdering af 
to udvalgte projekter
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Effektvurdering 1:  
Smertebehandling i forbindelse 
med kastration af tyre

Fakta om projektet:

Projektets titel: 

Smertebehandling i forbindelse med kastration 

af tyre.

Tilskudsmodtager: 

Københavns Universitet

Bevilling fra Kvægafgiftsfonden i 2016: 193 t.kr.

Projektets samlede budget i 2016: 193 t. kr.

Projektperiode: 1. januar – 31. december 2016

Samarbejdspartnere: 

Projektet udgør en mindre del af et større australsk 

projekt, som er gennemført i samarbejde med 

Murdoch University i Australien.

Smertebehandling i forbindelse med kastration 
af tyre har påvist, at den i Danmark anvendte me-
tode ved kastration af tyre med smertebehandling 
understøtter bedre dyrevelfærd. Dertil har projektet 
testet og udviklet smertevurdering gennem kvægs 
ansigtsudtryk, hvilket på sigt kan føre til bedre og 
mere præcis behandling af dyrene til gavn for dyre-
velfærden og produktiviteten.
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1    Projektets baggrund og formål
Grundet kvægs stoiske natur kan smerter ofte overses 
hos disse dyr, hvorfor konstant fokus på identifikation 
og behandling af smerter er af stor vigtighed. Selvom 
det ikke er lovligt at kastrere tyrekalve uden brug af 
smertestillende behandling i Danmark, foreligger der 
ikke dokumentation for, hvorvidt smertebehandling 
reducerer smerte- og betændelsesreaktionerne efter 
kastration af tyrekalve – eller hvilken type smertebe-
handling, der i givet fald giver de bedste resultater. 

Derfor har Det Sundhedsfaglige Fakultet på Køben-
havns Universitet igangsat et projekt i samarbejde 
med det australske universitet Murdoch University. 
Arbejdshypotesen for projektet har været, at den 
smertestillende medicin vil hæmme betændelses- og 
smertereaktionerne efter det kirurgiske indgreb. 
Reduceret betændelse og smerte samt forbedret 
heling af kastrationssåret har et dyrevelfærdsmæssigt 
sigte, men betyder også nedsat risiko for sårinfektion 
og andre komplikationer samt mindsket produktions-
tab, idet perioden med reduceret tilvækst efter 
kastrationen afkortes.

Projektet har haft til formål at teste og udvikle pain 
face-metoden til anvendelse på kvæg. Metoden går 
ud på at smertevurdere gennem ansigtsudtryk og er 
udviklet af Karina Gleerup, som har deltaget i projek-
tet. Metoden har tidligere været anvendt til smerte-
vurdering af mennesker uden sprog og har senest vist 
sig anvendelig ved smertevurdering af mus, rotter og 
heste. 

Samarbejdet med Murdoch University har været 
afgørende for gennemførelse af projektet, da austral-
ske landmænd ikke er underlagt lovkrav om smerte-
stillende behandling ved kastration af tyrekalve. 

2 Projektets aktiviteter og leverancer 
Projektets primære aktiviteter har været indsamling 
og analyse af de blodprøver, der er foretaget på de 
kastrerede tyrekalve samt udarbejdelse af smertevur-
deringer vha. pain face-metoden.   

Der er foretaget blodprøver ved kastrationen og 
den efterfølgende smertebehandling fra 48 kalve i 
Australien, som er kastreret med eller uden smerte-

behandling. Herefter er blodprøverne transporteret 
til Danmark til yderligere analyse med henblik på 
bestemmelse af niveauet af betændelsesmarkører 
(SAA, haptoglobin, jern, fibrinogen). 

Herudover er graden af smerte blevet bestemt ved 
pain face-metoden. Dette er en objektiv vurdering 
gennem observation af de kastrerede tyrekalves 
ansigtsudtryk, som indikerer deres smerteniveau. En-
delig er kalvene observeret for andre tegn på smerte 
efter kastration. Det er fx nedsat aktivitet, ædelyst og 
tilvækst.

Overordnet set har projektet ført til udvikling af 
metoden pain face til anvendelse på kvæg, der be-
tyder, at dyrlæger og landmænd kan vurdere kvægs 
smertepåvirkning ud fra ansigtstræk. Derudover har 
projektet opnået dokumentation for, at den anvendte 
metode i Danmark med smertebehandling reducerer 
smerte og betændelsestilstanden ved kastration af 
tyrekalve. Resultaterne indikerer, at der er potentiale 
for yderligere udvikling med henblik på at forbedre 
observationsmetoder til at opfange mindre forskelle i 
adfærden for tyrekalvene.

3   Projektets effekter på kort og 
mellemlangt sigt 
Resultater fra både blodprøver og pain face-metoden 
har kunnet påvise en mindre forbedring i de kastrere-
de kalvetyres velfærd, når der blev anvendt smerte-
behandling i forbindelse med kastration. Projektet 
påviser dermed, at den anvendte metode ved kastra-
tion i Danmark med smertebehandling understøtter 
bedre dyrevelfærd.

I Danmark er det et lovkrav, at kalve skal være bedø-
vede forud for kastration og afhorning. Foretages 
kastration på kalve over fire uger, skal der efterfølgen-
de gives langvarig smertebehandling. Fornuften i 
dette underbygges af resultaterne, der klart viser, at 
smertestillende medicin, også ved mindre kirurgiske 
indgreb, fører til bedre dyrevelfærd. Da metoderne an-
vendt i Danmark er forankret i dette grundlæggende 
princip, kan resultaterne endvidere forventes at føre 
til et bedre omdømme for danske landmænd såvel 
nationalt som internationalt.

Udviklingen og afprøvningen af metoden pain face 
medvirker potentielt til bedre og mere præcis be-
handling af dyrene, hvor både dyrlæger og land-
mændene selv på sigt kan behandle mere præcist 
ud fra smertevurderingen. En bedre smertevurdering 
må forventes også at medvirke til bedre medicine-
ring, herunder mindsket overmedicinering. Metoden 
er nem at anvende og kan bidrage til en objektiv 
velfærdsvurdering og udpegning af dyr, der kræver 
nærmere undersøgelse og evt. behandling. Det er 
projektlederens vurdering, at dyrlæger og landmænd 
med få ressourcer kan lære metoden og anvende den 
direkte ved behandling af dyr. Det må forventes at 
kunne øge dyrevelfærden gennem øget udbredelse 
af metoden. 

Pain face-metoden er så lovende, at også forsker-
grupper i udlandet arbejder med at teste metoden. 
Det forventes, at metoden vil blive videreudviklet 
så meget inden for de næste tre år, at den reelt kan 
anvendes bredt inden for kvægsektoren. Metoden vil 
blive afprøvet på andre dyr, som eksempelvis får, og 
kan føre til en endnu større udbredelse af metoden. 

4 Projektets effekter på langt sigt
Projektlederen formoder, at den nye brug af pain 
face-metoden på længere sigt kan medføre et para-
digmeskifte inden for behandling af dyr. Den enkelte 
landmand vil selv kunne benytte pain face i den 
daglige smertevurdering af dyrene. Det kan potentielt 
have stor økonomisk effekt, idet landmændene med 
færre midler bliver i stand til at genkende smerter 
hos dyr. Det vil medføre en hurtigere og mere korrekt 
behandling. 

Projektet har ligeledes bevist, at den danske metode 
med smertebehandling ved kastration understøtter et 
dyrevelfærdsmæssigt perspektiv. Det er projektlede-
rens vurdering, at branchens renommé vil blive styrket 
derved, og at projektet kan medvirke til at skabe øget 
fokus på dyrevelfærd. Resultaterne fra undersøgelsen 
viser endvidere, at de lovmæssige bestemmelser 
om kastration og afhorning hviler på et solidt fagligt 
grundlag. Smertebehandling er derfor ikke kun lovligt 
påkrævet, men også en vigtig faktor til at styrke dyre-
velfærd i Danmark.     
Den fortsatte udvikling af skånsomme og effektive 

metoder i tyrekalveproduktionen kan yderligere 
bidrage til at gøre kalveopdræt mere rentabelt og 
attraktiv. Gennem fokus på øget dyrevelfærd kan der 
potentielt skabes en reduktion af antallet af aflivede 
tyrekalve inden for mælkeproduktionen. Det formo-
des ligeledes at påvirke branchens omdømme i en 
positiv retning. 

5 Formidling og implementering
Projektet og resultaterne er præsenteret for stude-
rende og relevante interessenter på landbrugsskoler 
og veterinære universiteter i Danmark og internatio-
nalt. Projektlederen forventer, at metoden kan indgå 
i undervisningen på disse skoler, så metoden kan 
blive implementeret bredt på tværs af praktiserende 
fagpersoner. Derudover pågår der et arbejde med få 
udbredt viden om metoden til praktiserende land-
mænd og dyrlæger. 

Foreløbige og endelige resultater er blevet præsen-
teret på flere fagkonferencer og ved deltagelse i 
kongresser. Resultaterne er yderligere formidlet i vi-
denskabelige artikler, hvoraf én er udgivet i det viden-
skabelige tidsskrift ’Animal’ og yderligere én artikel 
skal indsendes til det videnskabelige tidsskrift ’Applied 
Animal Behaviour Science’. Udover de videnskabelige 
artikler er der udgivet en dansksproget artikel hen- 
vendt til dyrlæger med titlen ’Skære tænder eller 
skære ansigt’. 

Der er herudover et potentiale for at formidle metode 
og resultater til en bredere skare, så som landmænd 
og dyrlæger, fødevareindustrien, brancheorganisati-
oner m.m. Dette kræver en målrettet indsats samt et 
yderligere fokus på området, end hvad der har været 
inden for projektets rammer. 
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Effektvurdering 2:  
Overvågning via slagtedata
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1    Projektets baggrund og formål
Ved kvægproduktion kan der forekomme sygdomsud-
brud, som kan have store konsekvenser for branchen, 
som tidligere set ved BSE-udbruddet (kogalskab). Det 
er derfor afgørende at kunne dokumentere i hvilken 
grad og hvor sygdomme er udbredt, så der hurtigt og 
effektivt kan sættes ind for at minimere omfanget 
og skaderne. Slagterierne har en unik viden, der kan 
understøtte dette formål gennem den rette dataind-
samling og overvågning. 

Overvågning via slagtedata har til formål at bidrage 
til sygdomsforebyggelse gennem indsamling og 
kvalitetssikring af slagtedata for samtlige kreatur-
slagtninger fra autoriserede slagtesteder i Danmark. 
Formålet understøttes dels gennem registrering af 
slagtedata og systemunderstøttelse gennem regi-
stre, dels ved udtagning af BSE-prøver og blodprøver. 
Slagtedata bidrager med vigtig viden til Det Centrale 
Husdyrbrugs Register (CHR) og Det Centrale Kvæg-
register (CKR). Databaserne leverer et videngrundlag, 
der kan hjælpe med at forebygge sygdomsudbrud 
eller begrænse skaden i tilfælde af sygdomsudbrud. 
Herudover understøtter projektet obligatoriske ind-
beretninger til EU-kommissionen samt udbetalinger 
af slagtepræmier, der sikrer, at betalingen til land-
mændene fordeles korrekt. 

Overvågning via slagtedata er et fortløbende projekt, 
som blev igangsat i 1986. Projektet bidrager med fag-
lig viden til erhvervet, Fødevarestyrelsen, Landbrugs- 
og Fiskeristyrelsen og Klassificeringsudvalget.

2 Projektets aktiviteter og leverancer 
Den primære aktivitet består i at sikre indsamling af 
slagtedata, herunder at yde support til mindre slagte-
rier og slagtemestre i forbindelse med indrapportering 
af data. Slagtedata bliver indberettet til Slagtedata-
basen af slagterier via it-programmet Kreaturdata, og 
slagtehuse indberetter ugentligt via online-portalen, 
www.slagtermestre.dk1 . Herefter anvendes data til 
udarbejdelse af ugentlige og kvartalsvise rapporter 
samt statistikker til gavn for slagtehusene. Derudover 
anvendes data til udbetaling af slagtepræmier via 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen samt overvågning af 

tendenser og uhensigtsmæssigheder, hvor der skal 
sættes ind med en indsats.

Projektet sørger for udtagelse af BSE-prøver og blod-
prøver. Resultaterne heraf videregives til Fødevaresty-
relsen, der dermed kan målrette deres udtagelse af 
prøver. Gennem prøverne sikres et opdateret natio-
nalt billede af sygdomssituationen, så man kan 
reagere i tilfælde af sygdomsudbrud. 

Resultaterne indberettes ligeledes på regionalt-, 
nationalt- og EU-plan. Gennem både blodprøver og 
indberettede data er det muligt at lokalisere sygdoms-
kilden helt ned til den enkelte slagter, den enkelte be-
stand og det enkelte dyr i tilfælde af sygdomsudbrud 
i den danske produktion. Dette muliggør, at den en-
kelte landmand og den samlede sektor kan bekæmpe 
sygdomsudbrud effektivt. En forudsætning herfor er, 
at der i regi af projektet foregår en bearbejdning og 
kvalitetssikring af data for at kunne videregive viden 
til både interne og eksterne interessenter. Effektiv 
sygdomsbekæmpelse forudsætter ligeledes en opda-
teret beredskabsplan i tilfælde af sygdomsudbrud.

Der arbejdes løbende på at optimere og effektivisere 
processerne for indsamling og overvågning af data. 
Herunder er der senest set en udvikling mod øget 
brug af digital formidling af data. I løbet af 2016 har 
der især været fokus på at forbedre processen for 
indsendelsen af blodprøver rettidigt til laboratoriet, 
så kvaliteten af prøverne sikres. 

Samlet set leverer projektet et detaljeret indblik i 
okse- og kalvekødsproduktionens størrelse og sam-
mensætning i Danmark og sikrer en kontinuerlig 
overvågning af kvaliteten.

3 Projektets effekter på kort og 
mellemlangt sigt 
Gennem databasen og resultater fra prøverne forelig-
ger der dokumentation for, at den danske produk-
tion er fri for BSE og øvrige alvorlige sygedomme. 
Dokumentationen har stor værdi, da den bidrager 
til at skabe tillid til den danske produktion, hvilket er 
afgørende for omsætningen af kalve- og oksekød. 

Herudover medvirker data til at lokalisere smitte i 
tilfælde af sygdomsudbrud, så et eventuelt sygdoms-
udbrud kan håndteres hurtigt og effektivt med 
mindst mulig påvirkning for både producenten og 
forbrugeren. Indsamling af data samt udtagning af 
prøver medvirker til at give et opdateret billede af syg-
domssituationen, så der er tillid til produktionen, og så 
omsætningen som minimum holdes på det nuværende 
niveau og på sigt må kunne forventes at stige. 

4 Projektets effekter på langt sigt
Igennem den høje kvalitetssikring via indrapportering 
og overvågning af slagtedata forventer projektlederen 
på lang sigt bedre dyrevelfærd og færre sygedoms-
forekomster. Dette er eksempelvis set gennem data 
fra trykningsskader, hvor det har været muligt at mål-
rette indsatsen for at skabe bedre rammer for dyrene.
 
De indberettede data understøtter muligheden for 
afsætning til nye markeder. Dokumentationen for 
sygdomsfrihed har tidligere medvirket til at skabe ad-
gang til eksportmarkeder, da importlande stiller krav 
til dokumentation om blandt andet sygdomssituation, 
data på seneste sygdomsudbrud m.m. Derudover for-
ventes den høje kvalitetsstandard, der blandt andet er 
sikret via overvågning af indberettede slagtedata, at 
give den samlede sektor et bedre renommé i ind- og 
udland. Det understøtter muligheder for nye mark-
eder. Endelig kan data anvendes i forhold til lande, der 
har konkrete ønsker til deres import. Eksempelvis kan 
et land have ønske om ikke at importere kød fra en 
bestemt race, hvilket kan håndteres gennem sporing 
af de pågældende racer gennem databaserne.  

På længere sigt kan et endnu bedre samarbejde mel-
lem styrelserne omkring datahåndtering og udvek-
sling af relevant data skabe øget værdi. Her kan øget 
udveksling af data, afklaring af databehov og fælles 
dataindsamling være mulige indsatser. 

5 Formidling og implementering
Der er generelt en tæt dialog mellem slagtehuse, 
projektleder og de involverede styrelser, da det er 
en fælles interesse, at data indsamles effektivt, og at  
sygdomsforebyggelsen understøttes. 

Der er løbende dialog med Fødevarestyrelsen om 
datafangst og udvælgelse for at sikre, at sygdomsfore-
byggelsen er rettet derhen, hvor der er størst risiko 
for sygdomsudbrud. Fødevarestyrelsen har mulighed 
for at trække data direkte fra databaserne og mod-
tager løbende resultater fra BSE- og blodprøver. 
Dertil udarbejdes der kvartalvis en større rapport 
til input i dialogen med Fødevarestyrelsen i forhold 
til tilrettelæggelsen af arbejdet med kødkontrollen. 
Herudover formidles data og overvågningsstatus til 
slagtehusene gennem forskellige rapporter og stati-
stikker.

 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, import-
kriterier fra bestemte lande m.m. 
 

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

Tidspunkt for gennemførsel af 
effektvurderingerne
Bevillingerne fra promille- og produktionsafgiftsfon-
dene er etårige, og af denne grund gennemføres 
effektvurderingerne i forbindelse med bevillingsårets 
afslutning.

Den teoretiske ramme
Promille- og produktionsafgiftsfondene giver til sam-
men årligt støtte til flere hundrede projekter inden for 
hovedformålene i landbrugsstøtteloven. Projekterne 
er meget forskellige i deres formål, indhold, projekt-
periode, 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 ansøg-
ningen 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 neden-
for illustrerer forandringsteorien2 .
Temaerne i ansøgningsskemaet (forandringsteorien) 
hjælper den enkelte ansøger med at gennemføre 
en analyse af, hvordan den tilsigtede effekt skal nås. 
Gennem forandringsteorien beskrives, hvilke aktivi-
teter 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. 

På baggrund af ovenstående kan der opstilles 
parametre for målopfyldelsen – dvs. hvilke succes-
parametre 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.

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

Figur 1: Forandringsteori
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Effektmål vedrører den tilsigtede effekt af en indsats 
på det omgivende samfund. Fx øget konkurrenceevne, 
mindre forurening og/eller bedre dyrevelfærd.

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 konkurren-
ceevnen, kan det være vanskeligt at isolere effekten 
af det konkrete projekts indflydelse på konkurrence-
evnen. I sådan et tilfælde vil det være nødvendigt 
at anvende parametre på et lavere niveau for at 
sandsynliggøre, at projektet bidrager til det langsig-
tede mål.. Fx kan et projekt omhandlende optimering 
af indretningen af svinestalde, som øger landmandens 
produktivitet, anvendes som parameter/indikator for 
effekten på sektorens øgede konkurrenceevne.

For at kunne dokumentere, at et projekt kommer 
sektoren og samfundet til gode, er det væsentligt 
at måleparametrene opgøres på så højt niveau som 
muligt. Da effektvurderingerne i nærværende rapport 
er gennemført allerede et år efter projekternes initie-
ring, 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 langsig-
tede 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.
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Uanset hvilken evalueringstilgang der vælges, vil der 
være en række metodemæssige udfordringer for-
bundet med tilgangen. Det er vurderingen, at ulem-
perne ved de to beskrevne evalueringstilgange 
er håndterbare og i vidt omfang mindskes ved at 
anvende en kombination af kvantitative og kvalitative 
metoder, jf. beskrivelse heraf i det følgende.

Gennemførelse af 
effektvurderingerne
For at sikre sammenlignelighed på tværs af projek-
terne og en tilstrækkelig faglig dybde i effektvur-
deringerne 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 for-
ventedes 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, dyre-
velfærd, kontrol og uddannelse.

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

Som supplement til effektvurderingsskemaet gøres 
også brug af projektets tilskudsregnskab. Regnska-
bet 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 even-
tuelle samarbejdspartnere, der har været involveret i 
projektet.

Kvalitativ tilgang – udvalgte projekter
Hver fondsbestyrelse i produktionsafgiftsfondene og 
Fonden for økologisk landbrug udvælger 2-3 projekter 
til uddybende interview og effektvurdering. 

Udvælgelsen i Kvægafgiftsfonden 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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