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Kvægafgiftsfonden
Indledning

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

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

Formål med effektvurderingerne
Formålet med at gennemføre effektvurderinger er 
tosidet. 

For det første gennemføres effektvurderinger for at 
kontrollere og få dokumenteret viden om anvend-
elsen 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 foran-
dringsteorien for det enkelte projekt er effektvur-
deringerne desuden gennemført med anvendelse af 
’målopfyldelses- og effektevaluering’. 

Kvægafgiftsfondens bestyrelse har besluttet, at alle 
projekter, der får støtte af Kvægafgiftsfonden, skal 
effektvurderes. Tilskudsmodtagerne i 2017 er:

• Kødbranchens Fællesråd
• Landbrug & Fødevarer
• Aarhus Universitet
• Københavns Universitet
• Klassifikationskontrollen
• Teknologisk Institut, DMRI
• Region Hovedstaden

For 2017-projekterne betyder det, at 31 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 to forskellige skemaer til 
indsamling af information, henholdsvis for projekter 
vedrørende
• afsætningsfremme
• øvrige projekter omfattende forskning og 
forsøg, rådgivning, sygdomsforebyggelse, sygdoms-
bekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og uddannelse.
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 
beskrives så præcist som muligt. Det er Rambøll 
Management Consulting, der har gennemført inter-
viewene. 

De udvalgte projekter er:
1. Kødbranchens Fællesråd: 
 Fødevaresikkerhed og veterinære forhold

2. Teknologisk Institut (DMRI) og Københavns   
 Universitet: 
 Brug af Biosecure til at stoppe kalvesygdomme

For de to udvalgte projekter kan følgende eff ekter 
fremhæves:

1. Fødevaresikkerhed og veterinære forhold  
har sikret sektoren adgang til et faglig-teknisk bered-
skab og viden vedrørende relevante veterinære og 
fødevaremæssige problemstillinger, og har derved 
medvirket til at opretholde en høj fødevaresikkerhed i 
oksekødssektoren både nationalt og internationalt.

2. Brug af BioSecure til at stoppe kalvesyg-
domme har videreudviklet IT-systemet BioSecure, der 
bruges til evaluering og fokusering af smittebeskyt-
telsen i malkekvægsbesætninger. Projektet har 
understøttet, at landmændene bliver mere bevidste 
om, hvad de gør for at forebygge smitte i deres besæt-
ninger.

I det følgende gives en oversigt over, hvilke konkrete 
eff ekter alle 31 eff ektvurderede projekter bidrager 
med for landmanden og samfundet. Herefter 
gennemgås de to udvalgte projekter enkeltvis.

Overordnede resultater 
af eff ektvurderingerne

Projekttilskud og gearing i 2017
Tabel 1.  Bevillinger og gearing

KAF 2017, 1000 kr. Totalt 2017, 1000 kr GEARING

Afsætningsfremme (n=5) 5.581 5.581 1,00

* Generelt  (n=26) 17.748 33.987 1,91

I alt 23.329 39.568 1,70

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

De 31 gennemførte projekter i Kvægafgiftsfonden 
(KAF) har i 2017 anvendt 23,3 mio. kr. fra KAF. Disse 
midler har genereret aktiviteter for samlet set 39,6 
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 1,70 svarende til, at der for hver 100 kr. bliver 
generet aktiviteter for 170 kr. Som det fremgår af 
tabel 1, fi nansierede fonden 100 pct. af afsætnings-
fremmeprojekterne i 2017, mens der for de øvrige 
projekter var en gearing på 1,91.

Projekterne opnår de forventede 
resultater
Størstedelen af projekterne vurderer, at de har opnået 
alle eller de fl este af de resultater, som de forventede, 
da projektet blev igangsat. 45 pct. vurderer, at alle de 
forventede resultater er blevet indfriet, mens 49 pct. 
vurderer, at de fl este forventede resultater er blevet 
indfriet, jf. fi gur 1.

To projekter vurderer, at de har opnået hhv. cirka 
halvdelen og færre end halvdelen af de forventede 
resultater. Dette skyldes for det ene projekt, at det på 
eff ektvurderingstidspunktet var for tidligt at omtale 
konkrete resultater. Det andet projekt opnåede 
ikke de forventede, positive resultater af test med 
bestemte typer foder. 

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

Figur. 1. Resultatopnåelse (n=31)   
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Figur 2  –  Leverancer og resultater 
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• Anm: Projektlederne har kunnet angive op til tre opnåede leverancer eller resultater, og derfor summerer fordelingen ikke til 100.

Effekterne kommer både landmænd 
og samfund til gavn
Kvægafgiftsfondens formål er at styrke kvægsek-
torens udvikling og konkurrenceevne. I henhold til 
fondens strategi for 2017 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.

Projektlederne er blevet bedt om at angive, hvilke 
resultater eller leverancer, der er kommet ud af projek-
tet om som således er de konkrete, dokumenterbare 
produkter i projekterne. 

For de generelle projekter (forskning og forsøg, råd-
givning, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, 
dyrevelfærd, kontrol og uddannelse) angiver 46 pct., 
at dokumenteret viden omkring et specifikt emne 
er blandt de vigtigste leverancer, 27 pct. angiver 
gennemførsel af farmtests/demonstrationer/markfor-
søg/staldforsøg og lignende, mens 23 pct. har angivet 

vejledninger om et givent emne blandt de væsentlig-
ste leverancer.

For projekter med fokus på afsætningsfremme giver 3 
ud af 5 projekter udtryk for, at opbygning af forbedret 
platform for afsætningsfremme samt gennemførelse 
af markedsanalyse eller lignende er blandt de 
væsentligste resultater. Udvikling af afsætningskana-
ler udenfor EU udgør dog også et væsentligt resultat, 
idet to af projekterne også har haft fokus på dette, jf. 
figur 3.

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, jf. 
figur 3.

Figur 3. Projekternes produktionsform  
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Offentliggørelse og implementering
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 forventer, 
at 28 pct. af producenterne vil implementere resul-
taterne i produktionen inden for 1 år efter projek-
ternes afslutning, jf. figur 4. Over en femårig periode 
forventes resultaterne at opnå en implementerings-
grad på 60 pct. Det indikerer det, at en stor andel af 
projektresultaterne relativt hurtigt bliver implemen-
teret og gør gavn. 

Figuren viser dog også, at ca. 40 pct. af projekterne 
ikke forventes implementeret inden for de første fem 
år efter projektets afslutning. En stor andel af 
projekterne angiver som forklaring herpå, at ændring 
af adfærd hos primærproducenterne kan tage lang 
tid. Både fordi viden skal nå helt ud på bedriften, og 
fordi implementering af resultater i nogle tilfælde 
forudsætter ændring af management og rutiner, 
hvilket kan være en længere proces. 

Videnspredning er afgørende for, at projekternes 
resultater bliver implementeret hos producenterne. 
I ansøgningsskemaerne 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 5. 

Sammenlignet med 2015-16 ses det, at tilskudsmod-
tagernes egne hjemmesider i endnu højere grad bliver 
brugt. Det har først for 2017 været muligt at anføre 
sociale medier til offentliggørelse af resultaterne. 
Tidligere er denne offentliggørelse formentlig indgået 
i ’anden offentliggørelse’. 

Figur. 4. Implementeringshorisont (% af mulige)   
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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 to 
projekttyper ses i figur 6. 
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Figur 6. Implementeringsmetode  
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I det følgende gennemføres 
konkret effektvurdering af 
to udvalgte projekter
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Effektvurdering 1:  
Fødevaresikkerhed og veterinære forhold

Fakta om projektet:

Projektets titel: 

Fødevaresikkerhed og veterinære forhold

Tilskudsmodtager: 

Kødbranchens Fællesråd

Bevilling fra Kvægafgiftsfonden i 2017: 4.150 t.kr.

Projektets samlede budget i 2017: 4.150 t.kr.

Projektperiode: 1. januar – 31. december 2017

Samarbejdspartnere: 

Danske Slagtemestre og Landbrug & Fødevarer

Fødevaresikkerhed og veterinære forhold 
har sikret sektoren adgang til et faglig-teknisk bered-
skab og viden vedrørende relevante veterinære og 
fødevaremæssige problemstillinger, og har derved 
medvirket til at opretholde en høj fødevaresikkerhed 
i oksekødssektoren både nationalt og internationalt.
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1    Projektets baggrund og formål
Oksekødsbranchen består af både store og små 
kreaturslagterier og opskæringsvirksomheder, hvor de 
største virksomheder slagter cirka 900 kreaturer om 
dagen, mens små virksomheder slagter cirka 15 krea-
turer om ugen. Alle oksekødsproducenter er forpligtet 
til at efterleve fælles standarder og lovkrav for at 
højne fødevaresikkerheden. Hvis en enkelt aktør ikke 
opfylder kravene og dermed misligholder fødevaresik-
kerheden, vil det påvirke alle aktører i branchen nega-
tivt. Herudover kan eksportlande pludselig kræve 
store mængder af dokumentation, som er uoverkom-
melig for den enkelte slagterivirksomhed. Derfor er 
det afgørende at have et beredskab klar, som dækker 
hele branchen. 

Projektet Fødevaresikkerhed og veterinære forhold 
bidrager til at skabe en fælles branchekode, der om-
favner alle typer af kreaturslagterier og opskærings-
virksomheder. Der arbejdes således på at skabe fælles 
forståelse og synergier, hvor kødkontrollen optimeres 
på tværs af hele branchen. Herunder er formålet at 
sikre de bedst mulige forhold til slagtning, produk-
tion og afsætning samt at bidrage til at fastholde 
eksisterende markeder og åbning af nye. Yderligere 
er formålet at udvikle og optimere mulighederne for 
anvendelse af animalske og spiselige biprodukter. 

Der er en naturlig grænse mellem de store og små 
virksomheder, hvor forskellige systemer og opsætning-
er gør, at arbejdsprocesserne adskiller sig. Projektet 
varetages derfor af Danske Slagtermestre, der dækker 
de små og mellemstore slagtehuse, og Landbrug & 
Fødevarer, der dækker de store slagterier. Derved 
sørger projektet for at inkludere de forskellige typer af 
slagtehuse ved hjælp af repræsentanter, der kender 
strukturen af arbejdsprocesserne og kan drive et 
branchenetværk med fokus på hygiejne, proces og 
egenkontrol. 

2 Projektets aktiviteter og leverancer 
Projektets aktiviteter har omfattet faglig-teknisk 
støtte til branchen vedrørende den veterinære indsats 
på slagterierne, så det er sikret, at branchen har fået 
et beredskab til at understøtte den høje kvalitet i 
produktionen, og som har medvirket til at forebygge 
og reagere på fremtidige lovkrav eller events. Dette 
er blevet sikret ved udarbejdelse af vejledninger om 
indretning af virksomhederne, kødkontrol og andre 

forhold, der skal efterleves. Derved har projektet 
sikret, at forholdene er håndteret og implementeret. 
Disse vejledninger er formidlet som branchekoder, 
hvor nye og eksisterende lovkrav er beskrevet, så de 
let kan håndteres og implementeres gennem kon-
krete tiltag. 

I tilfælde af udfordringer har projektet sørget for, 
at Fødevarestyrelsen godkendte branchekoden og 
dermed brugen af reglerne i praksis. Ved at stille et 
beredskab til rådighed, har projektet gjort det muligt 
at agere hurtigt og effektivt på eventuelle uforudsete 
hændelser eller lovgivning. Således kunne nye lovkrav 
hurtigt omsættes til konkrete tiltag, der er fælles for 
alle. Beredskabet har kontinuerligt forsøgt at opsøge 
mulige ændringer, så branchen har kunnet være på 
forkant med udviklingen. I 2017 har der eksempelvis 
været stort fokus på religiøs slagtning, hvorfor der er 
brugt ressourcer på at opdatere infoark samt faglig-
teknisk besvarelse af mange eksterne henvendelser.

Endvidere er der blevet arbejdet på at optimere kød-
kontrollen i sektoren, så tidssvarende metoder i højere 
grad anvendes. I Danmark omsættes fx ikke kæber fra 
kreaturer til konsum. Dette skyldes, at der i forbindelse 
med kødkontrol foretages indsnit i kæberne, så de 
ikke længere udgør et reelt stykke kød og derfor kun 
egner sig til dyrefoder. Hvis denne fremgangsmåde 
ændres, kan kæberne i højere grad anvendes som 
fødevarer og dermed udgøre en højere værdi. Det 
er et omfattende arbejde at dokumentere, at en 
ændring af fremgangsmåden ikke udgør en risiko for 
fødevaresikkerheden såvel som for dyresundheden, 
og det vil kræve en ændring af lovgivningen.

For at optimere den danske oksekødsproduktion har 
projektet arbejdet på at udvikle eksportmarkeder. 
Kulturforskelle i forhold til anvendelse og udnyttelse 
af animalske biprodukter kan gavne branchen og 
dermed optimere produktionen. Derfor har bered-
skabet stået til rådighed, når en inspektionstur, som 
potentielt har kunnet åbne for nye eksportmarkeder, 
er blevet meddelt. Herudover har beredskabet 
repræsenteret oksekødssektoren i faglig-tekniske 
dialogfora, herunder temadage og seminarer, i regi af 
Fødevarestyrelsen vedrørende mærkning, anpris-
ning, kontrol mv. På disse fora er regulatoriske emner 
i relation til fødevareproduktion blevet drøftet og 
formidlet.

Der er løbende blevet gennemført koordinerings-
møder mellem Danske Slagtermestre og Landbrug & 
Fødevarer, hvor aktiviteter og fokusområder er blevet 
prioriteret. I 2017 er der gennemført inspektioner 
fra Vietnam og Korea, ligesom der er gennemført 
besøg i Mellemøsten og Sydafrika, mens der løbende 
er besvaret spørgsmål fra relevante tredjelande. 
Det var yderligere planlagt, at der skulle vurderes 
markedsrisici ved forekomst af kogalskab (BSE) i 2017. 
Denne aktivitet er dog blevet nedprioriteret, da det 
blev prioriteret at have tilstrækkelige ressourcer til 
gennemførelse af en eventuel inspektion fra Kina. I 
slutningen af 2017 stod det klart, at inspektionen fra 
Kina alligevel ikke kunne blive gennemført. Her var 
det for sent at vende tilbage til den planlagte aktivitet 
på grund af knaphed på tid og faglige ressourcer.

3   Projektets effekter på kort og 
mellemlangt sigt 
Landbrugssektoren er underlagt omfattende lovgiv-
ning og kontrol, hvor indsamling og konkret formidling 
heraf kan give en faglig såvel som en ressourcemæssig 
effekt. Projektet sikrer oksekødssektorens adgang til 
viden om veterinære og fødevaresikkerhedsmæssige 
aspekter, så markedsadgang muliggøres og fastholdes. 
Denne viden understøtter et fortsat højt niveau af 
fødevaresikkerhed i danske oksekødsprodukter, som 
skaber forbrugertillid i både ind- og udland. Herud-
over forventes øget egenkontrol blandt slagterierne 
at mindske sektorens ressourceforbrug, hvilket kan 
øge konkurrenceevnen. Ifølge projektlederen bidrager 
projektet til at skabe et koncept for, hvordan slagterier 
bør drives. Dette forventes at være medvirkende 
til vækst i antallet af mindre slagterier, som er lokalt 
forankrede.

Projektet sørger for at indsamle relevant viden på 
globalt niveau, så sektoren holdes opdateret og der-
ved kan tage forholdsregler i forhold til svindel med 
fødevarer, skandaler, opstramninger og nye fokusom-
råder.  

Ifølge projektlederen er der generel tilfredshed med 
projektet blandt brugerne, fordi lovgivningen bliver 
formidlet, så den er let at forstå og handle ud fra. Det 
skaber en høj grad af regelefterlevelse, og arbejdet 
med markedsåbninger opleves som velkoordineret på 
tværs af sektoren og Fødevarestyrelsen. Brugerne er 
velinformerede vedrørende fødevare- og 

veterinærfaglige emner og vedrørende svindel med 
fødevarer, der muliggør rettidig ageren og korrigering. 
Inspektionerne fra Vietnam og Korea er endvidere 
gennemført i 2017 med et tilfredsstillende resultat.

4 Projektets effekter på langt sigt
Arbejdet med fødevare- og veterinærlovgivning er 
tidskrævende, og ny lovgivning tager ofte en årrække 
at vedtage og implementere. Det samme gør sig 
gældende ved markedsåbninger, hvor arbejdet, som 
er påbegyndt i 2017, forventes at have effekt på langt 
sigt. Herunder besøgene i Mellemøsten og Sydafrika 
samt påbegyndt certificeringsarbejde i Kina. Ved at 
diversificere afsætningskanalerne for eksport af dansk 
kreaturproduktion forventes øget risikospredning 
ift. afhængighed af enkelte markeder samt en bedre 
udnyttelse af produktionen. 

Kontinuerlig opdatering om nye regler, fødevarerisici 
samt veterinære udfordringer, både nationalt og inter-
nationalt, sikrer optimering af fødevaresikkerheden i 
oksekødssektoren.

5 Formidling og implementering
Udviklingen i eksisterende og ny lovgivning er løbende 
blevet formidlet. Herudover er information 
vedrørende eksportrestriktioner og eksportcertifi-
ceringer distribueret i forbindelse med opdatering af 
branchekoder for kreaturslagterier. Desuden er viden 
formidlet ved samling af sektoren til møder i 
henholdsvis Slagterikontaktforum og Slagtehusmøder. 

I 2017 er der konkret blevet udgivet ni numre af 
Lovgivnings-Nyt  samt udarbejdet 10 udgaver af 
nyhedsbrevet SlagtehusNyt . I forbindelse med for-
midling af regulatoriske emner har der været afholdt 
tre slagtehusmøder i regi af Danske Slagtermestre 
samt fire møder i Slagterikontaktforum i regi af Land-
brug & Fødevarer. Desuden har sektoren via Landbrug 
& Fødevarer været repræsenteret i den veterinære 
arbejdsgruppe i UECBV , hvor der løbende er mod-
taget og videreformidlet informationer om fødevare- 
og veterinær lovgivning – både nye fortolkninger af 
eksisterende lovgivning samt information om frem-
tidig lovgivning. 

 1  Nyhedsbrevet er tilgængeligt på www.lf.dk, link: http://lf.dk/viden-om/foedevareproduktion/nylovgivning-kodvirksomheder
 2  Nyhedsbrevet er tilgængeligt på www.danskeslagtemestre.dk, link: http://www.danskeslagtermestre.dk/medlemsservice/slagtehus/infoslagtehuse.aspx
 3  Union Européenne du Commerce du Bétail et des Métier de la Viande/European Livestock and Meat Trade Union.
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Brug af BioSecure til at stoppe kalvesygdomme

Fakta om projektet:

Projektets titel: 

Brug af BioSecure til at stoppe kalvesygdomme

Tilskudsmodtager: 

Teknologisk Institut (DMRI) og 

Københavns Universitet

Bevilling til Teknologisk Institut (DMRI): 168 t.kr.

Bevilling til Københavns Universitet: 149 t.kr.

Projektets samlede budget i 2017: 317 t.kr.
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Samarbejdspartnere: 

SEGES

Brug af BioSecure til at stoppe kalvesygdomme 
har videreudviklet IT-systemet BioSecure, der bruges 
til evaluering og fokusering af smittebeskyttelsen i 
malkekvægsbesætninger. Projektet har understøttet, 
at landmændene bliver mere bevidste om, hvad de 
gør for at forebygge smitte i deres besætninger.
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1    Projektets baggrund og formål
Mange kalve får diarré, lungebetændelse og andre 
smertevoldende tilstande som betændelse i mel-
lemøre og led, der forårsages af smitte i kvægbesæt-
ninger. Forebyggelse er vejen frem, hvis kvægbrugets 
målsætning for kalvedødeligheden på 5,5 pct. ved 
udgangen af 2018 skal nås. 

Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Køben-
havns Universitet, Teknologisk Institut og SEGES er 
ved at udvikle et system, ’BioSecure’, der kan an-
vendes til at analysere og forbedre smittebeskyttelsen 
i malkekvægsbesætninger. Systemet er baseret på 
en række spørgsmål om kalvepasning, opstaldning, 
fodring og rengøringsprocedurer, som kalvepasserne 
besvarer. Umiddelbart herefter får det enkelte land-
brug en risikovurdering/rådgivningsrapport på bag-
grund heraf. Spørgeskemabesvarelserne og informa-
tionerne fra besætningerne om besætningsstørrelse 
og handelsmønstre samles af BioSecure-systemet til 
videre analyser for at få bedre viden om, hvad der 
virker bedst som sygdomsforebyggende tiltag i praksis.

Den indledende afprøvning og foreløbige brug i 20 
malkekvægsbesætninger og fremvisning af 
Bio¬Secure-prototypen ved Kvægkongressen 2017 
viste, at landmænd og rådgivere generelt finder 
systemet nyttigt, samtidig med at det giver anled-
ning til refleksion over de daglige tiltag i forhold til 
smittebeskyttelse i besætningen. Dog efterspurgte 
stort set alle brugerne en opgradering af brugerven-
ligheden med nye funktioner samt en mere detaljeret 
rådgivningsrapport efter besvarelsen. 

Formålet med dette projekt har været at opgradere 
BioSecure, som det blev efterspurgt af landmænd 
og rådgivere, samt at udbrede brugen af systemet 
i løbet af efteråret 2017 og derved øge fokus på 
forebyggelse af kalvesygdomme. Projektet er således 
en opfølgning på et tidligere projekt. Projektet er 
gennemført i et samarbejde mellem Københavns 
Universitet, Teknologisk Institut og SEGES.

2 Projektets aktiviteter og leverancer 
Aktiviteterne i projektet har overordnet set været 
inddelt i to faser. Den første fase har omhandlet selve 
produktudviklingen af BioSecure, mens anden fase 
har haft fokus på forskning og formidling. 

Produktudviklingen har primært haft fokus på fem 
funktioner i BioSecure. Første funktion omhandler mu-
ligheden for at trække en detaljeret rapportudskrift 
direkte. Dette med henblik på at give indblik i, hvilke 
spørgsmål der er besvaret, og hvilken svarmulighed 
der er valgt ved den enkelte besvarelse. Dette har 
været et stort ønske hos alle landmænd og rådgivere 
i den indledende afprøvning. Den anden funktion om-
handler en forbedret dataeksport fra systemet, så de 
nødvendige data kunne blive trukket ud af systemet 
i et optimeret format med henblik på videre analyser. 
Dette har været nødvendigt for at realisere forskning 
i de indsamlede data. Tredje funktion har omhand-
let en fortsættelsesfunktion, der gør det muligt, at 
brugeren af systemet kan starte, hvor han/hun slap 
sidste gang. På den måde behøver kalvepasseren ikke 
at starte forfra, hvis indtastningen var blevet afbrudt 
undervejs. Dette har ligeledes været et stærkt ønske 
fra brugerne, som med denne funktion har bedre 
mulighed for at integrere brugen af systemet i deres 
dagligdag. Den fjerde funktion skal sikre, at brugeren 
besvarer mindst én mulighed i multiple-choice 
spørgsmål for på den måde at minimere antallet af 
manglende registreringer. Femte og sidste funktion er 
en opdatering, der sikrer, at administratorer kan teste 
spørgeskemaer, før de gøres tilgængelige for brugerne. 
Dette er nødvendigt for at kunne videreudvikle BioS-
ecure til andre områder. 

Forsknings- og formidlingsarbejdet har primært 
bestået af dataindsamlings- og analyseaktiviteter. I 
denne fase er der arbejdet med udbredelse af viden 
om smitsomme sygdomme med fokus på fore-
byggelse, herunder udbredelse af viden om og brug af 
BioSecure-systemet i malkekvægsbesætninger. For at 
opnå dette er der udarbejdet en informationspakke 
med tilbud om at få besøg af en ekspert til gennem-

gang af smitsomme sygdomme og afprøvning af 
BioSecures kalverapport. Desuden er der reklameret 
for BioSecure via Den Danske Dyrlægeforening og 
SEGES, bl.a. med en stand og foredrag samt en work-
shop på kvægkonferencen i august, der netop havde 
sygdomsforebyggelse som et fokuspunkt. Derudover 
har der været gennemført besøg i erfa-grupper og af-
holdt klient- og leverandørmøder for at udbrede viden 
om smitsomme sygdomme og forebyggelsesmetoder 
samt for at understøtte en tilstrækkelig dataindsam-
ling. Der er herudover blevet foretaget epidemiolog-
iske analyser af data med henblik på at afdække 
sammenhænge mellem smittebeskyttelsesmetoder 
og kalvedødelighed. 

Aktiviteterne i de to faser har betydet, at der er blevet 
udarbejdet en detaljeret rapportudskrift, som er 
tilgængelig i BioSecure, en opgradering af BioSecure 
til optimeret dataindsamling samt en optimering i 
forhold til brugervenlighed for landmændene. Her-
udover er der blevet afholdt 8-12 beskyttelses-
seminarer for erfa-grupper, klientmøder i et større 
antal dyrlægepraksisser samt leverandørmøder i 
større slagtekalvebesætninger. Der er desuden blevet 
udarbejdet epidemiologiske analyser med data fra 
over 50 malkekvægsbesætninger. 

3 Projektets effekter på kort og 
mellemlangt sigt 
Det kortsigtede fokus har primært været at skabe 
opmærksomhed om BioSecure for at understøtte, at 
landmændene bliver mere bevidste om, hvad de gør 
og ikke gør i deres besætninger for at forebygge smitte. 
Projektet har derudover understøttet erfaringsud-
veksling og sparring mellem landmændene ved at give 
landmændene adgang til at se, hvordan andre besæt-
ninger gør. Begge dele med hensyn til at reducere smit-
ten på sigt og bidrage til reduktion i kalvedødeligheden. 

Herudover er dyrlægernes kendskab til og anvendelse 
af systemet højst aktuelt for udbredelsen og effekten 
på langt sigt. BioSecure bidrager nemlig med data, som 

kan trækkes ud til analyser, hvilket bl.a. kan bruges til 
at sammenligne besætninger samt til nye forskning-
sprojekter. Allerede på nuværende tidspunkt er det 
besluttet, at systemet skal anvendes i et 4-årigt forsk-
ningsprojekt om kalve. 
Om 1-2 år forventes det, at en del af landmændene vil 
gøre brug af systemet. Konkret er forventningen, at 10 
pct. (svarende til cirka 300 besætninger) vil anvende 
systemet. It-udviklingen har gjort systemet langt mere 
brugervenligt og tilgængeligt, hvilket forventes at have 
en positiv effekt på anvendelsen. 

4 Projektets effekter på langt sigt
Projektlederen forventer, at der realiseres flere effek-
ter af projektet på langt sigt. Systemet giver mulighed 
for at opnå detaljerede data ved systematisk indsam-
ling, hvilket ikke før har været muligt. Disse data kan 
bruges i forbindelse med rådgivning. Systemet kan 
desuden anvendes på landbrugsskoler, på dyrlæge-
studiet og på efteruddannelser. Introduktion af sys-
temet på uddannelser er med til at udbrede kendskab 
til og viden om mulighederne med systemet. 

Systemet forventes desuden at afhjælpe smittespred-
ning i besætninger, som rigtig mange landmænd i dag 
kæmper med. Udfordringen med smitte bliver kun 
større i takt med, at besætningerne bliver større og 
større. I dag rammes besætninger utrolig hårdt af flere 
typer smitsomme sygdomme, hvorfor landmændene 
skal blive bedre til at håndtere disse. Det er forvent-
ningen, at BioSecure vil understøtte landmændene 
heri. En afhjælpning af smittespredning vil naturligvis 
have en positiv betydning for både dyrevelfærd og 
rentabilitet.

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 effekt-
vurderingerne
Bevillingerne fra promille- og produktionsafgiftsfon-
dene er 1-årige, 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 forandringsteorien4 .

Temaerne i ansøgningsskemaet (forandringsteorien) 
hjælper den enkelte ansøger med at gennemføre 
en analyse af, hvordan den tilsigtede effekt skal nås. 
Gennem forandringsteorien beskrives, hvilke akti-
viteter 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.

5 Formidling og implementering
Projektet har haft et klart fokus på formidling og vi-
densdeling for at sikre bedst mulig udbredelse. 
Først og fremmes er systemet blevet anvendt ved 
staldskoler, af erfa-grupper og på kurser i smittebe-
skyttelse og sygdomsforebyggelse. Herudover har 
der været fokus på at udbrede viden om systemet til 
rådgivere og dyrlæger, da de ofte er ’gatekeepers’ for 
landmændene. Dette er særlig sket på klientmøder, 
hvor en dyrlæge har inviteret sine klienter til fælles 
møder. BioSecure bliver præsenteret på Kvægkon-
gressen i Herning i slutningen af februar 2018. Der er 
udarbejdet oplysningsmateriale, som blandt andet 
kan findes på Landmand.dk, KvægNyt, hjemmesider 
m.m. Der vil også blive udarbejdet videnskabelige 
publikationer, når der er indsamlet data fra et tilstræk-
keligt antal besætninger til, at de kan analyseres efter 
videnskabelige standarder. Disse resultater vil blive 
gjort tilgængelige på hjemmesiden
http://ivh.ku.dk/forsk-ning/dyrevelfaerd_sygdomsbe-
kaempelse/projektside/biosecure/. 

Systemet er på nuværende tidspunkt blot en pro-
totype, som er gratis. Systemet kan kobles til den 
danske kvægdatabase, hvilket på sigt kan give et unikt 
produkt i Danmark. Et produkt, som forhåbentlig kan 
vække interesse i udlandet. 

Der bliver arbejdet videre med projektet i det store 
projekt ”Robuste Kalve – godt begyndt er halvt fuld-
endt”. Dette er et samarbejde mellem Københavns 
Universitet, Aarhus Universitet, SEGES og DTU. 
Systemet anvendes her til at se, hvordan kalvene 
samles i de nye besætninger for at sætte fokus på 
den hårde overgang, det kan være for kalven at blive 
forflyttet. 

 

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

Figur 1: Forandringsteori
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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 forven-
tedes ved projektets start, og hvilke effekter for 
landmanden og samfundet det forventes, at projektet 
vil afstedkomme. Spørgeskemaet indeholder både 
kvantificerede, lukkede spørgsmål samt spørgsmål af 
mere åben karakter. 

For at imødekomme forskelligheden i de vurderede 
projekter, bliver der anvendt to forskellige skemaer til 
indsamling af information. Skemaerne er fordelt efter 
projekternes hovedformål. Der anvendes således et 
separat skema til vurdering af henholdsvis 
• Afsætningsfremme samt
• generelle projekter omfattende forskning og   
 forsøg, rådgivning, sygdomsforebyggelse,   
 sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og   
 uddannelse.

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

Som supplement til effektvurderingsskemaet gøres 
også brug af projektets tilskudsregnskab. Regn-
skabet er nyttigt i forbindelse med effektvurdering-
erne, idet det af regnskabet blandt andet fremgår, 
om alle projektmidlerne er anvendt, i hvilken grad 
projektet er gearet med midler fra andre steder, og 
hvilke eventuelle samarbejdspartnere, der har været 
involveret i projektet.

Kvalitativ tilgang – udvalgte projekter
Hver fondsbestyrelse i produktionsafgiftsfondene og 
Fonden for økologisk landbrug udvælger 2-3 projekter 
til uddybende interview og effektvurdering. 
Promilleafgiftsfonden udvælger seks projekter på 
tværs af driftsgrenene.

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.

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 konkurren-
ceevnen. I sådan et tilfælde vil det være nødvendigt 
at anvende parametre på et lavere niveau for at 
sandsynliggøre, at projektet bidrager til det langsigt-
ede 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 bevist 
om. Målopfyldelsesevaluering vanskeliggøres, hvis 
de udmeldte mål med et projekt ikke er konkrete, 
operationelle og målbare. Men forudsat at målene er 
klart formuleret, gør tilgangen det muligt at vurdere, 
om målene er realiseret, og om indsatsen lever op til 
intentionerne. Effektevaluering har den ulempe, at 
det kan være svært at isolere effekten af indsatsen, 
og den opnåede effekt kan dermed skyldes andre 
faktorer end resultaterne fra projektet.

Uanset hvilken evalueringstilgang der vælges, vil der 
være en række metodemæssige udfordringer forbun-
det med tilgangen. Det er vurderingen, at ulemperne 
ved de to beskrevne evalueringstilgange er håndter-
bare og i vidt omfang mindskes ved at anvende en 
kombination af kvantitative og kvalitative metoder, jf. 
beskrivelse heraf i det følgende.
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