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Forord
For at producere en sund og funktionel fødevare som dansk oksekød, skal mange faktorer
være på plads i hele værdikæden. Det kræver omhyggelighed for dyret og for kødet, og
det kræver at omhyggelighed ikke kun er noget, der finder sted en gang imellem, men hele
tiden. For at den enkelte landmand og det enkelte slageri kan levere dette, skal rammerne
være i orden - og her spiller Kvægafgiftsfonden en rolle. Ved at støtte udviklingen i oksekødssektoren gennem fire udvalgte indsatsområder bidrager fonden til, at rammerne for at
omhyggelighed kan finde sted på den enkelte bedrift og på det enkelte slagteri er til stede.
En af fondens indsatsområder er Fødvaresikkerhed og sundhed. Kvægafgiftsfonden har
for 2012 effektvurderet to projekter inden for dette indsatsområde, Overvågning, forebyggelse og håndtering af smitsomme kvægsygdomme, og Fødevaresikkerhed og veterinære
forhold. Projekterne går igennem hele oksekødets værdikæde og trækker forbindelsen fra
det sunde dyr til den sunde fødevare.

Sammendrag
Både dyrehold og slagtning er processer, hvor risici for sygdom og kontaminering er svære
at undgå. Ikke desto mindre netop dansk kød kendt for sit høje stade, hvad angår sundhedsstatus og fødevaresikkerhed. Sunde dyr, der giver sundt kød er et væsentligt parameter for
det danske oksekød - herhjemme såvel som på eksportmarkederne. De to effektvurderede
projekter opererer netop med disse udfordringer, og der er i begge tilfælde tale om indsatser, der har eksisteret i mange år.
Effektvurderingen konkluderer, at begge projekter er en del af fundamentet for det fortsat
høje stade på området. Netop i kraft af relationsopbygning mellem myndigheder, forskningsinstitutioner og branchen, kan indsatserne gennemføres med så høj en virkningsgrad.
Begge projekter sikrer direkte eller indirekte, at lovgivningen effektueres på en efficient
måde ved at tilføre processen en evidensbaseret rådgivning, som sikrer lave sygdomsforekomster og en høj sundhedsstatus for dansk oksekød.
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1. Introduktion
1.1 Baggrund og formål
I denne rapport præsenteres effektvurderingen
af to udvalgte projekter, som Kvægafgiftsfonden
støttede i 2012. Projekterne, Overvågning,
forebyggelse og håndtering af smitsomme
kvægsygdomme og Fødevaresikkerhed og
veterinære forhold, ligger indenfor fondens indsatsområde Fødevaresikkerhed og sundhed. Se
faktaboksen herunder. Fondsadministrationen
har på vegne af fondens bestyrelse vurderet
effekterne af begge projekter.

Rapporten indeholder resultaterne heraf og
afsluttes med anbefalinger for fremtidige effektvurderinger i fonden.
Effektvurderingen gennemføres med udgangspunkt i Fødevareministeriets bekendtgørelse
for landbrugets fonde. Fondene skal vurdere
effekten af udvalgte aktiviteter og offentliggøre
resultaterne heraf.

Kvægafgiftsfonden har i 2012 opereret med 4 strategiske indsatsområder:
• Produktivitetsforbedring – projekter, der bidrager til den fortsatte effektivisering,
optimering og omkostningsreduktion i alle oksekødproduktionens led.
• Fødevaresikkerhed og sundhed – projekter, der bidrager til den fortsatte sikring af dansk
oksekøds sundhedsstatus samt bekæmpelse og forebyggelse af kvægsygdomme.
• Kvalitetsforbedringer – projekter, der fremmer de kvalitative parametre i alle
led af oksekødproduktionen.
• Klima- og miljøforbedringer – projekter, der bidrager til en klimavenlig og miljørigtig
produktion af oksekød på et økonomisk bæredygtigt grundlag.
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Fondsadministrationen har vurderet effekten gennem virkningsevaluering. Denne
evalueringsmetode giver overblik over resultater/effekter samtidig med, at den også
undersøger aktiviteternes efficiens. Metoden
uddybes i næste kapitel. Effekten er også
vurderet ved at sammenholde de udvalgte
aktiviteter med de strategiske indsatser,
som Kvægafgiftsfonden med sin strategi har
opstillet for fondens bevillingsvirksomhed.
Effektvurderingen rummer dermed en vurdering af de udvalgte projekters effekter, og

sætter fokus på, hvordan fondens bevillinger
skaber virkningssammenhænge mellem indsats
og effekter.
På længere sigt og på tværs af tilskuddene i
de forskellige afgiftsfonde er formålet at nå et
spadestik dybere ned i, hvordan projekternes
resultater, erfaringer og viden omsættes og formidles til gavn for erhvervet og det omgivende
samfund.

Resultater, erfaringer og viden omsættes og formidles til gavn for erhvervet og
det omgivende samfund
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2. Evalueringsmodellen
På baggrund af formålet med effektvurderingen
er der udarbejdet et design, som er inspireret
af virkningsevaluering som evalueringsmodel.
Virkningsevaluering kan generere viden om,
hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder, og metoden giver på den måde blik
for hvordan indsatsen omsættes til effekter,
foruden blot at sige noget om projektets resultater. Virkningsevalueringen af et projekt tager
udgangspunkt i en programteori, det vil sige tydeliggjorte forestillinger om, hvorfor og hvordan
en given indsats virker. Virkningsevalueringens
formål er at realitetsteste programteorien.
Således kan virkningsevalueringen som evalueringsdesign hjælpe med at afdække, om et
konkret projekt har tænkt i effekt og eksplicit eller implicit har opereret med en model
for, hvordan effekter vil opstå og komme til
syne. På denne måde er en virkningsevaluering en god model til at efterprøve, om der er
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sammenhæng mellem de iværksatte projektaktiviteter og de ønskede effekter og struktureret
påvise dette hos det konkrete projekt udtaget til
effektvurdering.
Virkningsevalueringen imødekommer derved
både et dokumentations- og et læringsformål, i form af hhv. kontrol af bevillingsmidler
samt bidrag til læring ved strategiske bevillingsafgørelser.
Den teoretiske ramme for effektvurderingen bygger videre på effektvurderingen af
udvalgte projekter ved Promilleafgiftsfonden,
Svineafgiftsfonden, Fonden for Økologisk
Landbrug og Kvægafgiftsfonden for tilskudsåret
2011. Der henvises til rapporten for 2011, hvor
undersøgelsesmetoden er defineret og beskrevet
yderligere. På de tre følgende sider gennemgås
kort de centrale begreber.

2.1 Centrale begreber i
evalueringen
Hvert projekt er evalueret på baggrund af udarbejdelsen af en programteori, der ekspliciterer
de forventede årsag-virkningsforhold, dvs. eksplicitte forestillinger om hvorfor og hvordan
en indsats virker. Virkningsevalueringen tager
udgangspunkt i tre centrale begreber, der har
til formål at tydeliggøre årsag-virkningsforhold
mellem indsats og effekter, som tydeliggjort i
programteorien

Ved evalueringen af hvert projekt vil programteorien opstilles i en grafisk en model (se figur 1, side
7), hvor projektets aktiviteter, delmål og effektmål
indikeres og hvor årsag-virkningssammenhænge
søges tydeliggjort gennem virkningsmekanismer
og moderatorer:

Tre centrale begreber i evalueringen
• Virkningsmekanismer: En virkningsmekanisme angiver hvad der får en
indsats til at virke. Begrebet aktiverer således en undersøgelse af de grundlæggende mekanismer, der skal være til stede for at forbinde indsats med
mål.
• Moderatorer (konteksten): Moderatorer angiver hvilke grundlæggende forhold, der skal være til stede for at virkningsmekanismen træder i
kraft, dvs. for at indsatsen kan føre til de forventede resultater og effekter.
Moderatorer regulerer i hvilket omfang indsatser virker og hvordan.
• Indikatorer: En indikator er et tegn på at en forandring er indtrådt. En
indikator viser, hvorvidt og hvordan projektets resultater (eller aktiviteter)
vil medføre eller har medført forandringer i retning af de ønskede effekter.
Indikatorer skal være entydige, målbare og med tydelig angivelse af sammenhæng forbinde aktiviteter og mål. Indikatorer kan identificeres i hele
projektprocessen, f.eks. både ved aktiviteter, virkningsmekanismer, præstationer og effekter.
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Når en effekt skal vurderes kan det ske på flere
af disse niveauer i ovenstående model. På de
enkelte niveauer vil der således være indikatorer, som er udslagsgivende for projektets
effekter. Har projektejeren for eksempel problemer med at indsamle sine data, kan det være
en negativ indikator for, at projektets ønskede
effekt indtræder på den korte bane.

Aktiviteter

Moderatorer

Modellens formål er i nærværende rapport at
synliggøre effektvurderingens resultater, dvs.
de vigtigste virkningssammenhænge og indikatorer i projektet. Derfor vil modellen naturligvis
være en forsimpling af de årsag-virkningsforhold, projektet implicerer og som evaluatorerne
har fundet tydeliggjort i gennemgangen af de
udvalgte projekter. Fremstillingen bidrager
således til rapporteringen af de centrale virkningsforhold og effekter.

Delmål

Effektmål

Indikatorer

Indikatorer

Virksomme mekanismer

Indikatorer

Indikatorer

Figur 1: Model for hvert projekts programteori
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tydeliggjort i gennemgangen af de udvalgte
projekter. Fremstillingen bidrager således til
rapporteringen af de centrale virkningsforhold
og effekter.

som metode for effektvurderingen på længere
sigt kan bidrage som læringsinput, ikke blot
i forhold til det enkelte projekt, men også
i forhold til fondsbestyrelsens strategiske
bevillingspraksis for strategiske indsatser og
prioriteringskriterier.

2.2 Hvad bidrager virkningsevaluering som evalueringsmodel til?
Virkningsevalueringen kan bidrage til læring
ved at tage højde for det enkelte projekts virkningsforestillinger og indikatorer for effekter.
Med et udgangspunkt i de effektmål, der er
opstillet af det enkelte projekt, kan virkningsevalueringen stille skarpt på, hvordan netop
disse effektmål indikeres, og hvordan dette
sker i sammenhæng med projektets virkningsforestillinger. Nærværende effektvurdering
kan således bidrage til læring om de enkelte
projekter og deres effekter, mens et større datamateriale ved anvendelse af virkningsevaluering

Effektvurderingen
bidrager til læring om
de enkelte projekter
og deres effekter
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3. Effektvurdering af
Overvågning, forebyggelse
og håndtering af smitsomme kvægsygdomme
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug, Kvæg
Projektleder: Erik Rattenborg, dyrlæge, Ph.d.

3.1 Præsentation af projektet
Dette projekt har fokus på bekæmpelse, overvågning og beredskab af skiftende relevante
specifikke smitsomme sygdomme i dansk kvægproduktion, herunder også nyopdukkende
infektioner. Projektet har været videreført i mere
end 15 år. Beslutning om bekæmpelsesprogrammer og overvågning af de aktuelle sygdomme er
taget af Overvågningsudvalget for Smitsomme
Kvægsygdomme nu Landbrug og Fødevarer,
Kvægs bestyrelse.

3.2 Projektets formål
Projektet har to overordnede formål. Dels at
sikre frihed for specifikke smitsomme sygdomme
i danske kvægbesætninger til gavn for dyrenes
sundhed og velfærd og landmændenes økonomi.
Samt dels til stadighed at opretholde og højne
danske forbrugeres og eksportmarkedernes tillid
til dansk oksekød og derigennem medvirke til de
danske producenters og virksomheders mulighed for en rentabel afsætning. Herunder hører
også at være forberedt på krav, der måtte blive
stillet omkring fødevaresikkerhed og frihed for
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smitsomme kvægsygdomme, og evt. gå foran af
konkurrencemæssige hensyn.

Forrmålet med projektet er herunder at:
• gennemføre den lovomfattede overvågning for
infektiøs bovin rhinotracheitis (IBR), bovin virusdiarré (BVD), og Salmonella Dublin
• gennemføre
B-streptokokker

overvågningen

for

• dokumentere et højt veterinært stade i Danmark
med henblik på at sikre eksporten
• sikre detektion af indslæb af de nævnte infektioner, så beredskabet hurtigst muligt kan
iværksættes
• sikre overvågningsprogrammet for Salmonella
Dublin

Endvidere er formålet at koordinere dokumentationen af kvalitet og sygdomsforhold
i kvægproduktionen via samarbejde med de
veterinære laboratorier.

Aktiviteterne, der er samlet under projektet,
omfatter yderligere det handlingsorienterede
veterinære beredskab, der aktiveres i forbindelse med mistanke om eller konstateret smitte
med alvorlige epidemiske sygdomme hos kvæg.
En række emneområder, der har betydning for
risikoen for introduktion af denne type infektioner, er også en del af aktiviteten. Det drejer sig
om risikohåndtering i forbindelse med import,
eksport, mere generelt transport af levende
dyr og fodermidler inden for og uden for
landets grænser. Branchens erstatningsordning
i tilfælde af udbrud af smitsomme sygdomme
er også omfattet heraf. Kvægbrugets fødevaresikkerheds- og zoonoseberedskab vedrørende
primærproduktionen ligger ligeledes i denne
aktivitet.

3.3 Projektets indsats
Projektet modtog i støtteret 2012 1.705 tkr.
fra fonden. Mælkeafgiftsfonden har bevilget
medfinansiering med 6.295 tkr.

3.4 Projektets effektmål og
anvendte metoder og/eller virkemidler – herunder de indikatorer
og/eller parametre, som har været
bragt i anvendelse for at dokumentere projektets aktiviteter og/eller
observationer:
Projektets effektmål er at bidrage til fortsat
opretholdelse af et højt veterinært stade i dansk
kvægbrug og herigennem at:

• medføre forbedret dyresundhed og dermed
dyrevelfærd i besætningerne
• højne produktiviteten og dermed økonomien
på bedrifterne
• øge tilliden hos forbrugerne til produkterne fra
de danske kvægbrug
• give adgang til et bredere eksportmarked for
slagteri- og mejerivirksomhederne og dermed
mulighed for højere priser
Projektet arbejder inden for to hovedområder,
hhv. overvågning af smitsomme kvægsygdomme
samt forebyggelse og håndtering af smitsomme
kvægsygdomme. Inden for disse arbejdes med
følgende mål:
Inden for området overvågning af smitsomme
kvægsygdomme:
• Opretholdelse af status for IBR og BVD.
• Hurtigst mulig detektion af eventuel indslæb af
IBR og BVD indenfor de givne muligheder.
• Gennem overvågningsprogrammet for
Salmonella Dublin at medvirke til udryddelse
af denne zoonose i danske kvægbesætninger
samt efterlevelse af de samfundsmæssige krav
til reduktion af salmonella i fødevarer.
• Gennemføre overvågningen for
B-streptokokker
• Inden for området forebyggelse og håndtering
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af smitsomme kvægsygdomme (veterinært
beredskab):
• Til stadighed arbejdes på at mindske risikoen
for, at der ny- eller genintroduceres alvorlige
smitsomme sygdomme til Danmark. Dette sker
via løbende vurderinger af trusselsbilledet fra
omverdenen både fra internationale og national
samarbejdspartnere og netværksaktiviteter. Der
arbejdes herunder endvidere vedvarende på at
nedbringe risikoen, f.eks. ved kontrol med import
af levende dyr, kontrol af vask af transportbiler,
der returnerer fra udlandet, oplysninger om risici
overfor relevante erhvervsgrupper m.v.
• I tilfælde, hvor det alligevel sker, håndteres
udbrud således, at sundhedsmæssige, økonomiske og andre omkostninger reduceres til det
lavest mulige niveau. ”Paratheden” og effekten
af håndteringen vurderes løbende gennem
planlægning og deltagelse i relevante kursusog øvelsesaktiviteter. Evalueringer af fx afholdte
beredskabsøvelser vil indgå i dokumentationen
af projektets resultater.
• Sikre fortsat højt beredskab herunder også
vidensniveau og informationsniveau rettet
mod primærproduktionen og virksomhederne,
så fødevaresikkerhedsmæssige problemstillinger kan forebygges eller håndteres mest
effektivt.
Projektet deler effektmålene op på kort og
lang sigt for hhv. den enkelte landmand, branche/virksomhed og samfundet. Effektmål
for den enkelte landmand er på kort sigt
nedsat smitterisiko (højere tryghed), bedre
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produktionsplanlægning, bedre dyresundhed
(bedre økonomi), bedre dyrevelfærd (højere
grad af tilfredsstillelse). På lang sigt er det en
højere afregningspris og en bedre accept fra
omverdenen. For brancher/virksomheder er
effektmålene på kort sigt nedsat risiko for kontaminerede råvarer, bedre afsætningsmuligheder,
højere pris. På lang sigt er det højere afregningspris, bedre forbrugeraccept, større råderum og
bedre forberedt på fremtidige krav. Effektmål
på samfundsniveau er på kort sigt eksportindtjening, mens det på lang sigt er større tillid til
produkter samt til branchen.

3.5 Projektets aktiviteter
Projektets aktiviteter inden for overvågning,
forebyggelse og beredskab omfatter alle landets
kvægbesætninger. Hvor det er relevant i forbindelse med kvægsundheden også får og geder.
Overvågningen omfatter prøveindsamling og
laboratorieundersøgelse af blod- og mælkeprøver
fra alle landets besætninger efter lovgivningens
kriterier.

Projektets aktiviteter kan opdeles i det fødevaresikkerhedsmæssige beredskab og det veterinære
beredskab. Led i det fødevaresikkerhedsmæssige beredskab er deltagelse i netværk nationalt
og internationalt til indhentning af viden og
udveksling af erfaringer. For eksempel opdateres zoonosesituationen jævnligt ved deltagelse i
møder med Dansk Zoonosecenter. Her diskuteres
situationen vedrørende fund af zoonotiske agens
i oksekød og eventuelle udbrud af sygdom hos

mennesker forårsaget af indtagelse af oksekød.

Herudover foregår en række aktiviteter f.eks.
rådgivning til virksomheder når risici skal håndteres samt generel information til landmænd og
virksomheder.

Med hensyn til det veterinære beredskab for smitsomme kvægsygdomme kan dette for eksempel
beskrives ved et udbrud af BVD i en besætning
i Sønderjylland i 2011. Forløbet kan ganske kort
beskrives således:
1. Gennem den nationale overvågning findes
besætningen smittet med BVD. Der har i
forløbet op til detektionen været sygdomsproblemer i besætningen.
2. Bekæmpelsesforløbet forventes tilendebragt i
ultimo Myndighederne adviseres.
Med henblik på at forhindre, at infektionen spredes
til andre besætninger, pålægges bl.a. omsætningsrestriktioner i besætningen.
3. En række kontaktbesætninger undersøges for
at konstatere om smittet er spredt. En enkelt
kontaktbesætning findes at have været smittet,
men efter intens undersøgelse og håndtering
kan det konstateres, at infektionen uddør i
denne. Øvrige kontaktbesætninger er tilsyneladende ikke smittede
4. Med henblik på at sanere den smittede
besætning udarbejdes en handlingsplan af
projektets beredskabsdyrlæge med bistand

fra myndigheder, besætningsdyrlæge og
landmand. Projektets sagsbehandler og beredskabsdyrlæge følger bekæmpelsesforløbet. En
række omkostningstunge bekæmpelsestiltag
i besætningen finansieres af projektet, hvilket
omfatter løbende prøveudtagning og laboratorieanalyser samt kompensation for smittefarlige
kalve, der aflives.

3.7 Barrierer og omkostninger for
omsætning af projektets fund og
resultater på baggrund af projektets
effekter
Der vurderes ikke at være nogen barrierer eller
væsentlige hindringer, som hindrer brugen af
projektets producerede viden og skabte resultater, eller som øger omkostningerne af projektets
virkemidler.

Indsatsen mod Salmonella Dublin har været
meget effektiv, men viser i bevillingsåret alligevel en stagnation i antal smittede besætinger. I
kvægbrugets nuværende økonomiske situation
vurderes effekten af en øget indsats at ville være
begrænset, da det fordrer at der er tilstrækkelige
modtager-ressourcer på den enkelte bedrift.

Hele projektet udvikles løbende og erfaringer
bæres videre til følgende år. Forbedringer i
overvågningen implementeres i takt med teoretisk metodeudvikling, laboratorieteknikker og
udviklingen på IT området.
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Figur 2: Projektets effekter og virkningsevaluering - OHF
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Delmål

Overvågning:
Opretholdelse af status for IBR og BVD
Hurtigst mulig detektion af eventuel indslæb af
IBR og BVD inden for de givne muligheder

Effektmål

Landmand på kort sigt:
nedsat smitterisiko (højere tryghed), bedre
produktionsplanlægning, bedre dyresundhed
(bedre økonomi), bedre dyrevelfærd (højere
grad af tilfredsstillelse). På lang sigt er det højere afregningspris, bedre accept fra omverdenen.

Gennem overvågningsprogrammet for Salmonella Dublin medvirkes til udryddelse af denne
zoonose i danske kvægbesætninger samt efterlevelse af de samfundsmæssige krav til redukti-on af salmonella i fødevarer
Gennemføre overvågningen for B-streptokokker
Sikre videns– og informationsniveau rettet mod
primærproduktionen og virksomhederne
Veterinært beredskab:
Løbende vurderinger af trusselsbilledet nationalt og internationalt

Brancher/virksomheder på kort sigt: nedsat
risiko for kontaminerede råvarer, bedre afsætningsmuligheder, højere pris. På lang sigt: højere afregningspris, bedre forbrugeraccept, større
råderum og bedre forberedt på fremtidige krav.

Nedbringe risikoen, f.eks. ved kontrol med import af levende dyr, kontrol af vask af transportbiler, der returnerer fra udlandet, oplysninger
om risici overfor relevante erhvervsgrupper m.v.
Udbrud håndteres således, at sundhedsmæssige, økonomiske og andre omkostninger reduceres til det lavest mulige niveau

Indikatorer
Sygdomsniveauer/-forekomster op/ned

Samfundsniveau på kort sigt: eksportindtjening, mens det på lang sigt er større tillid til
produkter samt til branchen.

Indikatorer
Som oven for - dog mest entydig sammenhæng i
forholkd til smitterisiko og forekomster
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3.8 Konklusion for effektvurderingen
af projektet

3.9 Projektets ressourceforbrug ved at
indgå i effektvurderingen

Det vurderes samlet, at projektet har opfyldt
sine effektmål.

Projektets leder har oplyst, at der er blevet brugt 12 timer på effektvurderingen
inkl. deltagelse ved informationsmødet og
effektvurderingssamtalen.

Overvågningen og det veterinære beredskab i
projektet bidrager væsentligt til, at Danmark
overholder internationale krav om dokumentation for sygdomsstatus og at udbrud bekæmpes.
Projektet har også bidraget væsentligt til, at salmonellaniveauet fastholdes på et lavt stade.

Det vurderes endvidere, at der ikke findes metoder, som på tilsvarende eller bedre vis kunne
have tilvejebragt den nødvendige indsats. Dette
skyldes især tilskudsmodtagerens mangeårige
erfaring mad at drive aktiviteten, og at aktiviteten finder sted i et tæt samarbejde mellem
myndigheder, forskningsinstitutioner og branchen. Derigennem sikres indsatserne gennem
en kombination af lovgivning, brancheregler og
rådgivning, som hviler på afstemt, evidensbaseret grundlag.
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Fondens formål er at
støtte oksekødssektorens
konkurrenceevne
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4. Effektvurdering af
fødevaresikkerhed og
veterinære forhold
Projekt 2
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Projektleder: Jens Munk Ebbesen

4 . 1 Præ s e n t a t i o n a f p ro j e k t e t
Projektet er et løbende projekt, som skal sikre en
optimering af indsatsen vedrørende fødevaresikkerhed og veterinære forhold i kreaturbranchen
med fokus på slagteridelen. Projektet skal sikre
en høj grad af fødevaresikkerhed i oksekødet til
gavn for forbrugerne. Der har igennem mange år
været fokus på at opretholde en høj beskyttelse
af dyrenes sundhed og hermed oksekødets fødevaresikkerhed. I forhold til mange andre lande er
der i Danmark en lang tradition for forebyggelse
og dokumentation, hvilket er med til at sikre en
høj grad af troværdighed omkring produktionen
af oksekød. Projektets har tre primære fokusområder, der interagerer, hhv. beredskab(1), analyse
af risici/sygdomsforekomster (2)samt tolkning af
lovgivning (3). Projektets formål fordeler sig på
disse tre fokusområder.

4.2 Projektets formål
Projektets formål fordeler sig på projektets
primære fokusområder. Disse er at:
1. sikre et velfungerende beredskab, såfremt der
måtte opstå fødevaresikkerhedsmæssige eller
dyresundhedsmæssige problemstillinger.
2. analysere og formidle viden om sygdomsforekomst af fødevarerisici i det danske oksekød,
samt at
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3. at formidle viden om fødevaresikkerhedsmæssige- og veterinære krav i forbindelse med
produktion af oksekød samt i forbindelse med
eksport af det danske oksekød.
Målgruppen i projektet er primærproducenterne og kreaturslagterierne. Projektet skal sikre
fødevaresikkerheden i oksekødet på højst muligt
stade.
Indsatsen sker i tæt samarbejde med den indsats, der bliver gjort i primærproduktionen
af kvæg, således at produktionen af oksekød
betragtes, som en kæde, hvor indsatsen i det ene
led har konsekvenser for næste led og omvendt.
Indsatsen er væsentlig af hensyn til omtalte
kædebetragtning dels af hensyn til fastholdelse
af oksekødets høje veterinære stade dvs. ikke
kun en høj grad af fødevaresikkerhed, men også
en høj dyresundhedsmæssig status primært af
hensyn til eksporten.

4.3 Projektets indsats
Projektet modtog i støtteåret 2012 3.3 mio. kr.
fra fonden. Projektet har karakter af en løbende
indsats.

4.4 Projektets effektmål og
anvendte metoder og/eller virkemidler – herunder de indikatorer
og/eller parametre, som har været
bragt i anvendelse for at dokumentere projektets aktiviteter og/eller
observationer
Projektet beskriver det som et succesparameter,
når projektet indirekte:
• er årsag til at virksomhederne får færre sanktioner i forbindelse med overholdelse af
lovgivningen.
• er med at åbne nye markeder
• er med til at optimere afsætningen af produkter
fra slagterierne

Branchen har på kort sigt sikret en central udpegning af relevante risici i oksekødsproduktionen
på baggrund af en videnskabelig udredning,
fremfor denne opgave bliver løst decentralt på
de enkelte virksomheder.
Branchen har på kort sigt fået adgang til et
samlet overblik over fødevarelovgivningen,
som virksomhederne er underkastet, således at
virksomhederne kan koncentrere deres indsats
omkring implementeringen.
På lang sigt forventes projektet at få moderniseret kødkontrollen, således at kontrollen bliver
risikobaseret og at ansvaret for kvaliteten alene
kontrolleres af virksomhederne og ikke den
offentlige kødkontrol. Derudover skal projektet
kunne fastholde oksekødets høje veterinære
stade dvs. såvel indenfor dyresundhed og
fødevaresikkerhed.

• er med til at modernisere kødkontrollen
• er med til at sikre fokus på relevante
fødevaresikkerheds risici i den danske
oksekødsproduktion
Projektet har en række effekter på kort
sigt:
Branchen har på kort sigt fået åbent op for
produktion og salg af flere af slagteriernes
biprodukter, som tidligere var en omkostning
for slagterierne, idet de gik til destruktion. Den
væsentligste årsag hertil er, at Danmark har fået
en ny BSE-status.

4.5 Projektets aktiviteter
Projektet har fokus på lovgivning, tolkning og
implementering. Projektet har med branchekoden fokus på opdatering og formidling af al
lovgivning på området: fødevarehygiejnelovgivningen, lovgivningen om dyrevelfærd og
dyresundhed. Branchekoden er et elektronisk
værktøj, som kan formidle information, og brugerne kan benytte indholdet i udarbejdelsen af
deres egenkontrol.
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Aktiviteter

Moderatorer
Virksomme mekanismer

Adgang til nye markeder.

Danmark kom i 2011 i den bedste gruppe af lande
mht. til BSE-frihed
Åbning af nye markeder

Opsamling og vurdering af relevante risici i den
danske oksekødsproduktion.
Åbning af nye markeder er ikke alene er baseret på veterinær
faglighed men også politik

Opdatering af relevant lovgivning i branchekoden

Modernisering af den kødkontrol, som slagterierne er underlagt.

Mange markeder har været vanskelig at få i tale

God dialog med omverdenen, herunder myndighederne idet
produktionen af oksekød, ligesom andet kød, er reguleret via
lovgivning
Sikre optimale rammevilkår

Branchekoden. Projektet indeholder en central opsamling og
bearbejdning af fødevarelovgivnin-gen samt udpegning af fødevarerisici i oksekøds-branchen
Brugerne kan fokusere på praktikken fremfor administration

Arbejdet med at få moderniseret kødkontrol sker i EU, da reglerne for kødkontrol er ens i hele EU

Indikatorer
mulige åbninger (svært at vurdere, da meget
politisk)
Rapporter/notater om risikovurdering
Opdaterede love og bekendtgørelser
Gennemføre møder med Kødkontrollen

Figur 3: Projektets effekter og virkningsevaluering
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Det er formentlig den særlige BSE-sygdom i kreaturbranchen,
som gør, at EU ikke er klar til at modernisere kødkontrollen på
kreaturslagterierne.

Delmål

Opdatere branchekoden: Al fødevarelovgivning,
som slagterierne er underlagt, er fortolket således at det er anvendelsesorienteret og derved
klar til implementering.

Effektmål

Brugerne får en ensartet tolkning af fødevarelovgivningen, dvs. uanset hvor de har placeret
deres produktion, skal kontrollen med deres
produktion være den samme
Branchen har på kort sigt fået åbnet et enkelt
nyt marked (Algeriet).

Åbnet op for produktion og salg af flere af slagteriernes biprodukter

Branchen har på kort sigt sikret en central udpegning af relevante risici i oksekødsproduktionen, fremfor en decentral løsning på de enkelte
virksomheder.

Gennemføre risikovurderinger

Branchen har på kort sigt fået adgang til et
samlet overblik over fødevarelovgivningen, som
virksomhederne er underkastet

Sikre beredskab i form af handlingsplanerog
sikre disse opdaterede for de enkelte risici

På lang sigt forventes projektet at få moderniseret kødkontrollen, således at kontrollen bliver
risikobaseret og at ansvaret for kvaliteten alene
kontrolleres af virksomhederne og ikke den
offentlige kødkontrol. Projektet skal fastholde
oksekødets høje veterinære stade inden for
dyresundhed og fødevaresikkerhed.
Det centrale for eksporten er, at omverden har
tillid til fødevaresikkerhed og dyresundhed
Projektet skaber samarbejdserfaringer i forhold
til myndighederne hvilket benyttes i mange
andre sammenhænge og i andre projekter.

Indikatorer
Indikatorer

er årsag til at virksomhederne får færre sanktioner i forbindelse med overholdelse af lovgivningen.
er med at åbne nye markeder
er med til at optimere afsætningen af produkter
fra slagterierne
er med til at modernisere kødkontrollen
er med til at sikre fokus på relevante fødevaresikkerheds risici i den danske oksekødsproduktion.

20

Projektets aktiviteter omfatter hele branchen
dvs. f.eks. adgang til nye markeder for dansk
oksekød samt opsamling og vurdering af relevante risici i den danske oksekødsproduktion.
Et andet eksempel er modernisering af den kødkontrol, som slagterierne er underlagt.
Barrierer og omkostninger for omsætning af
projektets fund og resultater på baggrund af
projektets effekter:
Der vurderes ikke at være nogen barrierer eller
væsentlige hindringer, som hindrer eller øger
omkostningerne ved at anvende projektets producerede viden og gøre brug af projektets fund
og resultater.

4.6 Konklusion for effektvurderingen
af projektet
Det vurderes samlet, at projektet har opfyldt
sine effektmål, idet projektet overordnet har
bidraget til den fortsatte sikring af dansk oksekøds sundhedsstatus.
Denne status sikrer aktiviteten især ved at
fortolke i en virksomhedsrettet kontekst,
så al fødevarelovgivning, som slagterierne
er underlagt, er fortolket således, at det er
anvendelsesorienteret og hermed klar til implementering. Kravet til egenkontrollen er, at den
altid skal være opdateret og dette kontrolleres på slagterierne via den daglige kontrol på
slagterierne.
Idet projektet indeholder en central opsamling
og bearbejdning af såvel fødevarelovgivningen
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samt udpegning af fødevarerisici i oksekødsbranchen kan brugerne fokusere på praktikken
fremfor administration.
Det vurderes endvidere, at der ikke findes metoder, som på tilsvarende eller bedre vis kunne have
tilvejebragt den nødvendige indsats.
Det vurderes, at sideeffekten heraf – som projektet også sikrer – er udnyttelse af den høje
veterinære sundhedsstatus til en markedsmæssig fordel.

4.7 Projektets ressourceforbrug ved
at indgå i effektvurderingen
Projektets leder har oplyst, at der er blevet brugt 15 timer på effektvurderingen
inkl. deltagelse ved informationsmødet og
effektvurderingssamtalen.
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5. Hvordan skabes sammenhæng mellem fondens
strategiske indsatser og projektets effekter?
Effektvurderingen har på baggrund af gennemgangen og effektundersøgelsen af de enkelte
projekter udtaget til effektvurdering vurderet centrale sammenhænge mellem fondens strategiske
indsatser, hvilke projekter, der understøtter hvilke
strategiske indsatser, hvordan de her relevante
effekter indikeres i projekterne samt hvilke centrale virkningssammenhænge, der understøtter
opnåelse eller forventet opnåelse af disse effekter.
Dette er gjort og vist i Tabel 1.
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Det er værd at lægge mærke til, ikke overraskende, at projekterne understøtter forskellige
fondsstrategiske indsatser. Dette skyldes, naturligvis, at projekternes formål og konkrete (del)
mål berører forskellige dele af målsætninger og
strategiske indsatser, som fonden arbejder med.
Dette betyder også, at det er svært at sammenligne projekterne med hinanden, da projekterne
er netop stærkt heterogene. Effektvurderingen
kan således ikke sige noget om eller vurdere projekternes effekter i forhold til hinanden, men har
alene undersøgt og vurderet, om og hvordan det
enkelte projekt har understøttet fondens strategiske indsatser.

Strategiske indsatser

Hvilke projekter
understøtter hvilke
strategiske indsatser

Effektindikatorer

Centrale
virkningsforhold

Fødevaresikkerhed og
sundhed

Overvågning, forebyggelse
og håndtering af smitsomme
kvægsygdomme (1)

(1) Landmand på kort sigt:
nedsat smitterisiko (højere
tryghed), bedre produktionsplanlægning. På lang sigt er
det højere afregningspris,
bedre accept fra omverdenen.

(1) Samspil med myndighederne/Fødevarestyrelsen om
beredskab og bekæmpelse

Brancher/virksomheder på
kort sigt: nedsat risiko for
kontaminerede råvarer, bedre
afsætningsmuligheder, højere
pris. På lang sigt: højere
afregningspris, bedre forbrugeraccept, større råderum og
bedre forberedt på fremtidige
krav.

Samspil med landmænd
ifht. landmændenes motivation for at yde indsats ved
bekæmpelsen

Samfundsniveau på kort sigt:
eksportindtjening. På lang sigt
er det større tillid til produkter
samt til branchen
Fødevaresikkerhed og veterinære forhold (2)

(2)Virksomhederne får færre
sanktioner i forbindelse med
overholdelse af lovgivningen

(2) Danmark kom i 2011 i den
bedste gruppe af lande mht. til
BSE-frihed

Modernisering af
kødkontrollen

God dialog med omverdenen,
særligt myndighederne idet
produktionen af oksekød, ligesom andet kød, er reguleret via
lovgivning

Fokus på relevante fødevaresikkerheds risici i den danske
oksekødsproduktion
Åbning af nye markeder
Optimering af afsætningen af
produkter fra slagterierne
Kvalitet i
primærproduktionen

Overvågning, forebyggelse
og håndtering af smitsomme
kvægsygdomme (1)

(1) Landmand på kort sigt:
Bedre dyresundhed (bedre
økonomi), bedre dyrevelfærd
(højere grad af tilfredsstillelse)
På lang sigt er det højere
afregningspris, bedre accept
fra omverdenen.

Åbning af nye markeder er
ikke alene er baseret på veterinær faglighed men også politik

(1) Samspil med myndighederne/Fødevarestyrelsen om
beredskab og bekæmpelse
Samspil med landmænd
ifht. landmændenes motivation for at yde indsats ved
bekæmpelsen

Tabel 1: Hvordan fondens strategiske indsatser understøttes af de effektvurderede projekters effekter og
centrale virkningsforhold
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6. Anbefalinger
I Kvægafgiftsfonden anbefales det, at effektvurderingen af udvalgte projekter tildelt støtte i
2013 foretages i selve bevillingsperioden. Såvel
dette valg samt valg af metode ved nærværende
effektvurdering er sket på baggrund af anbefalingerne fra effektvurderinger af projekter ydet
tilskud i 2011 af hhv. Promilleafgiftsfonden,
Svineafgiftsfonden, Fonden for Økologisk

Landbrug og Kvægafgiftsfonden. Det blev anbefalet, at tilskudsmodtagerne i højere grad har et
fokus på læring, et øget fokus på effekttankegangen samt på afrapporteringen af effekter.
Derfor er virkningsevaluering som evalueringsmodel valgt i nærværende effektvurdering, og
foretagelse af effektvurderingen sideløbende
med projektet faglige forløb i bevillingsperioden

Generelle anbefalinger for fremtidige effektvurderinger
• At tilskudsmodtagerne på baggrund af virkningsevalueringstankegangen bliver
bedre til at eksplicitere forventninger til projektets sammenhænge mellem indsats og effekter.
• At ansøgerne/tilskudsmodtagerne i højere grad øger deres fokus på afrapportering af effekterne af deres projekter
• At fremtidige evalueringer tilrettelægges således, at der gennem de metodiske
valg gives mulighed for dialog med tilskudsmodtagerne i hhv. begyndelsen og
slutningen af det givne bevillingsår, således at forventninger til projektet kan
tydeliggøres i begyndelsen af bevillingsåret, mens en realitetstest kan finde sted
i slutningen af bevillingsåret.
• At fremtidige evalueringer fortsat tilrettelægges gennem metodetriangulering
med en kombination af skriftlig og mundtlig dialog med tilskudsmodtagerne.
• At fremtidige evalueringer i højere grad gør brug af virkningsevalueringens
ramme og sprogbrug i dialogen med tilskudsmodtagerne.
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understøtter som metode anvendelsen af virkningsevaluering. Dermed åbnes der for en
løbende læring i selve projektet også.

generelle anbefalinger opstilles for fremtidige
effektvurderinger.

På baggrund af effektvurderingens erfaringer med at gennemføre effektvurderingen
af de to udvalgte projekter tildelt støtte af
Kvægafgiftsfonden i 2012 kan nedenstående

• At fremtidige evalueringer tilrettelægges således, at der kan ske en vis systematisering og generalisering i selve udførslen af effektvurderingen af hensyn til den
tidsmæssige ramme og de økonomiske ressourcer, som der er til rådighed for
effektvurderingen. Dette kan eksempelvis gøres ved at fortsætte med at tage
udgangspunkt i og videreudvikle det effektvurderingsskema, som der er udviklet
i forbindelse med denne effektvurdering.
• At man fortsat bør notere sig, at den store heterogenitet mellem fondsprojekterne medfører, at effektvurderingen må udvise fleksibilitet i forhold til den
konkrete undersøgelse og effektvurdering af hvert enkelt projekt
• At evalueringens omfang og byrder skal stå i et rimeligt forhold til projekternes
størrelser. På den ene side kan det være mere ønskværdigt med flere og mere
dybdegående evalueringer, men omvendt skal man gøre sig klart, at dette vil
være ganske omkostningstungt både for fonden og de udvalgte projekter. Her er
det vigtigt at notere sig, at fonden allerede nu udviser et krav om projektrelevans
og projektkvalitet gennem selve konkurrenceelementet mellem de ansøgninger,
som fonden modtager. Dette konkurrenceelement blandt ansøgerne om fondsmidler skærper i sig selv ansøgernes evner og vilje til at udforme gode relevante
projekter, som er til gavn og udviser effekter for den enkelte landmand, virksomhed, erhvervet, miljø, klima og samfund.
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Bilag 1: Ressourceforbrug
hos de evaluerede
Rigsrevisionen gør flere steder opmærksomhed på,
at evaluator skal medtænke byrden for de evaluerede ved at indgå i en evaluering (se eksempelvis
Beretning til statsrevisorerne om statens anvendelse af evalueringer, maj 2005). Hovedbudskabet
fra Rigsrevisionen er, at evaluering ikke må være
unødigt belastende for den eller de evaluerede.
Hvis en effektevaluering eller effektvurdering er
unødigt belastende, forstået som overvældende
bebyrdende ressourcemæssigt i form af tid, penge
eller på anden måde i omfang, for den eller de
som udsættes for evaluering, så har evalueringen
mistet sit formål. Årsagen til dette skal søges i, at
hvis en effektevaluering er unødigt belastende for
den evaluerede, så vil selve evalueringen i nogle tilfælde fylde så meget for den eller de evaluerede,
at selve evalueringen i sig selv bliver hovedformålet for det pågældende projekt og ikke projektets

Projekt

Antal personer
involveret i
evalueringsdeltagelsen

(1) Overvågning,
forebyggelse
og håndtering
af smitsomme
kvægsygdomme
(2)
Fødevaresikkerhed
og veterinære
forhold
Tabel 2: Ressourceforbrug hos evaluanter

eget formål. Dette ville i så fald være uacceptabelt økonomisk og etisk og det pågældende
projekt ville endvidere ende som ligegyldigt, som
uinteressant.
Nedenfor præsenteres en oversigt over de to
udtrukne projekters ressourceforbrug ved at
indgå i effektvurderingen for Kvægafgiftsfonden
2012 i forhold til størrelsen på hver enkelt projekts tilskud fra fonden.
Bemærkninger til dette: Hvis man umiddelbart ser på omfanget af tid, som de to projekter
har anvendt på at indgå i effektvurderingen, er
der en mindre variation; Men hos begge projekter er der tale om en forholdsvis lille andel af
budgettet.

Antal timer brugt
på deltagelsen i
evalueringen

2

1

Samlede udgifter i
kroner (timepris)

Som procentandel af
støttebeløbets
størrelse

12

9.120

0,5%

15

11.475

0,3%

