
Kvægafgiftsfonden

KVÆGEffektvurderingsrapport 
2014



2



EFFEKTVURDERINGSrapport 3

Indhold
 
Indledning 4

Overordnede resultater af effektvurderingerne 6

Effektvurdering 1: 

Sundere Slagtekalve - mindre forbrug af antibiotika 8

Effektvurdering 2: 

Vurdering af kalve- og oksekøds samlede miljøbelastning 12

Bilag: Metode 16



4

1.0 Indledning

1.1 Formål med effektvurderingerne 
Formålet med at gennemføre effektvurderinger af ud-
valgte projekter er tosidet. 

For det første gennemføres effektvurderinger for at 
kontrollere og få dokumenteret viden om anvendelsen 
af bevillingsmidlerne. Herved opnås indsigt i, i hvilket 
omfang 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, hvilke konkrete 
resultater og effekter projekterne munder ud i. I den 
forbindelse sættes der ikke mindst fokus på, hvordan 
resultaterne videreformidles til og implementeres af 
slutbrugerne. Sidstnævnte kommer ikke kun den en-
kelte slutbruger til gavn men gavner hele 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”. 

1.2 Metode
Kvægafgiftsfonden giver hvert år støtte til omkring 30 
projekter inden for hovedformålene i landbrugsstøt-
teloven. Projekterne er kendetegnet ved at være 
forholdsvist forskellige i deres formål, indhold, projekt-
periode, størrelser m.v.

For at gøre sammenligning på tværs af de udvalgte ef-
fektvurderede projekter mulig og meningsfuld er det 
afgørende, at effektvurderingen tager udgangspunkt i 
den samme teoretiske ramme.

Forandringsteorien udgør et godt teoretisk funda-
ment, når projekter skal effektvurderes, idet den gør 
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det muligt at følge målene for et konkret projekt fra 
initiering til afslutning. Med denne grundsten er effekt-
vurderingerne yderligere genenmført med anvendelse 
af ’målopfyldelses- og effektevaluering’. I bilaget bag-
erst i rapporten er metoden nærmere beskrevet. 
 

1.3 Udvalgte projekter til effektvurdering
Kvægafgiftsfondens bestyrelse har udvalgt to projek-
ter til effektvurderinger.

De udvalgte projekter er:
1. Sundere slagtekalve – mindre forbrug af antibio-
 tika, v. Videncentret for Landbrug (nu SEGES).

2. Vurdering af kalve- og oksekøds samlede miljø-
 belastning, v. Kødbranchens Fællesråd.
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2.0 Overordnede resultater 
        af effektvurderingerne

2.1 Projekterne giver mening!
Begge projekter vurderer, at de i høj grad har opnået 
de resultater, som de forventede ved projektets start.

Projekterne bidrager til at opnå følgende effekter:
1. Sundere slagtekalve – mindre forbrug af an-

tibiotika bidrager til at forbedre sundheden i 
slagtekalvebesætningerne og til at mindske for-
bruget af antibiotika. Det styrker økonomien i de 
enkelte bedrifter og mindsker risikoen for frem-
tidige problemer omkring antibiotikaresistens.

2. Vurdering af kalve- og oksekøds sam-
lede miljøbelastning er med til at skabe overblik 
over den samlede produktions miljøbelastning 
og dermed grundlag for fremtidige indsatser mod 
forurening, ligesom øget viden forbedrer mu-
ligheden for at bevare en god relation til forbrugerne. 

2.2 Projekternes resultater er generiske 
og anvendelige
Projektet vedrørende Sundere slagtekalve genererer 
resultater, som vil kunne anvendes direkte af alle kvæg-
producenter, mens projektet vedrørende kalve- og ok-
sekøds samlede miljøbelastning har potentiale til at 
komme alle kvægproducenter til gode i form af bedre 
afregning og fremtidige miljøforbedringer.

Projekterne lever dermed op til kravet om at være 
generiske og bibringe nytte til sektoren og samfundet 
generelt, mens deres effekter indtræder både umid-
delbart og på længere sigt.

2.4 Resultaterne formidles bredt
De to projekter har formidlet resultaterne bredt og har 
gjort brug af flere forskellige formidlingskanaler, jf. figuren 
på næste side. 
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Projekterne er formidlet gennem alle fire kanaler

Egen hjemmeside         En eller flere artikler         Konferencer, seminarer,         Faglige møder
                 åbent hus el. lign.
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3.0 Sundere Slagtekalve - mindre forbrug 
af antibiotika3
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Fakta om projektet:

Projektets titel: Sundere slagtekalve – mindre forbrug af antibiotika

Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug (nu: SEGES)

Bevilling fra Kvægafgiftsfonden i 2014: 400 t.kr. (100 pct. finansiering)

Projektets samlede budget i projektperioden: 1,4 mio. kr.

Projektperiode:  2013 - 2014

Projektets samlede budget i projektperioden:

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

2013 2014

mio. kr.
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3.1 Projektets baggrund og formål
Der anvendes i dag væsentligt mere antibiotika i 
slagtekalvebesætninger end i andre produktionsgrene 
inden for kvægbruget. Men når sygdomsbakterier be-
handles med antibiotika, er der risiko for, at de udvikler 
resistens. Som følge heraf bliver sygdomsbakterierne 
endnu sværere og mere ressourcekrævende at behandle 
med antibiotika. Idet der heller ikke findes brugbare 
alternativer, er det vigtigt, at antibiotika anvendes i det 
rette omfang.

Projektet har til formål at identificere de faktorer, der 
har betydning for sundheden i slagtekalve-besætningerne, 
så sygdom dels kan forebygges, dels hurtigt kan iden-
tificeres, så antibiotika anvendes optimalt. 

3.2 Resultater
I alt 34 slagtekalveproducenter har deltaget i projek-
tet. Producenterne er udvalgt på baggrund af deres 
forbrug af antibiotika samt dødeligheden i besætning-
erne.

De involverede besætninger har via møder og work-
shops udvekslet erfaringer med særlig fokus på, 
hvordan management, fodring, opstaldning, holdstør-
relse og krav til leverandører af småkalve håndteres på 
besætningerne. 

Det var i starten af projektet hensigten, at erfaringerne 
skulle opsamles i en manual, som skulle identificere de 
indsatser, der bedst højner sundheden i besætning-
erne. Imidlertid blev det i løbet af projektperioden 
tydeligt, at besætningerne var meget forskellige, og 
at det derfor ikke var muligt at udarbejde en manual, 
som kunne rumme de mange facetter i den daglige 
drift, som har indflydelse på kalvenes sundhed. I stedet 
er der udarbejdet en række artikler, som har fokus på 
særskilte problemstillinger med udgangspunkt i for-
skellige typer af produktion, og som derved bliver mere 
nærværende og giver mere nytte for producenten.

En af de grundlæggende erfaringer fra projektet er, at 
smittepresset hos kalvene er en væsentlig faktor for 
sygdomsforekomst og medicinforbrug. Dårlig hygiejne 
bidrager til et højere smittepres omkring kalvene, og 
det kan aflæses direkte i dødeligheden i besætning-
erne. I forbindelse med besøgene på besætningerne 

er staldforhold og managements betydning for sund-
heden og medicinforbruget hos slagtekalve blevet regi-
streret. Resultatet fra besøgene viste, at smittepresset 
målt i hygiejneniveau og belægningsgrad har meget 
stor betydning for dødelighed og medicinforbrug, jf. 
tabellerne nedenfor:

Hygiejne-
niveaua

God Middel Lav

Dødelighed 5,9 pct. 11,9 pct. 12,8 pct.

Note: a) Hygiejneniveauet er vurderet forholdsvist subjektivt og omfatter fodertrug, vandkopper, 
liggearealer, vægge m.v. Ved god hygiejne er niveauet fundet tilfredsstillende på næsten alle punkter, 
ved middel hygiejne er accepteret mindre afvigelser, ved dårlig hygiejne har vurderingen af mindst ét 
forhold været uacceptabelt.

Belægnings-
gradb

Høj Middel Lav

Medicinfor-
brug

4,7 ADDc 2,0 ADD 1,7 ADD

Noter: b) Ved lav belægning menes mindst 4 m² pr. kalv, middel svarer til ca. 3-4 m² pr. kalv og høj 
belægning svarer til mindst ét staldafsnit med mindre end 3 m² pr. kalv.
c) ADD: Anvendt daglig dosis. Den mængde antibiotika en standard ko får i antibiotika-behandling 
pr. dag.

En anden faktor, der bidrager væsentligt til at styre 
smittepresset i besætningen, er tidlig udpegning og 
behandling af syge dyr. Traditionelt bliver eksempel-
vis lungelidelser først behandlet, når kalven hoster, 
puster og har mistet ædelysten. Disse tegn tyder på 
fremskreden sygdom, og behandling på dette sene 
tidspunkt giver ofte et dårligt resultat pga. kroniske 
skader i lungevævet. Kalve med kroniske skader bliver 
behandlet igen og igen med samme dårlige resultat, og 
de påvirker besætningens medicinforbrug uden nogen 
effekt. Tidlig udpegning og behandling af syge dyr giver 
bedre effekt af medicinske behandlinger. Samtidig fal-
der smittepresset, når syge kalve ikke belaster deres 
boksfæller gennem et langt sygdomsforløb. 

Håndtering og opstaldning af syge kalve er endnu et 
område, der kan bidrage til at styre smittepresset. I 
mange produktionsanlæg er udnyttelse af syge-og iso-
lationsfaciliteter ikke opprioriteret, og derfor går syge 
kalve rundt blandt deres raske boksfæller og øger smit-
tepresset. Ydermere kan syge dyr have svært ved at 
finde ro eller komme op og få ædt tilstrækkeligt, når 
de skal klare sig i en stor flok, og det bidrager til at for-
hale sygdommen. Strategisk brug af sygebokse vil give 
sundhed og velfærd et løft i mange
slagtekalveproduktioner.
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3.3 Effekten for den enkelte landmand
Projektet giver slagtekalveproducenter overblik over 
de faktorer, der har størst betydning for kalvenes sund-
hed, og dermed kan de lettere indrette bedriften på en 
sundhedseffektiv måde. 

Øgede krav til kalvenes sundhed og pasning fra 
slagtekalveproducenter kan have en positiv afsmit-
tende effekt også hos de mælkeproducenter, der er 
leverandører af kalve. Desuden vil nedsat sygdoms-
forekomst og færre sygdomsbehandlinger resultere 
i et øget afkast til slagtekalveproducenterne samt 
bedre tilvækst og foderudnyttelse, der styrker økono-
mien yderligere.

3.4 Effekten for samfundet
Projektet har været med til at give input til, hvordan 
sundheden ved hjælp af opmærksomhed og manage-
ment på bedriften kan højnes, således at behovet for 
antibiotika reduceres. 

Det var målet, at projektets resultater ville med-
føre et markant og generelt fald i medicinforbruget 
i slagtekalvebesætningerne i løbet af 2014. Det ob-
serverede fald i projektperioden har imidlertid været 
begrænset. Det gennemsnitlige medicinforbrug i de 
200 største slagtekalvebesætninger er fra start til 
udløb af projektet ændret fra 1,3 til 1,2 ADD. 

Opbygning af tillid til og erfaringer med ny manage-
ment har taget længere tid end forventet, og poten-
tialet for yderligere reduktion vurderes derfor at være 
til stede.

3.5 Formidling og implementering
Projektets resultater er blevet formidlet gennem de 
trykte landbrugsmedier. Derudover er VFL Kvægs 
Slagtekalvenyhedsbrev blevet brugt som formidlings-
kilde direkte til slagtekalveproducenterne, lige som 
resultaterne er formidlet via erfa-gruppemøder og 
møder for slagtekalveproducenter.

Størstedelen af de involverede bedrifter har imple-
menteret de resultater, som på den enkelte bedrift 
forventes at give en effekt, ligesom formidlingen af 
projektets resultater forventes at resultere i, at op mod 
75 pct. af alle kvægproducenter inden for fem år vil im-
plementere resultaterne.
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4.0 Vurdering af kalve- og oksekød samlede 
miljøbelastning4
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Fakta om projektet:

Projektets titel:  Vurdering af kalve- og oksekøds samlede 

  miljøbelastning.

Tilskudsmodtager:  Kødbranchens Fællesråd.

Bevilling fra Kvægafgiftsfonden i 2014:  565 t.kr. (100 pct. finansiering)

Samlet budget i projektperioden:  1.477 t.kr.

Samarbejdspartnere:  Teknologisk Institut (DMRI) og Aarhus Universitet

Projektperiode:  2013 - 2015.

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

2013 2014 2015

mio. kr.

Projektets samlede budget i projektperioden:
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4.1 Projektets baggrund og formål
Oksekødsbranchen oplever i disse år stigende krav fra 
forbrugere og detailhandel til dokumentation af bære-
dygtighed og miljøperformance – både nationalt og 
internationalt. Samtidig er det forventningen, at den 
politiske opmærksomhed og lovreguleringen spidser 
til. Således er det nødvendigt at have et bedre kend-
skab til den faktiske miljø- og klimapåvirkning - både 
for at kunne være i en fagligt velfunderet dialog med 
forbrugere og detailhandel, og for at kunne doku-
mentere kvægkødsektorens miljøpåvirkning, belyse 
forbedringspotentialer og foretage de faktiske æn-
dringer, som ny regulering vil kunne indebære.

Projektet har til formål at afdække miljøbelastningen 
af oksekød fordelt på de væsentligste typer af kvæg-
produktionstyper i Danmark fordelt på race, slagtetids-
punkt, malkekøer eller kødkvæg, økologiske/kon-
ventionelle m.m. Arbejdet har baseret sig dels på ny 
dataindsamling, dels på tidligere studier. Miljøbelast-
ningen er baseret på en livscyklusvurdering, hvor hele 
kæden er tænkt ind, og hvor flere afgørende miljøpara-
metre er medtaget.

Hvor hidtidige rapporter oftest har fokuseret på 
primærproduktionen, altså landmandens andel af 
produktionen, har dette projektet i højere grad skabe 
indsigt i hele produktkædens miljøbelastning inklusive 
foder- og slagteriproduktionen, eksempelvis målt på 
forbrug af vand og energi, emissioner til luft arealan-
vendelse m.v. 

4.2 Resultater
Projektets faglige resultater er tilvejebragt og samlet i 
rapporten ’Environmental impact of beef by life cycle 
assessment (LCA) - 13 Danish beef production systems’.
Rapporten baserer sig dels på en vidensopsamling på 
dele af oksekødets livscyklus opdelt ud fra fx dyrenes 
alder, køn, fodring mv., dels på indsamlede data fra slag-
terier, og endelig på konkrete LCA-vurderinger for 13 
forskellige kvægproduktionstyper, hvor miljøbelastnin-
gen er opgjort for produkternes samlede livscyklus fra 
primærproduktion til endelig kødudskæring.
Analysen omfatter følgende miljøparametre; klima-
belastning, arealanvendelse, biodiversitet, fossil energi, 
påvirkning med næringsstoffer og forsuring. De enkelte 
produktionstyper er opgjort på de forskellige typer af 
miljøparametre. Blandt resultaterne kan nævnes, at:
• Kød fra de forskellige typer af malkekvægsproduk-
tionen har omtrent samme belastning på klima, forsu-

ring og eutrofiering (forurening med næringsstoffer).
• Belastningen på klima, forsuring og eutrofiering fra 
kødkvæg er ca. den dobbelte for stude, den tredob-
belte for kalve og ungkvæg, og den firedobbelte for 
kødracen skotsk højlandskvæg.
• Mens kød fra malkekvæg har en beskeden, negativ 
indvirkning på biodiversiteten, har kødkvægproduk-
tionen til gengæld en stor positiv effekt.
Der er ikke foretaget nogen samlet rangordning af 
produktionstyperne, idet det ikke har været inten-
tionen at sammenligne forskellige miljøparametre med 
hinanden. 
Projektet har ikke produceret egentlige, praktiske an-
befalinger til hverken landmænd, slagterier eller andre 
interessenter. Rapporten viser dog, at der er et stort 
potentiale for at mindske miljøbelastningen ved at 
opnå en bedre udnyttelse af de dyr, der rent faktisk 
slagtes, altså ved i højere grad at anvende indvolde og 
ukurante udskæringer til menneskeføde.
Dette skyldes, at langt den største del af belastningen 
fra oksekød kan føres tilbage til primærproduktionen, 
og kun en mindre del af belastningen skyldes forarbejd- 
ningen på slagterierne. Hæves eksempelvis udnyt-
telsen af en slagtekalv fra ca. 50 pct. af dens samlede 
vægt til den optimale udnyttelse på ca. 63 pct., vil kli-
mabelastningen falde med ca. 20 pct.

4.3 Effekten for den enkelte landmand
Projektets formål har været at generere viden og med-
virke til at sikre oksekød en fortsat fremtrædende og le-
gitim position i detailhandelen, idet projektet har givet 
mulighed for en fagligt velfunderet dialog med forbrugerne. 
Projektet vil således have den afledte effekt for land-
manden, at afsætningsmulighederne – og dermed 
afregningen - styrkes.

På sigt kan der også være skabt grundlag for det fort-
satte arbejde med at reducere miljø- og klimabelast-
ningen, og for at kunne leve op til faktiske krav om 
dokumentation af bæredygtighed, der kan opstå som 
følge af samfundsmæssige ønsker og ny regulering.

4.4 Effekten for samfundet
Yderligere viden om oksekøds miljø- og klimapåvirk-
ning er vigtig for, at der kan tages de rigtige initiativer 
med henblik på at mindske de negative effekter på 
eksempelvis klima og miljø, og skabe eller fremme 
de positive effekter, eksempelvis på biodiversiteten. 
Denne viden kan samtidig danne grundlag for, at der 
i detailhandelen i videre udstrækning tages hensyn til 



EFFEKTVURDERINGSrapport 15

de forskellige typer oksekøds miljø- og klimapåvirkning, 
således at markedet i sig selv kan skabe en bevægelse i 
retning af øget bæredygtighed i kvægsektoren.
Effekterne kan således i sidste ende resultere i bl.a. 
mindsket klimapåvirkning, øget biodiversitet og bedre 
vandmiljø, men en nærmere kvantificering kan ikke 
foretages på baggrund af projektets resultater.

4.5 Projektets formidling
Kommunikationen af projektets resultater til land-
mænd, slagterier, forbrugere, detailhandel og øvrige 
interessenter foretages først i 2015. Der er bl.a. plan-
lagt deltagelse i workshops, bredt orienteret formidling 
gennem pressen og inddragelse i videre samarbejde 
med danske og internationale forskere.

4.6 Ekstern evaluering
Rapporten ’Environmental impact of beef by life cycle 
assessment (LCA) - 13 Danish beef production systems’, 
er blevet sendt til uvildig vurdering hos en ekspert i livs-
cyklusanalyser hos Københavns Universitet. Det er her 
blevet vurderet, at der er tale om en spændende og 
meget grundigt fremstillet rapport, men at rapporten 
også – det komplekse indhold taget i betragtning – 
burde være mere pædagogisk og letlæseligt fremstillet.

Dertil fremhæves i den eksterne vurdering bl.a. føl-
gende: at rapporten er ikke helt konsekvent i sine 
valg af data; at der er for stort fokus på klima- frem for 
miljøspørgsmål; at undersøgelsen af primærproduk-
tionen burde være delt op på flere faktorer, så som 
foderproduktion, gødning m.m.; og at det forekommer 
urealistisk at anvende en større del af dyrene til men-
neskeføde, da en større omlægning af spisevanerne 
forekommer urealistisk, og at der derfor burde være 
større fokus på muligheden for at mindske klima- og 
miljøbelastningen under produktionen. 
Til det sidste har tilskudsmodtager dog bemærket, 
at en øget udnyttelse af dyrene til menneskeføde 
primært skal realiseres gennem eksport til lande, hvor 
det ikke nødvendigvis vil kræve en omlægning af spi-
sevanerne.
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5.0 Bilag:
Metode

5.1 Udvælgelse af projekter
Hver fondsbestyrelse i produktionsafgiftsfondene og 
Fonden for økologisk landbrug udvælger 2-3 projekter 
ved simpel udvælgelse til effektvurdering. 

Promilleafgiftsfonden udvælger seks projekter på 
tværs af driftsgrenene.

5.2 Tidspunkt for gennemførsel af effekt-
vurderingerne
Bevillingerne fra promille- og produktionsafgiftsfond-
ene er 1-årige, og af denne grund gennemføres effekt-
vurderingerne i forbindelse med bevillingsårets afslut-
ning.

5.3 Den teoretiske ramme
Promille- og produktionsafgiftsfondene giver til sam-
men årligt støtte til flere hundrede projekter inden for 
hovedformålene i landbrugsstøtteloven. Projekterne 
er kendetegnet ved at være meget forskellige i deres 
formål, indhold, projektperiode, størrelse m.v. 
For at gøre sammenligning på tværs af de udvalgte 
projekter mulig og meningsfuld er det afgørende, at 
effektvurderingen for alle typer af projekter tager ud-
gangspunkt i den samme teoretiske ramme. 

Forandringsteori
I forbindelse med tilskudsmodtagernes projektansøg-
ninger bliver de bedt om at angive formålet med pro-
j-ektet, hvilke aktiviteter der ønskes gennemført, hvilke 
produktionsmål de gennemførte aktiviteter skal result-
ere i, og endelig skal de angive, hvilke effekter de på sigt 
forventer projektets resultater vil medføre, herunder fx 
mindre forurening, kompetenceløft, eller øget konkur-
renceevne. 

I den teoretiske verden svarer ansøgningsskemaet 
således til projektets forandringsteori. 

Temaerne i ansøgningsskemaet (forandringsteorien) 
hjælper den enkelte ansøger med at gennemføre en 
analyse af, hvordan den tilsigtede effekt skal nås. Gen-
nem forandringsteorien beskrives, hvilke aktiviteter 
der skal gennemføres for at opnå de effekter for den 
målgruppe, som projektet vedrører. Herved sandsyn-
liggøres, at de gennemførte aktiviteter på sigt vil med-
føre de ønskede effekter. 

På baggrund af ovenstående kan der opstilles parame-
tre for målopfyldelsen – dvs. hvilke succesparametre, 
der skal være gældende for, at projektet er gennemført 
succesfuldt. 

5

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

Figuren nedenfor illustrerer forandringsteorien 1.

Input Aktivitet Output
Effekt på
kort sigt

Effekt på
lang sigt
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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 ak-
tiviteter 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.

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

Effektmålene kan både opgøres på kort og på langt 
sigt. Det kan imidlertid være vanskeligt at opstille para-
metre 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 svært at isolere effekten af det 
konkrete projekts indflydelse på konkurrenceevnen. I 
sådan et tilfælde kan det være nødvendigt at anvende 

parametre på et lavere niveau som mål for den tilsigt-
ede effekt. Dette forudsætter dog, at der er en forvent-
ning om, at der er en sammenhæng til den langsigtede 
effekt. 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 givet projekt kom-
mer 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, kan det dog være vanskeligt at opstille målepara-
metre på højt niveau, idet de som regel først viser sig 
langt ude i fremtiden. 

Som det fremgår af effektvurderingerne i rapporten, 
er de målbare parametre således i vidt omfang relate-
ret til outputtet/resultaterne, som er meget projekt-
nære, og dermed i mindre omfang relateret til de sam-
fundsmæssige effekter. 
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Evalueringsmetode
Effektvurderingerne er gennemført med anvendelse 
af ’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 pro-
jektet – 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 ud-
meldte mål med et projekt ikke er konkrete, opera-
tionelle og målbare. Men forudsat at målene er klart 
formuleret, gør tilgangen det muligt at vurdere, om 
målene er implementeret, 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.

5.4 Gennemførsel af effektvurderingerne
For at sikre sammenlignelighed på tværs af projek-
terne og en tilstrækkelig faglig dybde i effektvurdering-
erne gøres der både brug af spørgeskemaer (kvantita-
tiv tilgang) og interview (kvalitativ tilgang). Metoderne 
beskrives nedenfor.

Kvantitativ tilgang
De udvalgte projekter har besvaret et onlinebaseret 
spørgeskema indeholdende spørgsmål om, i hvilken 
grad projektet har opnået de resultater, der forvent-
edes ved projektets start, og hvilke effekter for land-
manden og samfundet det forventes, at projektet vil 
afstedkomme. Spørgeskemaet indeholder både kvan-
tificerede, lukkede spørgsmål samt spørgsmål af mere 
åben karakter. 

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

Kvalitativ tilgang
Udover den kvantitative tilgang er der for de udvalgte 
projekter gennemført et dybtgående interview med 
projektlederen. 

Formålet med interviewet er dels at spørge ind til de-
taljer i besvarelsen af de kvantitative spørgeskemaer, 
dels at spørge ind til særlige udfordringer, gevinster, 
processer m.v., som kan være svære at håndtere kvan-
titativt i et spørgeskema.

Ekstern ekspertvurdering
Endelig har fondenes sekretariat for visse projekters 
vedkommende anmodet uvildige tredjeparter om at 
give deres vurdering af projektets resultater i lyset af 
de målsætninger for projektet, der på forhånd var ud-
stukket. 
I disse tilfælde er vurderingerne særskilt beskrevet un-
der de enkelte effektvurderinger. 
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