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1.0 Indledning
1.1 Formål med effektvurderingerne
Formålet med at gennemføre effektvurderinger 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 formålsbeskrivelse, 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 og implementeres af slutbrugerne. Sidstnævnte kommer ikke kun den enkelte
slutbruger, men også samfundet og samfundsøkonomien til gavn.
Effektvurderingerne gennemføres med udgangspunkt
i Fødevareministeriets bekendtgørelse for landbrugets
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fonde, hvoraf det fremgår:
”…det påhviler fondene at vurdere effekten af udvalgte aktiviteter”.

1.2 Metode
Kvægafgiftsfonden bevilliger hvert år støtte til mellem
20-40 projekter inden for hovedformålene i landbrugsstøtteloven. Projekterne er forskellige i deres formål,
indhold, projektperiode, størrelse m.v.

teorien for det enkelte projekt er effektvurderingerne
yderligere gennemført med anvendelse af ’målopfyldelses- og effektevaluering’.
Kvægafgiftsfondens bestyrelse besluttede i maj 2015,
at alle projekter, der får støtte af Kvægafgiftsfonden,
skal effektvurderes. Tilskudsmodtagerne i 2015 er:

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

•
•
•
•
•
•
•

Økologisk Landsforening
Kødbranchens Fællesråd
SEGES
Aarhus Universitet
Klassifikationskontrollen
Danmarks Tekniske Universitet
Teknologisk Institut, DMRI

Forandringsteorien udgør et godt teoretisk fundament, når projekter skal effektvurderes, idet den gør
det muligt at følge målene for et konkret projekt fra initiering til afslutning. Med udgangspunkt i forandrings-

For 2015-projekterne betyder det, at 36 projekter har
besvaret et effektvurderingsskema. Skemaet sætter
fokus på, hvilke resultater projekterne har afstedkommet, og hvilke effekter for landmanden og samfundet
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de potentielt kan få.
For at imødekomme forskelligheden i de vurderede
projekter er der anvendt tre forskellige skemaer til
indsamling af information. Skemaerne er fordelt efter
projekternes hovedformål. Der anvendes således et
separat skema til vurdering af henholdsvis
•
•
•

afsætningsfremme
forskning og forsøg, samt
generelle projekter omfattende rådgivning, 		
sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, 		
dyrevelfærd, kontrol og uddannelse.

En nærmere beskrivelse af metoden findes i bilaget
bagerst i rapporten.
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1.3 Udvalgte projekter
til effektvurderingsrapporten
Bestyrelsen for Kvægafgiftsfonden har besluttet, at to
projekter skulle interviewes til brug for denne rapport.
Disse projekter har således både besvaret et effektvurderingsskema og deltaget i et interview.

De udvalgte projekter er:
1. SEGES: Smitterisiko og sygdomsforebyggelse i
forbindelse med flytning af dyr mellem besæt
ninger
2. DMRI: Innovativ detailpakning 2.0 - optimering af
gasblandinger
For de to udvalgte projekter kan følgende effekter
fremhæves:
1. Smitterisiko og sygdomsforebyggelse i forbindelse med flytning af dyr mellem besætninger
har udviklet og demonstreret viden og værktøjer,
der har bidraget til effektiv sygdomsforebyggelse
og sygdomssanering i slagtekalvebesætninger,
især med fokus på BRSV, Corona-virus og Salmonella Dublin, og dermed været med til at øge
produktiviteten og dyrevelfærden.
2. Innovativ detailpakning 2.0 - optimering af
gasblandinger har udviklet værktøjer til at
detailpakke oksekød på en måde, som i højere
grad sikrer såvel kødets holdbarhed som farve
og smagsmæs sige kvalitet. Denne viden kan være
med til at øge kvaliteten af kødet og dermed
efterspørgslen, samt mindske madspildet.
I det følgende gives en oversigt over, hvilke konkrete
effekter alle 36 effektvurderede projekter bidrager
med i forhold til landmanden og samfundet. I de efterfølgende kapitler herefter gennemgås de to udvalgte
projekter enkeltvis.
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2.0 Overordnede resultater
af effektvurderingerne
2.1 Projekttilskud og gearing i 2015
Tabel 1. Størrelse og gearing
Figur 3. – Brugerrettede effekter

Figur 2 – Primære resultater (sandsynligheder 0-100)

KAF 2015, 1000 kr.

Totalt 2015, 1000 kr

GEARING

Afsætningsfremme (n=7)

5.559

5.559

1,00

55

Forskning og forsøg (n = 21)

9.440

12.227

1,30

50

* Generelt (n08)

8.644

13.880

1,61

45

23.643

31.366

1,34

40

Procent

Procent
75
70
65
60

I alt

55
35
50
30

95 pct. af de 36 effektvurderede projekter vurderer,
at de har opnået alle eller de fleste af de resultater,
som de forventede, da projektet blev igangsat. 6 pct.
vurderer, at omkring halvdelen af de forventede resultater er blevet indfriet, jf. figur 1 nedenfor.
Projekterne lever dermed grundlæggende op til de
mål, der er sat, og som fondsbestyrelsen har bevilget
midler til. For de resterende projekter, som ikke har
opnået alle forventede resultater, er de væsentligste
årsager, at ekstern finansiering enten ikke er bevilget
som forventet, eller at der af forskellige årsager ikke
har været adgang til den forudsatte nødvendige
ekspertise.
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52%

52%

50%

38%

40
20
35
Alle resultater
42%

15
30
10
25

29%

29%

48%

75%

38%

75%

5
20

For forsknings- og forsøgsprojekterne angiver 52 pct.,
at det primære resultat har været at få dokumenteret
viden omkring et specifikt emne, og 52 pct. udtrykker,
at videnskabelig formidling via enten udgivelse af
artikler i tidsskrifter eller ved anden videnskabelig
præsentation er blandt de væsentligste resultater.
For de øvrige, generelle projekter (rådgivning, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og uddannelse) angiver halvdelen,
at effektiv sygdomskontrol er blandt de vigtigste
resultater, og herudover angiver 38 pct., at projektet
bidrager til bedre sygdomsforståelse.

Bedre sygdomsforståelse

Effektiv sygdomskontrol
Generelt (n = 8)

0

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

Afsætningsfremme (n = 7)

2.3 Effekterne kommer både landmænd og samfund til gode
Kvægafgiftsfondens formål er at styrke kvægsektorens udvikling og konkurrenceevne. I henhold til
fondens strategi for 2015 skal målet blandt andet nås
gennem fokus på specifikke emner som produktivitet, bæredygtighed og fødevaresikkerhed. Dertil har
fonden prioriteret, at projekterne virker til gavn for
den bredest mulige kreds.
En stor del af projekterne vurderer, at effekterne for
landmanden er lettere adgang til relevant viden, samt
bedre ressourceanvendelse og bedre økonomistyring i
produktionen, jf. figur 3.

Færre sygdomsforekomster

Forskning og forsøg (n = 21)

Forbedret anvendelse af
tilgængelige ressourcer

For projekter med fokus på afsætningsfremme giver
57 pct. af projekterne udtryk for, at opbygning af
tillidsskabende relationer blandt markedsaktører er
er det væsentligste resultat, mens 29 pct. angiver, at
projekterne primært har bidraget til at udvikle afsætningskanaler indenfor og udenfor EU, jf. figur 2.

Afsætningsfremme (n = 7)

5

Bedre dyrevelfærd

alle

10

Bedre økonomistyring
i produktionenxc

ca. halvdelen

15

Bedre økonomistyring
i produktionenxc

de fleste

Videnskabelig formidling
via præsentation eller artikel

De fleste resultater
53%

Dokumenteret viden
omkring et relevant emne

Opbygning af
tillidsskabende relation
blandt markedsaktører

0

Lettere adgang til
relevant viden

2.2 Projekternes opnår de forventede
resultater

43%

25
Omkring halvdelen
6%

De 36 effektvurderede projekter i Kvægafgiftsfonden,
har i 2015 anvendt 23,6 mio.kr fra Kvægafgiftsfonden.
De 23,6 mio.kr. har genereret aktiviteter for samlet
set 31,6 mio.kr, hvis man medtæller de midler, som
projekterne har fået tilført fra anden side og selv har
bidraget med. Dette giver en gennemsnitlig gearingsfaktorer på 1,34 svarende til, at der for hver 100 kr.
bliver genereret aktiviteter for 134 kr. Faktoren varierer mellem projekttyper, som det fremgår af tabel.

57%

45

Figur. 1. Resultatopnåelse (n=36)

Udvikling af
afsætningskanaler
indenfor/udenfor EU

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

Forskning og forsøg (n = 21)

Generelt (n = 8)

65 pct. af producenterne forventes at implementere
resultaterne i produktionen inden for 1 år, jf. figur 4.
For forsknings- og forsøgsprojekter er tallet 47 pct. For
begge typer af projekter indikerer det, at de er anvendelsesorienterede og direkte brugbare i produktionen.
Effekterne stemmer således godt overens med fondens strategi, både når det gælder deres indhold og
deres potentielle udbredelse i sektoren.
Figur. 4. Implementeringshorisont (% af mulige)

Generelt

Forskning og forsøg
0

10

Indenfor 1 år

20

30

40

50

60

70

80

Indenfor 5 år

n = 114
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Såfremt primærproducenterne implementerer projekternes resultater, vil det få direkte betydning for deres
bundlinje. Nytteværdien viser den forventede effekt.

De projekter, der har direkte fokus på afsætning,
bidrager især til mere generel afsætning og forbedring
af erhvervets omdømme.

Det er projekternes vurdering, at de generelle projekter genererer større nytte for primærproducenten
end forskningsprojekterne, men for begge projekttyper indikerer nytteværdien, at projekterne forventer
at kunne forbedre bundlinjen blandt sektorens producenter med mere end 4 pct., jf. figur 5.

For forsknings- og forsøgsprojekterne er der i højere
grad fokus på at realisere erhvervets potentiale, ligesom der er et stort fokus på dyrevelfærd.

Figur. 5. Nytteværdi for primærproduktionen

I de generelle projekter er der i høj grad fokus på
at håndtere de veterinære og sygdomsmæssige
problemstillinger, som er en vigtig forudsætning for
produktiviteten og sikkerheden i afsætningen.
Procent
85

Forskning og forsøg

3,0

4,0

5,0

6,0

75
70

De økonomiske effekter kommer i høj grad både
økologiske og konventionelle producenter til gode.
Både de generelle projekter og projekterne inden
for afsætningsfremme vurderer, at resultaterne i vidt
omfang kan anvendes til gavn for begge produktionsformer.

Det er hensigten, at offentliggørelse af resultaterne
skal give primærproducenterne og øvrige markedsaktører 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.

Indenfor 1 år efter afslutning

I flere tilfælde kan der dog være behov for at have en
decideret implementeringsindsats i projektet, hvor
producenterne bliver rådgivet mere direkte, end det
er muligt via artikler og konferencer.

Forskning og forsøg
3-5 år efter afslutning
Ved ikke

Afsætningsfremme

0

20

40

60

80

100

Tilskudsmodtagernes hjemmesider er den kanal, der
for langt de fleste projekters vedkommende bliver
anvendt, når resultaterne skal offentliggøres.

80

2,0

Generelt (n=8)

2.4 Offentliggørelse og implementering

Figur 7 – samfundsrettede effekter (0-100)

1,0

Figur 8. Synlighed af samfundrettede effekter (0-100)

1-2 år efter afslutning

Generelt

0

Særligt inden for områderne forskning og forsøg og
afsætningsfremme har det dog i nogle projekter
været svært at vurdere, hvornår effekterne viser sig.

Kun et enkelt projekt har ikke planlagt nogen form for
implementering. Mellem de forskellige projekttyper
ses i figur 10 de foretrukne metoder.
Figur 10. Implementeringsmetode

Implementering
ikke planlagt

65

Herved sikres, at resultaterne er umiddelbart tilgængelige for alle interesserede.

60
55
50

En stor del af projekterne gør også brug af andre kanaler, herunder konferencer, brancheblade, faglige
møder, nyhedsbreve m.v.,

45
40

Generelt (n=8)

Anden metode
Forskning og forsøg (n=21)

I samarbejde med
landbrugsrådegivere

Afsætningsfremme (n=7)
I opfølgende /
Efterfølgende projekt
Direkte i projektet

0

20

40

60

80

100

35

Inden for forsknings- og forsøgsprojekterne ses en
større spredning, idet projekterne i højere grad er målrettet mod en af de to produktionsformer, jf. figur 6.
Figur 6. Projekternes produktionsform

30

85,7%

57,1%

47,6%

38,1%

62,5%

38%

25

Offentliggørrelse

40

60

80

100

Afsætningsfremme (n = 7)

Forskning og forsøg (n = 21)

Bedre fødevaresikkerhed

20

Bedre sygdomshåndtering

0

Bedre dyrevelfærd

I højere grad den økologiske end
den konventionelle sektor

Afsætningsfremme

Rentabilitet / økonomisk
konkurrenceforbedring
for erhvervet som helhed

Resultaterne er/vil blive præsenteret
på faglige møder i fx erfagrupper

Bedre omdømme for
landbrugserhvervet

Resultaterne er/vil blive publiceret
i brancheblad eller avis

0
Øget generel omsætning
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I højere grad den konventionelle
end den økologiske sektor
Både den konventionelle og den
økologiske sektor

72%
61%

Resultaterne er/vil blive publiceret i
nyhedsbreve inden for erhvervet

Udelukkende den konventionelle
sektor

Generelt (n = 8)

53%
50%

Resultaterne er/vil være tilgængelige
for primærproducenten
via online artikeldatabaser

36%
31%

Resultaterne er/vil blive publiceret
i videnskabeligt tidsskrift
Resultaterne er/vil blive
publiceret i nationale medier
Resultaterne er/vil blive
publiceret i lokalmedier

19%
11%

Anden offentliggørelse

Ud over at tilgodese den enkelte producent kommer
projekterne i høj grad også samfundet som helhed
til gavn. Inden for de forskellige projekttyper ses en
forskellig prioritering af indsatsområde, men fælles
for dem alle er, at de hver især bidrager til sektorens
konkurrencedygtighed.
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Synligheden af de enkelte effekter varierer mellem de
enkelte projekttyper.

I det følgende gennemføres konkret effektvurdering
af to udvalgte projekter.

81%

Resultaterne er blevet/vil blive
præsenteret på konferencer, seminarer,
åbent hus el.lign.

10

Forskning og forsøg (n=21)

Andel i procenter

Resultaterne er/vil blive publiceret
på vores hjemmeside

20
15

Generelt (n=8)

Figur 9. Offentliggørelse af resultater (0-100)

39%
0

20

40

60

80

100

På tværs af projekttyperne forventes projekterne
overvejende at virke relativt hurtigt - indenfor 1 år
efter afslutning af projektet.
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3.0 Effektvurdering 1:
Smitterisiko og sygdomsforebyggelse
i forbindelse med flytning af dyr
mellem besætninger
Fakta om projektet:
Projektets titel:
Smitterisiko og sygdomsforebyggelse i forbindelse
med flytning af dyr mellem besætninger

Samarbejdspartnere: Projektet er gennemført i
samarbejde med produktionsrådgivere og dyrlæger
samt Københavns Universitet og DTU.

Tilskudsmodtager: SEGES P/S
Bevilling fra Kvægafgiftsfonden i 2015: 856 t.kr.
Projektets samlede budget i 2015: 856 t. kr.
Projektperiode: 1. august – 31. december 2015

Smitterisiko og sygdomsforebyggelse i forbindelse med flytning af dyr mellem besætninger
har udviklet og demonstreret viden og værktøjer,
der har bidraget til effektiv sygdomsforebyggelse og
sygdomssanering i slagtekalvebesætninger, især med
fokus på BRSV, Corona-virus og Salmonella Dublin,
og dermed været med til at øge produktiviteten og
dyrevelfærden.
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3.1 Projektets baggrund og formål
Bedrifter, der specialiserer sig i slagtekalveproduktionen, modtager kalve fra forskellige malkekvægsbedrifter og feder dem op inden slagtning.
Det er en produktionsform, som har betydelige udfordringer i forhold til sygdomme. Dette skyldes især
de mange indflytninger af dyr (og dermed smitterisici)
fra forskellige leverandører, men også at producenterne modtager kalvene ved en sårbar alder, hvor de
typisk har en høj modtagelighed for infektioner.
Sygdommene medfører bl.a. højere dødelighed, øgede omkostninger til bl.a. medicin og dyrlæger, lavere
tilvækst, og nedsat dyrevelfærd.
Den gruppe af sygdomme, der udgør den største
produktionsmæssige begrænsning i slagtekalvenes
opvækstperiode, er luftvejsinfektioner, hvoraf BRSV
(bovint respiratorisk syncytial virus) og Corona-virus er
blandt de vigtigste. Disse er hyppige årsager til dødsfald blandt store kalve samt luftvejsinfektioner
og diarré (bl.a. vinterdysenteri) i alle aldersgrupper.
Derfor anvendes ofte store mængder antibiotika,
men ofte med ringe effekt.
Også Salmonella Dublin, der betragtes som en af de
farligste salmonellatyper, der kan smitte fra dyr til
mennesker, og som hos kvæg bl.a. forbindes med høj
feber, nedsat ædelyst, smerter og abort er et vigtigt
indsatsområde i slagtekalveproduktionen. Således har
erhvervet og Folketinget en strategi om at udrydde
Salmonella Dublin i danske kvægbesætninger senest
i 2016.
På baggrund af ovenstående har projektets formål
været at udvikle og demonstrere viden og værktøjer,
der kan bidrage til effektiv sygdomsforebyggelse og
sygdomssanering i slagtekalvebesætninger, især med
fokus på BRSV, Corona-virus og Salmonella Dublin.

3.2 Resultater
Projektet har fokuseret på 1) kortlægning af forekomst og smittespredning med luftvejsinfektionerne
BRSV og Corona-virus, 2) udvikling af værktøj til
optimering og benchmarking af antibiotikaforbruget
i slagtekalvebesætninger, inkl. vurdering af produk-
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tionsstrategier og feltstudie vedr. antibiotikaforbrug,
samt 3) implementering af effektive strategier til
bekæmpelse af Salmonella Dublin.
Kortlægning af forekomst og smittespredning med
BRSV og Corona-virus
Der er foretaget en screening af ca. 1.000 mælkeleverende besætninger i Danmark. Resultaterne har
vist, at BRSV og Corona-virus findes i over 99 pct. af
malkekvægsbesætningerne og således er særdeles
udbredte.
Der er ligeledes gennemført en analyse af anvendelsen af vaccination mod BRSV samt Corona-virus i
Danmark. Det konkluderes her, at effekten af vaccination på produktionsresultaterne i slagtekalveproduktionen er begrænset. Vaccination fandtes i et
vist omfang at nedsætte frekvensen af behandlinger
mod lungelidelse, men havde ingen effekt på tilvæksten af kalvene, når man sammenlignede vaccinerede
henholdsvis uvaccinerede grupper.
Udvikling af værktøj til optimering og benchmarking af antibiotikaforbruget i slagtekalvebesætninger, inkl. vurdering af produktionsstrategier og
feltstudie vedr. antibiotikaforbrug
Projektet lykkedes ikke med at udvikle værktøjer til
optimal anvendelse af antibiotika i slagtekalvebesætninger og foretage benchmarking af antibiotikaforbrug. Det skyldtes, at projektlederen undervejs
vurderede, at projektperiodens begrænsede længde
på ca. et halvt år alligevel ikke var nok til at opnå den
fornødne dybde i den undersøgelse, der skulle ligge
til grund for værktøjets udvikling, og at DTU Veterinærinstituttet sideløbende foretog benchmarking af
antibiotikaforbrug i et andet projekt.
Til gengæld blev der i projektet foretaget undersøgelser og feltstudier af en række forskellige producenters
metoder til at holde sygdommene nede og reducere
antibiotikaforbruget. Resultaterne viste, at tiltag som
tubeventilation, bedre overvågning, elektrolytvand,
mindre hold mv. alle var initiativer, som havde en positiv effekt på kalvesundheden og var med til at sænke
antibiotikaforbruget.

Implementering af effektive strategier til
bekæmpelse af Salmonella Dublin
Det primære resultat under dette indsatsområde har
været udviklingen af et nyt IT-værktøj - en leverandørrisiko-analyse-model - der bygger på data vedr.
salmonella og kalvedødelighed. Dette nye værktøj
er blevet udviklet og afprøvet i projektet for at give
slagtekalvebesætninger bedre mulighed for en
vurdering af smitterisikoen (især for salmonella) ved
indkøb af kalve fra mange forskellige malkekvægsbesætninger. Selv om kalveleverandørerne ikke kan
forpligtes til at levere de nødvendige data, er det
vurderingen, at kravene fra markedet vil betyde, at
leverandørerne frivilligt stiller data til rådighed.
Dertil er der indsamlet erfaringer fra forskellige producenter, som har gennemgået en succesfuld sanering
for Salmonella Dublin, og foretaget en række besøg
hos producenter, hvor der blev udvekslet erfaringer
vedrørende bekæmpelse af salmonella.

3.3 Effekten for den enkelte landmand
Viden om forekomsten af BRSV og Corona-virus i
danske besætninger kan være med til at give den
enkelte landmand mulighed for at vurdere, hvorvidt
kalvene skal vaccineres. Tilsvarende giver feltstudierne
vedrørende produktionsstrategier og antibiotikaforbrug mulighed for at formidle og implementere de
praktiske tiltag, der giver de bedste resultater i den
løbende drift – både hvad angår tildeling af medicin
og foder, forskellige former for hygiejnetiltag, eksempelvis ’alt ind – alt ud’, overvågning, holdinddeling mv.
Dertil giver leverandør-risiko-analyse-modellen en
meget håndgribelig metode til håndtering af den
største risikofaktor i slagtekalveproduktionen – nemlig
smitte via indkøbte kalve fra andre besætninger.
På sigt kan dette værktøj også betyde, at der hos leverandørerne opleves et større pres for at levere sunde
kalve, hvorved de positive effekter af dette og andre
projekter breder sig til andre led i produktionskæden.
Bedre sygdomsforebyggelse- og bekæmpelse vil
generelt betyde lavere dødelighed, bedre tilvækst
og færre omkostninger til medicin, dyrlæger mv. Det
afspejler sig alt sammen i den enkelte landmands
økonomiske resultat. Eksempelvis på salmonellaområdet vil bedre resultater samtidig kunne have den
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direkte betydning, at den pågældende landmand
opnår bedre logistiske rettigheder i forhold til transport af kvæg, og at omkostninger til salmonellaanalyser og dyrlægebesøg samt nedslag i afregningen fra
slagteriet kan undgås.
Effekten af en målrettet dialog med besætningsejerne
omkring salmonellasanering er synlig – siden projektets start er 26 pct. af de besøgte besætninger skiftet
fra niveau 2 til niveau 1.

3.4 Effekten for samfundet
De samfundsrettede effekter af projektet er mange:
Sygdomsniveauet i danske slagtekalve kan sænkes,
hvorved fødevaresikkerheden i forhold til smitte med
eksempelvis salmonella stiger. Det giver forbrugerne
en større tryghed, men har også afledte effekter i
forhold til sygefravær og medicin-relaterede udgifter.
Dertil kommer, at mindsket sygdom og bedre dyrevelfærd vil have tydelige økonomiske effekter for landmændene i form af produktivitet, forbrugeraccept og
markedsadgang, hvorved mulighederne for at drive
virksomhed og skabe arbejdspladser forbedres.
Endelig vil et øget fokus på antibiotika-forbrug og de
gode tiltag, der kan være med til at nedsætte dette
forbrug, mindske risikoen for dannelsen af resistente
bakterier, som anses for en alvorlig trussel mod den
generelle, humane sundhed i de kommende år.

3.5 Formidling og implementering
Projektets resultater er blevet formidlet gennem de
trykte landbrugsmedier. Derudover er SEGES Kvægs
Slagtekalvenyhedsbrev blevet brugt som formidlingskilde direkte til slagtekalveproducenterne, lige som
resultaterne er formidlet via efterårsmøder og møder
med slagtekalveproducenter.
Langt de fleste slagtekalveproducenter forventes at
implementere resultater fra projektet inden for de
kommende få år. Det er projektlederens vurdering,
at en direkte indsats over for de enkelte producenter
i form af rådgivning, kvalitetstjek og erfa-grupper vil
være væsentligt for at fremme implementeringen
yderligere.
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4.0 Effektvurdering 2:
Innovativ detailpakning 2.0
- optimering af gasblandinger

Fakta om projektet:
Projektets titel: Fakta om projektet:
Projektets titel: Innovativ detailpakning 2.0
– optimering af gasblandinger
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut, DMRI
Bevilling fra Kvægafgiftsfonden i 2015: 704 t.kr.
Bevilling fra Promilleafgiftsfonden: 213 t.kr.
Egenfinansiering: 1 t.kr.
Projektets samlede budget i 2015: 918 t.kr.
Projektets samlede budget i projektperioden:

Projektperiode: 2013-2015
Samlet bevilling fra Kvægafgiftsfonden og Promilleafgiftsfonden i projektperioden: 2.175 t. kr.

Samarbejdspartnere: Projektet er gennemført i samarbejde med kødbranchen. Dertil har projektet tæt
samarbejde med relaterede projekter på KU, DTU
og RUC.

mio. kr.
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Innovativ detailpakning 2.0 - optimering af gasblandinger
har udviklet værktøjer til at detailpakke oksekød på en måde, som i højere grad
sikrer såvel kødets holdbarhed som farve og smagsmæssige kvalitet. Denne
viden kan være med til at øge kvaliteten af kødet og dermed efterspørgslen,
samt mindske madspildet.
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Kvægafgiftsfonden
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4.1 Projektets baggrund og formål
Pakning af fersk kød på er vigtig for kødets holdbarhed, smag og visuelle fremtoning. Derfor betyder
pakningen meget for forbrugernes samlede oplevelse
af kødet. Vakuumpakket oksekød (iltfri pakning) er den
metode, der giver den bedste smag, konsistens og
holdbarhed. Alligevel er der blandt forbrugerne tendens til at fravælge kød, som er pakket på den måde.
Det skyldes bl.a., at kødet visuelt fremtræder mindre
friskt (violet i stedet for rødt), når det vakuumpakkes.
En stor andel af kødet pakkes derfor i en modificeret
atmosfære-pakning (MAP) med et forhøjet indhold
af ilt, som giver kødet en attraktiv, rød farve, men som
også har en negativ effekt på smag og konsistens, idet
kødet oxiderer og bliver harsk. En af kødbranchens
udfordringer i denne sammenhæng er således, at
kødets forskellige egenskaber påvirkes forskelligt
afhængigt af pakkemetode, og at en forbedring af én
egenskab ofte modvirkes af en forringelse af en anden
egenskab.
Projektets formål har derfor været at udvikle et
alternativ til traditionel detailpakning af oksekød i
MAP, som muliggør et lavere forbrug af ilt, men som
stadig giver en rød farve. Tillige har det været formålet
at klarlægge, hvad valget af kølegas under skrotning
(grovpartering) betyder for spisekvalitet og holdbarhed af hakket kød. Undersøgelsen er relevant, idet
der i dag anvendes forskellige metoder, uden at der
er viden om kølegassens påvirkning af andre kvalitetsparametre end temperaturen.
Endelig har projektet adresseret den udfordring,
at der ikke eksisterer nogen standard for, hvordan
holdbarheden af hakket oksekød vurderes, hvilket
kan medføre forskellig holdbarhedsmærkning af kød,
der principielt har samme holdbarhed. Projektet har
derfor haft til formål at udarbejde en model for forudsigelse af holdbarhed af hakket oksekød på et objektivt grundlag, som let kan bruges af alle slagterier.

4.2 Projektets resultater
Projektet blev påbegyndt i 2013 og har først og fremmest omfattet følgende aktiviteter:
• Et litteraturstudie har belyst gassammensætnin		
gens betydning for spisekvalitet af kød generelt og
dannet grundlag for det videre arbejde i projektet;
• der er testet alternative 3-gas løsninger (O2 +
		CO2 + N2) med reduceret iltindhold i forhold til
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traditionel 2-gas MAP (O2 + CO2);				
			
• der er gennemført forsøg til belysning af valg af 		
kølegas, enten kuldioxid (CO2) eller nitrogen (N2),		
i forbindelse med skrotning;
• der er udviklet et webbaseret værktøj til forud		
sigelse af holdbarhed af MA-pakket hakket ok		
sekød;
• og der er i forhold til oksekød foretaget en per-		
spektivering af et studie fra Københavns Univer		
sitet vedrørende antioxidanters effekt på pro		
teinoxidation i svinekød.
Det er gennem disse aktiviteter bl.a. blevet påvist,
at det for så vidt angår bøffer (men ikke hakket kød)
findes en atmosfæreblanding, der giver bedre smag
og konsistens uden tab af farve. Således vil en 3-gas
løsning (O2 + CO2 + N2) med reduceret iltindhold give
en bedre spisekvalitet end den eksisterende 2-gasløsning. Resultaterne viser imidlertid også, at 3-gas-løsningen ikke kan bruges på hakket kød, idet overfladen
på kødet og dermed iltforbruget er så stort, at det
reducerede iltindhold ikke er tilstrækkeligt til at sikre
holdbarheden. Den alternative gasblanding til bøffer
vil nemt kunne implementeres på slagterierne, da
det ikke kræver ny teknologi, men alene tilslutning af
andre typer gas til eksisterende faciliteter.
Ved undersøgelsen af, hvordan kuldioxid (CO2) eller nitrogen (N2) som kølemiddel under skrotning
(grovhakning) påvirker spisekvalitet og holdbarhed af
kødet, viste det sig, at der ikke ses nogen forskel for så
vidt angår spisekvaliteten, men at der er en lille positiv
effekt på holdbarheden ved at bruge kuldioxid frem
for nitrogen.
Endelig skal det fremhæves, at projektet har frembragt en webbaseret holdbarhedsmodel til forudsigelse af den mikrobiologiske og sensoriske holdbarhed af MA-pakket hakket oksekød (80 % O2 + 20
% CO2). Modellen giver virksomhederne mulighed
for ved indtastning af alder og lagringsforhold inden
hakning samt lagringstemperaturer og kimtal at estimere holdbarheden, og således holdbarhedsmærke
detailpakket, hakket oksekød på et veldokumenteret
grundlag.
Modellen er tilgængelig på www.dmripredict.dk.

kvaliteten af det oksekød, forbrugerne køber til daglig,
ved at dokumentere en emballering, der i højere grad
bevarer oksekøds smagsmæssige kvaliteter. Samtidig
er der skabt mulighed for at forbedre holdbarheden
som følge af forarbejdningsprocessen. Det giver
større fleksibilitet i markedet. Og endelig giver en
lettilgængelig standard for beregning af holdbarhed
lavere omkostninger og mere lige konkurrence til gavn
for forbrugerne og sektoren som helhed.
Projektet vil således have den afledte effekt for landmanden, at afsætningsmulighederne – og dermed
værdiskabelsen og afregningsgrundlaget - styrkes.

4.4 Effekten for samfundet
Emballeringsmetoder, der i højere grad tilgodeser
hensyn til både smagskvalitet og holdbarhed, er med
til at sikre, at der emballeres på en måde, som sikrer
kødet en god holdbarhed. Sammen med en forarbejdningsmetode, der forbedrer produkternes holdbarhed, øger det fleksibiliteten i detailhandelen og i de
private husholdninger, hvilket mindsker madspildet.
Det er godt for både klimaet, miljøet og forbrugernes
økonomi..

4.5 Formidling og implementring
Der er på projektejers hjemmeside fremlagt delrapporter for de enkelte forsøg, ligesom der er foretaget opsummering i en samlet slutrapport. Dertil er
resultaterne løbende blevet fremlagt ved relevante
nationale og internationale workshops. Endelig har
holdbarhedsmodellen fået sin egen hjemmeside
www.dmripredict.dk.
Projektets resultater kan af de fleste aktører i
slagteribranchen implementeres inden for en kort
tidshorisont. Således kan der uden betydelige
meromkostninger omlægges til en ny
sammensætning af gassen i emballagen. Ligeledes
vil det være uden omkostninger og kan tilmed
udgøre en besparelse for slagterierne at benytte
holdbarhedsmodellen.

4.3 Effekten for den enkelte landmand
Projektet har anvist en mulighed for at højne
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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
effektvurderingerne
Bevillingerne fra promille- og produktionsafgiftsfondene er 1-årige, og af denne grund gennemføres
effektvurderingerne i forbindelse med bevillingsårets
afslutning.

5.3 Den teoretiske ramme
Promille- og produktionsafgiftsfondene giver til sammen 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
udgangspunkt i den samme teoretiske ramme.

Forandringsteori
I forbindelse med tilskudsmodtagernes projektansøgninger bliver de 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.
Temaerne i ansøgningsskemaet (forandringsteorien)
hjælper den enkelte ansøger med at gennemføre
en analyse af, hvordan den tilsigtede effekt skal nås.
Gennem forandringsteorien beskrives, hvilke aktiviteter 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 succesparametre, 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.
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.

I sådan et tilfælde kan det være nødvendigt at
anvende parametre på et lavere niveau som mål for
den tilsigtede effekt. Dette forudsætter dog, at der er
en forventning 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 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 initiering, kan det dog være vanskeligt at opstille måleparametre 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 relateret til outputtet/resultaterne, som er meget projektnære, og dermed i mindre omfang relateret til de
samfundsmæssige effekter.

Hvis målet på sigt eksempelvis er at øge konkurrenceevnen, kan det være svært at isolere effekten af det
konkrete projekts indflydelse på konkurrenceevnen.

Figuren nedenfor illustrerer forandringsteorien 1.

Input
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Aktivitet

Output

Effekt på
kort sigt

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

Effekt på
lang sigt
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kvantificerede, lukkede spørgsmål samt spørgsmål af
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 projektet – både tilsigtede og utilsigtede effekter.
Begge tilgange er meget anvendelige men har dog
også nogle ulemper, som er vigtige at være bevidst
om. Målopfyldelsesevaluering vanskeliggøres, hvis
de udmeldte mål med et projekt ikke er konkrete,
operationelle og målbare. Men forudsat at målene er
klart formuleret, gør tilgangen det muligt at vurdere,
om målene er 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 forbundet med tilgangen. Det er vurderingen, at ulemperne
ved de to beskrevne evalueringstilgange er håndterbare og i vidt omfang mindskes ved at anvende en
kombination af kvantitative og kvalitative metoder, jf.
beskrivelse heraf i det følgende.

5.4 Gennemførsel af effektvurderingerne
For at sikre sammenlignelighed på tværs af projekterne og en tilstrækkelig faglig dybde i effektvurderingerne gøres der både brug af spørgeskemaer
(kvantitativ tilgang) og interview (kvalitativ tilgang).
Metoderne beskrives nedenfor.

mere åben karakter.
For at imødekomme forskelligheden i de vurderede
projekter, bliver der anvendt tre forskellige skemaer til
indsamling af information. Skemaerne er fordelt efter
projekternes hovedformål. Der anvendes således et
separat skema til vurdering af henholdsvis
• afsætningsfremme
• forskning og forsøg, samt
• generelle projekter omfattende rådgivning, syg		
domsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og uddannelse.
Projekter der er medfinansieret under EU-programmer placeres i en af de tre grupper efter en konkret
vurdering af indholdet.
Som supplement til effektvurderingsskemaet gøres
også brug af projektets tilskudsregnskab. Regnskabet er nyttigt i forbindelse med effektvurderingerne,
idet det af regnskabet blandt andet fremgår, om alle
projektmidlerne er anvendt, i hvilken grad projektet er
gearet med midler fra andre steder, og hvilke eventuelle samarbejdspartnere, der har været involveret i
projektet.
Kvalitativ tilgang - udvalgte projekter
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 detaljer i besvarelsen af de kvantitative spørgeskemaer,
dels at spørge ind til særlige udfordringer, gevinster,
processer m.v., som kan være svære at håndtere kvantitativt i et spørgeskema.

Kvantitativ tilgang – alle projekter
Alle projekter har besvaret et onlinebaseret
spørgeskema indeholdende spørgsmål om, i hvilken
grad projektet har opnået de resultater, der forventedes ved projektets start, og hvilke effekter for
landmanden og samfundet det forventes, at projektet
vil afstedkomme. Spørgeskemaet indeholder både
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Grafisk udarbejdelse: Prikken Design & Produktion A/S, April 2016.
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