Kvægafgiftsfondens strategi 2022 - 2025
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Strategiens baggrund og indhold
Kvægafgiftsfonden udarbejder hvert fjerde år en strategi for fondens virke. Dette dokument beskriver fondens strategi for 2022-2025.
Strategien beskriver
•
fondens formål, ståsted og strategiske sigtelinjer
•
prioriterede indsatsområder og tildelingskriterier
•
fondens opfølgningsprocedurer på bevilgede projekter.
Strategien udmøntes i en ansøgningsvejledning, som opdateres årligt i forlængelse af løbende vurdering af fondens uddelinger.
Strategien for 2022-2025 er udarbejdet under hensyn til fondens overordnede ønsker om at bidrage til en udvikling, hvor den danske kvægsektor
på baggrund af et højt niveau af dyrevelfærd fortsætter med at producere sunde højkvalitetsfødevarer som udgør en del af en varieret kost, med
styrket biodiversitet og et stadig lavere aftryk på miljø og klima. Dette kan medvirke til at øge forbrugernes interesse for okse- og kalvekød og
være med til at gøre kvægsektoren til et attraktivt sted at arbejde igennem hele værdikæden.
Derved kan erhvervet bidrage til opfyldelsen af 10 af FN’s verdensmål:

God læselyst!
Kvægafgiftsfondens bestyrelse, den 1. juni 2021.
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Fondens formål, ståsted og strategiske sigte
Kvægafgiftsfondens formål er at styrke oksekødsektoren og kvægbrugets udvikling og konkurrenceevne.
Nyttevirkningen af fondens bevillingsvirksomhed skal tilfalde danske primærproducenter inden for oksekødssektoren, og
bevilling kan under den forudsætning gives til projekter inden for oksekødets samlede værdikæde – fra stald over råvare til
bæredygtige kvalitetsfødevarer.

Formål

Det vil fonden gøre ved at bl.a. at prioritere projekter, hvor erhvervets aktører og vidensinstitutioner i samarbejde og med
øvrige finansieringskilder, såvel nationalt som internationalt bidrager med løsninger på fremtidens udfordringer.

Fonden indtager særligt på to områder en stærk rolle for udviklingen i dansk kvægproduktion.

Ståsted

1) Fonden muliggør investeringer, der skaber bæredygtig udvikling.
2) Fonden bygger på den særlige danske model, hvor løsninger udvikles i fællesskab til gavn for primærsektorens
interessenter.

Fondens strategiske sigte for vækst og udvikling:
•

Strategisk sigte

•

Bæredygtighed
•

Bedre klima/miljø og ressourceudnyttelse

•

Bedre dyrevelfærd og sundhed

•

Højere biodiversitet med fokus på kvæget positive bidrag

Forbrugerindsigt og styrket afsætning af okse- og kalvekød
•

Bedre spisekvalitet, smag, ernæring, sunde og sikre fødevarer

•

Bedre adgang til attraktive markeder
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Fonden fokuserer på tre indsatsområder, der tager afsæt i erhvervets udviklingsmuligheder
Fonden har for perioden 2022-2025 valgt at fokusere på tre indsatsområder inden for rammerne af det samlede regelgrundlag for fonden. Disse tager afsæt i de
udviklingsmuligheder og udfordringer, som erhvervet står overfor. De understøtter fondens formål om at styrke oksekødsektoren og kvægbrugets udvikling og
konkurrenceevne.
Ansøgere skal som udgangspunkt søge inden for et eller flere af disse indsatsområder. Fonden tildeler i helt særlige tilfælde støtte uden for de tre områder.
INDSATSOMRÅDE

Bæredygtighed

BESKRIVELSE

Fonden prioriterer at møde forbrugernes krav til en bæredygtig produktion, bl.a. ved:
• At bidrage til et højt niveau af dyrevelfærd og forebyggelse af kvægsygdomme, bl.a. ved styrket intern smittebeskyttelse, kompetent og
konkurrencedygtig rådgivning samt forskning i genetik, foder og management, der kan styrke kvægets robusthed og trivsel.
• At prioritere projekter, der nedsætter sektorens miljø- og klimapåvirkning, herunder ved effektiv ressourceudnyttelse.
• At adressere behovet for bedre og mere værdiskabende målinger af miljø- og klimamæssig bæredygtighed til gavn for erhvervets og
forbrugernes mulighed for at agere på et oplyst grundlag.
• At understøtte kvægets muligheder for at indgå i naturpleje, og fremme afgræsningens positive indvirkning på biodiversiteten.
• At understøtte udviklingen af et godt og inspirerende arbejdsmiljø med livslang læring igennem hele værdikæden

Markedsadgang

Nye vækst- og markedsmuligheder er afgørende for at kunne opnå den afregning på produktionen, som kræves af høje standarder i
primærproduktionen. Inden for dette afsætningsområde prioriteres bl.a.:
• Afsætningsaktiviteter overfor markeder, hvor der er vækst- og eksportpotentiale.
• Afsætningsaktiviteter overfor eksisterende markeder.

Spisekvalitet,
smag, ernæring,
sunde og sikre
fødevarer

Høj spisekvalitet og fødevaresikkerhed er en væsentlig konkurrenceparameter for erhvervet og et samfundsmæssigt centralt område. Forbrugerindsigter, ny viden og udbredelsen heraf er afgørende for at sikre høje standarder for smag, ernæring, sundhed og fødevaresikkerhed.
Fonden vil prioritere:
• Kvalitet i slagteriproduktionen især ved udvikling og undersøgelse af kvalitetsparametre for oksekødsprodukter.
• Forbrugeroplysning og information om smag, ernæring, sundhed og fødevaresikkerhed.
• Undersøgelser og udvikling af forbrugernes oplevelse af kvalitet i relation til smag, sundhed, ernæring og spisekvalitet.
• Avl og management, der udvikler råvaren i relation til smag, sundhed, ernæring og spisekvalitet.
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Generelle tildelingskriterier
Alle ansøgninger skal opfylde sparsommelighedskriteriet.
Uanset hvilket indsatsområde, et projekt retter sig mod (fx produktivitet eller markedsadgang), skal det i
forhold til typen af aktiviteter (fx forskning eller formidling) så vidt muligt leve op til de kriterier, der er
relevante for den pågældende type af aktiviteter.
Alle ansøgte projekter vil blive vurderet på følgende generelle kriterier:
• Inkluderer projektet samarbejde med relevante partnere i okse- og kalvekødets værdikæde?
• Kan projektets resultater komme væsentlige dele af erhvervet til gavn ved brug af de angivne aktiviteter?
• Er sammenhængen mellem projektets aktiviteter, resultater og forventede effekter tydelig?
• Har projektteamet tilstrækkelige kompetencer og dokumenterede erfaringer på området?
• Er projektet søgt med den rette finansieringssammensætning i forhold til andre finansieringskilder?
• Indeholder projektet ejerskab og helhedsbetragtninger over hele værdikæden fra stald og mark over råvare
til færdigt produkt?
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Kriterier vedrørende forskning, formidling og uddannelse
Forskningsprojekter vurderes i tillæg til de generelle kriterier på følgende:
• Fører projektet til relevant, anvendelsesorienteret viden?
• Er der indtænkt aktiviteter, der sikrer, at projektets resultater formidles og implementeres hos målgruppen
hurtigt?
• Udnytter projektet allerede eksisterende, dansk eller udenlandsk viden på området?
• Bygger projektet på solide og anerkendte data?
Formidlingsprojekter og uddannelse vurderes i tillæg til de generelle kriterier på følgende:
•

Hvor mange landmænd og medarbejdere i landbrugsproduktionen når aktiviteterne ud til?

•

Fremmer projektet interessen for okse- og kalvekødets kvalitet og en differentieret produktion?
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Kriterier vedrørende kontrol med standarder
sygdomsforebyggelse og –bekæmpelse, samt afsætning og
markedsadgang
Projekter vedrørende kontrol med standarder og konkret sygdomsforebyggelse og -bekæmpelse vurderes i
tillæg til de generelle kriterier på følgende:
•

Har ansøger den organisatoriske robusthed til at sikre projektets gennemførelse?

•

Er aktiviteterne egnede til at sikre forbrugerne og primærproduktionen en bred beskyttelse?

•

Er myndighedernes rolle tænkt ind i projektet?

Projekter vedrørende afsætning og markedsadgang vurderes i tillæg til de generelle kriterier på følgende:
•

Hvor stor en andel af relevante markedsaktører og forbrugere når aktiviteterne ud til?

•

Fremmer projektet markedsaktørers interesse for okse- og kalvekødets kvalitet og en differentieret
produktion?

•

Inddrages viden om okse- og kalvekødets ernæring og spisekvalitet samt interessen for en bæredygtig
produktion i bred forstand?
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Der skal anvendes kvantitative mål og kvalificerede begrundelser for hvorfor effekter forventes
opnået. Disse ligger til grund for vurdering af effektpotentialet i projektet
Brug af kvantitative mål
Som led i vurderingen af den enkelte ansøgning i forhold til effektpotentiale skal ansøgere opstille tre kvantitative mål, der
tilsammen udgør et målhierarki. De tre mål opstilles for projektets
• Aktiviteter
• Leverancer
• Effekter, typisk på bedriftsniveau

Illustration af målhierarki, der skal
underbygges af begrundelser for ventede
resultater og effekter i ansøgning

Fonden formål

Et aktivitetsmål udgør et kvantitativt mål for de aktiviteter, der gennemføres i projektet. Det kan for eksempel være
omfang af forskning, antal forsøg eller tests, antal kampagner, formidlingsaktiviteter m.v.
Et leverancemål udgør et kvantitativt mål for de umiddelbare output af aktiviteterne. Det kan for eksempel være den
forventede indsigt, som forskning giver anledning til, antal publikationer, det antal respondenter der nås gennem
kampagner, eller det antal bedrifter der modtager information eller viden.
Et effektmål kan være et kvantitativt mål for effekten af, at en given ny metode eller teknologi spredes og tages i
anvendelse på bedrifter. Det kan opgøres på for eksempel parametre for ressourceforbrug, udbytte eller andet. Et
effektmål er således typisk et kvalificeret bud på effekten af projektet på bedriftsniveau, når projektets resultater er spredt
og implementeret i driften.

Effekt (fx på bedriftsniveau)

Ansøgere skal endvidere vurdere, hvorledes projektet vil bidrage til fondens overordnede strategiske målsætninger om
hhv. værdiskabelse, beskæftigelse og bæredygtighed.

Leverancer (på projektniveau)

Kvalificerede begrundelser for resultater og effekter
I ansøgningen redegøres endvidere for, hvorfor det er sandsynligt, at de planlagte aktiviteter vil medføre de forventede
umiddelbare resultater og kunne give anledning til de forventede effekter på for eksempel bedriftsniveau.

Aktivitet (på projektniveau)

I vejledning til ansøgning findes yderligere hjælp til at opstille mål, målhierarki og forandringsteori om effekten.
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Opfølgning på støttede projekter

Fonden lægger vægt på, at de støttede projekter skaber resultater, og at de får den ventede effekt hos primærproducenterne. Derfor vil
der ske en systematisk opfølgning efter projektets afslutning. Det vil i praksis ske gennem en elektronisk indberetning til fondens
sekretariat.

Når projektet er afsluttet, skal den
projektansvarlige redegøre for
aktiviteter, resultater og
forventede effekter i henhold til de
opstillede mål for projektet.

Et antal projekter udtages årligt til
fondens evaluering af
bevillingsmodtageres angivelse af
resultatopnåelse og forventede
effekt på bedrifts- eller
brancheniveau.

I forbindelse med evaluering af
Kvægafgiftsfonden, der gennemføres
hvert fjerde år, skal projektansvarlige
opbevare og stille data til rådighed,
der muliggør effektmåling af projekter.
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Effektmål
Ønsket effekt
(overordnet)

Styrke oksekødssektorens og kvægbrugets udvikling og konkurrenceevne

Ønsket effekt
(konkret)

Bæredygtighed

Markedsgang

Spisekvalitet, smag,
ernæring, sunde og sikre
fødevarer

I

Indikator

Andelen af danske
kalve, der bliver
eksporteret, falder
med 20 % i 2025 til
2020

Fonden støtter
udviklingen af viden,
som kan gøre
kvægets effekter på
natur og biodiversitet
målbar

Kalvedødeligheden
falder til 5,5 % i 2025
mod 7,5 % i 2020

Antallet af doser sæd
med kødkvæg, der
bruges til indkrydsning, stiger fra
254.000 i 2020 til
450.000 i 2025

Klima- og miljøaftrykket sænkes ved
at reducere foderenhederne på
slagtedyr under 12
måneder (FEN) pr.
kg. tilvækst fra 4,7 i
2020 til 4,5 i 2025
Antibiotikaforbruget
til kalve og ungdyr
reduceres med 10 %
i 2025 ift. 2020

Den eksisterende
markedsadgang for
Danmarks eksport af
okse- og kalvekød i 2021
fastholdes og udbygges
med to landemarkeder
med et potentiale på i alt
30 mio. forbrugere senest i
2025

Andelen af danske husstande, der
spiser oksekød, som i 2020 er
opgjort til 93,8 pct., fastholdes frem
mod 2025
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