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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 formålsbeskri-
velse, 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
Svineafgiftsfonden giver hvert år støtte til godt 100 
projekter inden for hovedformålene i landbrugsstøtte-
loven. Projekterne er kendetegnet ved at være for-
holdsvist forskellige i deres formål, indhold, projektpe-
riode, 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 

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 ba-
gerst i rapporten er metoden nærmere beskrevet. 

1.3 Udvalgte projekter til effektvurdering
Svineafgiftsfondens bestyrelse har i alt udvalgt tre pro-
jekter til effektvurderinger.

De udvalgte projekter er:
1. Reduceret lugt v. Videncenter for Svine-
 produktion (kapitel 3)

2. Bedre foderudnyttelse v. Videncenter for 
 Svineproduktion (kapitel 4)

3. Ny kombisti – mere velfærd for både so 
 og pattegris v. Københavns Universitet
 (kapitel 5)

1
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2.0 Overordnede resultater 
        af effektvurderingerne
2.1 Projekterne giver mening!
De tre projekter vurderer alle, at de i høj grad har 
opnået de resultater, som de forventede ved projek-
tets start.

Projekterne bidrager til at opnå følgende effekter:
1. Reduceret lugt er med til at sikre, at flere produ-

center kan udvide deres produktion. Herved 
muliggøres en bedre økonomi for den enkelte 
bedrift med deraf afledte effekter på fastholdelse 
af arbejdspladser i Danmark.

2. Bedre foderudnyttelse bidrager til en bedre 
foderøkonomi, idet foderet udnyttes optimalt. På 
denne måde sikres en højere kødprocent og min-
dre udledning af næringsstoffer. For den enkelte 
svineproducent kan det betyde en merindtægt på 
15-20 kr. pr. slagtesvin.

3. Ny kombisti kombinerer hensynet til soens velfærd
med svineproducentens ønske om at drive forret-
ning. En såkaldt SWAP-sti gør det muligt for soen 
at være løsgående det meste af tiden i forbindelse 
med faring, men i dagene efter faring kan soen op-
bokses, så risikoen for at klemme pattegrisene ihjel 
mindskes betydeligt.

2.2 Projekterne får midler fra flere kilder
Både projektet ’Reduceret lugt’ og ’Bedre foderudny-
ttelse’ har fået bevilget midler fra EU’s landdistrikts-
program og GUDP, og herudover har Videncenter for 
Svineproduktion selv bidraget med midler. Projektet 
’Ny kombisti” har, udover midler fra Svineafgiftsfonden, 
også selv bidraget med midler. 

Det samlede tilskud fra Svineafgiftsfonden til de tre 
projekter er i alt 5,6 mio. kr. ud af en samlet projekt-
pulje på 16,6 mio. kr., og tilskuddet fra Svineafgifts- 
fonden er dermed blevet gearet med en faktor 3, jf. fi-
guren på næste side.

Svineafgiftsfonden bidrager dermed til, at der for de tre 
projekter igangsættes aktiviteter for i alt knap 17 mio. 
kr. 

Tilskuddene geares 

2.3 Projekternes resultater er generiske og 
anvendelige
De tre projekter giver alle udtryk for, at projektets resul-
tater er anvendelige for den samlede svinesektor, og at 
de umiddelbart kan implementeres. 

Projekterne lever dermed op til kravet om at være 
generiske og bibringe nytte til sektoren og samfundet 
generelt.

2.4 Resultaterne formidles bredt
Alle projekterne har formidlet resultaterne bredt og 
har gjort brug af flere forskellige formidlingskanaler, jf. 
figuren på næste side.

2

Alle tre projekter er formidlet gennem alle fire kanaler

Tilskud
SAF

(5,6 mio. kr.)

Egne midler 
og andre tilskud

(11 mio. kr.)

Projektaktiviteter
(16,6 mio. kr.)

Egen hjemmeside         En eller flere artikler         Konferencer, seminarer,         Faglige møder
                 åbent hus el. lign.
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3.0 Miljøteknologi kan reducere lugten 
fra svinestalden

Fakta om projektet:

Projektets titel:   Reduceret lugt.

Tilskudsmodtager:   Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer

Bevilling fra Svineafgiftsfonden i 2013:   3,1 mio. kr.

Projektets samlede budget i 2013:   8,4 mio. kr.

Samarbejdspartnere: 

Aarhus Universitet, Infarm A/S, Rotor A/S, Saint-Gobain Weber A/S, 

Skov A/S, Munters A/S, MHJ Agroteknik og Institut for Ingeniørvidenskab.

Projektperiode:  2009 - 2013

Projektets tilskudsgivere:
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3.1 Projektets baggrund og formål
En af de store udfordringer for svineproduktion i Dan-
mark er begrænsninger i udvidelsesmuligheder på 
grund af hensyn til miljø og dyrevelfærd. Eksempelvis 
medfører husdyrgødningsbekendtgørelsen fra 2010, 
at flere svineproducenter ikke kan udvide deres bedrift, 
idet naboerne oplever lugtgener.  

Projektet har således til formål at undersøge mu-
lighederne for økonomisk realistisk lugtreduktion ved 
luftrensning og gyllebehandling, så svineproducenten 
dermed kan få det rette beslutningsgrundlag, når der 
skal investeres i miljøteknologier. Det er i den forbindel-
se et mål for projektet, at så mange teknologier som 
muligt optages på Miljøstyrelsens Teknologiliste 1.
 
Et stort udvalg af testede miljøteknologier, som fremgår 
af Teknologilisten, giver både den enkelte svineprodu-
cent underbyggede valgmuligheder og et egentligt 
beslutningsgrundlag og bidrager derudover til at øge 
konkurrencen på markedet, som i sidste ende sikrer bil-
ligere produkter.  

Herudover er det projektets mål at sikre, at myn-
dighedernes beslutninger om lugtkrav for større 
svinebesætninger bliver truffet på det rette grundlag. 

3.2 Resultater
Der er i løbet af projektperioden blevet undersøgt en 
række luftrensere, og herudover er det blevet under-
søgt, i hvilken udstrækning forsuring eller køling af gylle 
har en effekt på lugten i og omkring svinestalden. Der 
er både set på reduktion af ammoniak og på reduktion 
af lugt. 

Ammoniak medfører primært miljømæssige proble-
mer, mens lugt er en udfordring for især naboer til 
svineproduktioner. 

Resultaterne viser, at biologiske luftrensere/miljøte-
knologier kan reducere både lugt- og ammoniak - helt 
op til 70 pct. 

En kemisk luftrensning kan udelukkende reducere am-
moniak, men den kan til gengæld blive reduceret med 
op til 90 pct.  

Forsuring og køling af gylle har ligeledes udelukkende 
en effekt på ammoniakreduktionen. Resultaterne vi-
ser, at køling af gylle kan reducere ammoniakken med 
op til 30 pct., mens forsuring kan reducere ammoniak-
ken med 70 pct.

Projektet har medført, at en biologisk luftrenser er 
optaget på Teknologilisten med lugtreducerende 
virkning. Det er yderligere forventningen, at flere af 
de andre afprøvede teknologier med tiden også vil 
komme på listen.

En del af projektet har desuden haft fokus på at sikre, 
at myndighedernes krav til lugten fra svinestaldene 
tager udgangspunkt i nyeste viden. 

Sammenligninger mellem Danmark og Tyskland vi-
ser, at der for en besætning med 5.000 stipladser til 
slagtesvin skal være næsten 1.200 meter til byzone i 
Danmark, mens der i Tyskland skal være 500 meter. 
Dette komparative studie har medført, at Miljøsty-
relsen nu ser på mulighederne for at gennemføre lugt-
spredningsberegningerne anderledes.

3.3 Effekten for den enkelte landmand
Resultaterne vil både komme svineproducenter til 
gode, der ønsker at udvide deres svinebesætning samt 
svineproducenter, der af forskellige andre årsager øns-
ker at reducere lugt- og/eller ammoniakemissionen - fx 
af hensyn til miljø.

Projektet er med til at sikre, at den enkelte svineprodu-
cent har et velunderbygget beslutningsgrundlag, når 
der skal træffes beslutning om, hvilken metode og/eller 
teknologi der skal investeres i. 

For den enkelte landmand kan effekten på sigt poten-
tielt betyde, at svinebesætningen kan øges og i for-
længelse heraf også omsætningen. Der er dog også in-
vesteringsomkostninger forbundet med de forskellige 
teknologier, og det vil således altid være nødvendigt at 
foretage en samlet vurdering af behov og økonomi.

Det er Videncenter for Svineproduktions vurdering, at 
alle landets ca. 4.200 svineproducenter kan få glæde 
af projektets resultater og dermed potentielt har 
fornyede muligheder for at udvide deres produktion. 

3.4 Effekten for samfundet
For samfundet som helhed vil de reducerede lugtgener 
betyde, at naboer til svinebesætninger i mindre grad 
end i dag vil opleve lugtgener, hvilket samtidig har stor 
betydning for svineproducenternes omdømme. 

Herudover vil muligheden for større besætninger be-
tyde, at branchen står stærkere med deraf afledte ef-
fekter på arbejdspladser, eksportmuligheder m.v. 

Det er Videncenter for Svineproduktions vurdering, 
at såfremt produktionen øges med en mio. slagte-
svin, hvilket svarer til en stigning på 5,3 pct., vil det 
give op mod 1.400 nye arbejdspladser og 1,5 mia. 
kr. i øget eksportværdi.

3.5 Formidling og implementering
Projektets resultater er formidlet på hjemmesiden 
for Videncenter for Svineproduktion, og derudover er 
resultaterne formidlet i foredrag og artikler, som hen-
vender sig til svineproducenter og deres rådgivere. 

Enkelte af resultaterne er endvidere præsenteret på 
internationale konferencer og workshops. 

Videncenter for Svineproduktion har tæt kontakt med 
svineproducenterne og deres rådgivere, idet der i høj 
grad er fokus på, at resultaterne bliver implementeret 
hos svineproducenterne.

1 - Se: http://mst.dk/virksomhed-myndighed/landbrug/husdyrgodkendelser/
den-bedste-tilgaengelige-teknik-(bat)-og-miljoeteknologi/teknologilisten/
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4.0 Bedre foderudnyttelse sikrer forbedret miljø 
og øget konkurrenceevne

Fakta om projektet:

Projektets titel:   Bedre foderudnyttelse hos slagtesvin.

Tilskudsmodtager:   Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer

Bevilling fra Svineafgiftsfonden i 2013:   1,8 mio. kr.

Projektets samlede budget i 2013:   7,3 mio. kr.

Samarbejdspartnere: 

Vissing Agro (tørfoderanlæg)

Projektperiode:  2009 -  2016
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4.1 Projektets baggrund og formål
Foder udgør over halvdelen af omkostningerne i svine-
produktionen. En væsentlig forbedring af foderud-
nyttelsen i slagtesvinebesætninger vil derfor kunne 
reducere omkostningerne i slagtesvineproduktionen 
og dermed øge konkurrenceevnen. Det er forventnin-
gen, at en forbedret foderudnyttelse kan være med til 
at sikre, at slagtesvineproduktionen i højere grad kan 
fastholdes i Danmark og dermed sikres arbejdspladser.

Foderudnyttelsen har over de senere år ikke udviklet 
sig markant i en positiv retning, og tallene viser end-
videre, at der er stor spredning på tværs af besæt-
ningerne. Der er derfor fortsat et stort behov for fokus 
på foderudnyttelsen.

Projektets formål er at opnå ny viden, der skal være 
med til at sikre, at foderudnyttelsen fortsat forbedres.

4.2 Resultater
Indtil nu har projektet resulteret i øget viden om, 
hvilke fordringsmæssige forhold, der påvirker foder-
udnyttelse, daglig tilvækst og kødprocent primært hos 
slagtesvin. 

Det har eksempelvis vist sig, at fodringsprincipper kan 
have stor betydning for foderudnyttelsen. Galtgrise, der 
fodres efter ædelyst, har ofte så stor foderoptagelse, at 
det giver ringe kødprocent og foderudnyttelse. Pro-
jektet har derfor undersøgt effekten af restriktiv våd-
fodring (lang krybbe). Resultatet i to besætninger viser, 
at der for so- og galtgrise er en bedre foderudnyttelse, 
en højere kødprocent men en lavere tilvækst sammen-
lignet med tørfodring efter ædelyst.

Betydningen af de to fodringsprincipper undersøges 
i en igangværende undersøgelse med hangrise med 
forskellig slutfoderstyrke ved restriktiv vådfodring. Det 
er forventningen, at resultaterne vil give et godt beslut-
ningsgrundlag ved valg mellem våd- og tørfodring.

I sammenhæng med ovenstående har en række for-
søg med tørfoder tidligere vist, at kornets formalings-
grad har afgørende betydning for foderudnyttelsen. I 
dette projektet er det nu vist, at formalingsgrad også 
har stor betydning, når foderet udfodres som vådfoder. 
Viden om formalingsgrad er utrolig vigtigt, da den kan 
anvendes inden for alle grisetyper og på tværs af våd- 
og tørfoder.

I almindelige vådfodringsanlæg, hvor der er foder i 
rørstrengene mellem fodringerne, nedbryder mikro- 
organismerne de syntetiske aminosyrer lysin og 
treonin. Projektet har derfor undersøgt, hvorledes 
denne nedbrydning kan mindskes, da det nedsætter 
grisenes produktivitet. Resultaterne viser, at tilsætning 
af myresyre hæmmer nedbrydningen af aminosyrerne 
betydeligt. Der er derfor ikke behov for at kompensere 
for tab af syntetiske aminosyrer i foderoptimeringen, 
når der bruges myresyre i foderet. Valle kan også være 
med til at hæmme nedbrydningen, men ikke i samme 
omfang som myresyre.

Endelig indeholder projektet at sikre en opdatering af 
foderstoftabellen. Tabellen giver overblik over råva-
rernes næringsstofindhold, som er vigtigt til a sikre, 
at foderet reelt indeholder de næringsstoffer, som er 
forventet. Senest er der gennemført et fordøjeligheds-
forsøg for at få klarlagt protein- og aminosyrefordøje-
ligheden i sojaprotein og rapsprodukter.

4.3 Effekten for den enkelte landmand
Analyse af fodringsprincipper skaber et bedre grund-
lag end tidligere til at optimere fodringsstrategien i den 
enkelte besætning.

Projektets resultater bidrager således med vigtige brik-
ker til at forbedre foderudnyttelsen for den enkelte 
besætning

Beregninger fra Videncenter for Svineproduktion viser, 
at hvis den enkelte svineproducent forbedrer foderud-
nyttelsen med 5 pct., vil det i gennemsnit øge indtje-
ningen med 15-20 kr. pr. slagtesvin afhængig af foder-
prisen

En forbedret økonomi for den enkelte svineproducent 
vil, alt andet lige, være med til at sikre, at svineproduk-
tionen - også på sigt - fastholdes i Danmark.

4.4 Effekten for samfundet
En forbedret foderudnyttelse er med til at reducere 
udledning af næringsstoffer (kvælstof og fosfor), så 
udover effekter af økonomisk karakter er projektet 
således med til at sikre miljømæssige gevinster.

For samfundet som helhed bidrager en forbedret 
økonomi for svineproducenterne til, at konkurren-
ceevnen forbedres, hvormed arbejdspladserne - også 
på sigt – fastholdes i Danmark.

Beregninger fra Videncenter for Svineproduktion viser, 
at hvis foderudnyttelsen for den enkelte svineprodu-
cent forbedres med 5 pct., vil omkostningerne pr. kg. 
svinekød reduceres med ca.16 øre.

4.5 Formidling og implementering
Projektets resultater er formidlet via Videncenter for 
Svineproduktions hjemmeside, og derudover er resul-
taterne formidlet ved hjælp af temagrupper samt fore-
drag og artikler. 

Herudover anvendes projektets resultater i demon-
strationsprojekter, så det sikres, at den nye viden imple-
menteres på staldgangen.

Endelig formidles resultaterne på et årligt fodrings-
seminar, hvor foderstofbranchen er bredt repræsen-
teret, og hvor resultater vedr. foderets sammen-
sætning præsenteres og dermed implementeres i 
virksomhedernes fodersortiment. Endelig formidles 
resultaterne på VSP’s årlige kongres for Svineprodu-
center og på et årligt møde (Fagligt Nyt) for dyrlæger 
og produktionsrådgivere. 
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5.0 Ny kombisti kombinerer velfærd og bundlinje

Fakta om projektet:

Projektets titel:      Ny kombisti – mere velfærd for både so og pattegris.

Tilskudsmodtager:     Københavns Universitet.

Bevilling fra Svineafgiftsfonden i 2013:   700 t.kr.

Projektets samlede budget i 2013:   864 t.kr.

Samarbejdspartnere: 

Videncenter for Svineproduktion og Jyden Staldinventar A/S.

Projektperiode: 2012 - 2014
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5.1 Projektets baggrund og formål
Med den øgede fokus på dyrevelfærd inden for svine-
produktion er det forventningen, at alle farende søer 
i Danmark på sigt skal være opstaldet i løsdrift 2. Det 
er allerede tilfældet i Norge, Sverige og Schweiz. I løs-
drift har soen mulighed for en naturlig adfærd såsom 
at bygge rede samt at have mere kontakt med sine 
pattegrise.

Foreløbige resultater tyder imidlertid på, at et sådant 
krav vil forøge pattegrisedødeligheden med 1-2 grise 
pr. kuld sammenlig net med traditionelle kassestier 3. 
Som konsekvens vil de danske svineproducenter lide 
et økonomisk tab.

Formålet med projektet er således at udvikle en faresti, 
der tager udgangspunkt i soens velfærd og samtidig 
sikrer pattegrisenes overlevelse. 

5.2 Resultater
Projektet har udviklet en faresti, der kombinerer fare-
stien til løse søer (FF-stien) og farestien hvor soen op-
bokses (kassestien). I FF-stierne er udfordringen, at 
der er for mange kuld med en for høj pattegrisedøde-
lighed, og velfærden for både so og pattegris tilgodeses 
dermed ikke. 

Den nyudviklede SWAP-sti (SWAP = Sow Welfare And 
Piglet Protection) tilgodeser, at søerne kan være løse 
det meste af tiden, fra de indsættes i farestien til patte-
grisene fravænnes. I dagene efter faring, hvor risikoen 
for, at soen klemmer pattegrisene ihjel, er størst, giver 
SWAP-stien mulighed for, at søerne opbokses (fikseres).

De foreløbige resultater indikerer, at opboksning 
af soen i fire dage efter faring reducerer patte-
grisedødeligheden og mod forventning ikke stresser 
soen.

SWAP-stien blev i november 2012 udnævnt til 3-stjer-
net nyhed ved Agromek i Danmark og samme år også 
præsenteret ved Eurotier i Tyskland.

SWAP-stien er kommercielt tilgængelig og allerede eta-
bleret i flere danske besætninger. Der vil fremadrettet 
blive arbejdet på at optimere SWAP-stien, så den 
blandt andet bliver økonomisk mere konkurrence-
dygtig.

5.3 Effekten for den enkelte landmand
I forhold til den traditionelle kassesti er en SWAP-sti ca. 
25 pct. dyrere. Til gengæld viser foreløbige resultater, 
at der dør mellem en halv og en hel pattegris mindre 
pr. kuld, når SWAP-stien anvendes i forhold til, hvis soen 
er løs hele tiden. 

Resultaterne indikerer endvidere, at søernes højere 
velfærd, når de ikke er opbokset hele tiden, bevirker, at 
de malker bedre, og dermed øges pattegrisenes vægt i 
forhold til søer, der farer i den traditionelle kassesti. År-
sagen hertil er blandt andet, at pattegrisene har bedre 
adgang til soens yver.

På sigt er det dermed forventningen, at der bliver ud-
viklet konkurrencedygtige stier til løsgående digende 
søer. 

Den nye kombisti henvender sig på den korte bane 
særligt til svineproducenter, der fokuserer på special-
produktion som den danske Velfærdsgris (endnu ikke 
i produktion) og Antonius-grise. For disse producenter 
vil SWAP-stien være med til at sikre pristillægget i 
forhold til konventionel produktion, idet svinekød fra 
løsgående søer kan afsættes til en højere pris. 

Såfremt videreudvikling af SWAP-stien gør den konkur-
rencedygtig, eller det på sigt bliver et krav, at farende 
søer skal være opstaldet i løsdrift, vil SWAP-stien være 
interessant for de fleste svineproducenter. 

Det er forventningen fra projektets side, at 70-80 pct. 
af de svineproducenter, der vil investere i farestalde til 
løse diegivende søer vil købe SWAP-stier. 

5.4 Effekten for samfundet
Den nyudviklede SWAP-sti kombinerer dyrevelfærd 
med øget indtjening for svineproducenterne. 

Med den forventede store efterspørgsel vil projektet 
dermed forventeligt være med til at sikre både øget 
dyrevelfærd, øget konkurrenceevne og på sigt sikring 
af arbejdspladser i Dannmark.

5.5 Formidling og implementering
Projektet og SWAP-stien er omtalt i mere end 10 ar-
tikler i faglige tidsskrifter som Hyologisk og fagbladet 
’Svin’.

Herudover er resultaterne præsenteret ved flere kon-
ferencer – både internationale og nationale.

Endelig kan resultater og video fra projektet findes på 
Videncenter for Svineproduktions hjemmeside samt 
Københavns Universitets hjemmeside.

5.6 Læringspunkter
Projektet er sammensat af personer fra Københavns 
Universitet, Videncenter for Svineproduktion og en 
kommerciel virksomhed – Jyden Staldinventar.

Det er projektejernes vurdering, at treenigheden har 
været med til at sikre 1) forskning på højt niveau, 2) 
kontakt til forsøgslandmænd og 3) at farestien blev 
produceret af fagfolk på området. Og disse tre ele-
menter har igen været med til at sikre, at idéen på hal-
vandet år er kommet fra tegnebræt til produktion.

Herudover er det Københavns Universitets vurdering, 
at idet projektet har haft tilknyttet en PhD-studerende 
har der konstant været fremdrift i projektet.

2 - V.A. Moustsen et. al. (2013). Confinement of lactating sows in crates for 4 days after farrowing reduces piglet mortality, Animal, 7:4, pp. 648-654.
3 - Hales et al. (2014). Higher preweaning mortality in free farrowing pens compared with farrowing crates in three commercial pig farms. Animal, vol. 8, nr. 
01, p. 113-120.
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6.0 Bilag:
Metode

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

Promilleafgiftsfonden udvælger otte projekter, 
herunder seks projekter ved simpel udvælgelse og to 
ved lodtrækning. 

6.2 Tidspunkt for gennemførsel af effekt-
vurderingerne
Bevillingerne fra promille- og produktionsafgiftsfon-
dene er 1-årige, og af denne grund gennemføres ef-
fektvurderingerne i forbindelse med bevillingsårets 
afslutning.

6.3 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 projektan-
søgninger 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 akti-
viteter der skal gennemføres for at opnå de effekter 
for den målgruppe, som projektet vedrører. Herved 
sandsynliggøres, at de gennemførte aktiviteter på sigt 
vil medføre de ønskede effekter. 
På baggrund af ovenstående kan der opstilles para-
metre for målopfyldelsen - dvs. hvilke succesparametre 
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 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 pa-
ra-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 konkurrence-
evnen, 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 tilsig-
tede 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 rela-
teret til outputtet/resultaterne, som er meget projekt-
nære, og dermed i mindre omfang relateret til de sam-
fundsmæssige effekter. 

6

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

Figuren nedenfor illustrerer forandringsteorien 4.

Input Aktivitet Output
Effekt på
kort sigt

Effekt på
lang sigt
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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.

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

Kvantitativ tilgang
De udvalgte projekter har pr. mail fået tilsendt et 
spørgeskema indeholdende spørgsmål, såsom i hvilken 
grad projektet har opnået de resultater, der forven-
tedes ved projektets start, og om der fortsat er samme 
forventning til effekterne af projektet. Spørgeskemaet 
indeholder både kvantificerede, lukkede spørgsmål 
samt spørgsmål af mere åben karakter. 
 
Som supplement til effektvurderingsskemaet gøres 
også brug af den afrapportering, som alle projekter skal 
aflægge ved årets afslutning. Denne afrapportering 
består dels af en faglig beretning, dels af et tilskuds-
regnskab. Sidstnævnte er særdeles nyttigt i forbindel-
se med effektvurderingerne, idet det af regnskabet 
blandt andet fremgår, om alle projektmidlerne er an-
vendt, i hvilken grad projektet er gearet med midler fra 
andre steder, og hvilke eventuelle samarbejdspartnere 
der har været involveret i projektet.

Kvalitativ tilgang
Udover den kvantitative tilgang er der for hvert pro-
jekt gennemført et dybtgående interview med projek-
tlederen. 

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.
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