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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 anvendel-
sen af bevillingsmidlerne. Herved opnås indsigt i, i 
hvilket omfang projekterne lever op til den formåls-
beskrivelse, 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 slut-
brugerne. Sidstnævnte kommer ikke kun den enkelte 
slutbruger, men også samfundet og samfundsøkono-
mien til gavn. 

Effektvurderingerne gennemføres med udgangspunkt 
i Fødevareministeriets bekendtgørelse for landbrugets 

fonde, hvoraf det fremgår:
”…det påhviler fondene at vurdere effekten af udvalg-
te aktiviteter”. 

1.2 Metode
Svineafgiftsfonden støtter hvert år omkring 90-120 
projekter inden for hovedformålene i landbrugsstøt-
teloven. Projekterne er forskellige i deres formål, 
indhold, projektperiode, størrelse m.v.

For at gøre sammenligning på tværs af de effekt-
vurderede 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 udgangspunkt i foran-

dringsteorien for det enkelte projekt  er effektvurder-
ingerne yderligere gennemført med anvendelse af 
’målopfyldelses- og effektevaluering’. 

Svineafgiftsfondens bestyrelse besluttede i maj 2015, 
at alle projekter, der får støtte af Svineafgiftsfonden, 
skal effektvurderes. Tilskudsmodtagerne i 2015 er:

• Danske Svineslagterier
• Teknologisk Institut, DMRI
• SEGES
• Aarhus Universitet
• Københavns Universitet
• Klassifikationskontrollen
• DTU
• Aalborg Universitetshospital
• Danske Slagtermestre
• Danske Svineproducenter
• Udviklingscenter for Husdyr på Friland K/S
• Herlev Hospital
• Poul Aalund

For 2015-projekterne betyder det, at 114 projekter 
har besvaret et effektvurderingsskema. Skemaet 
sætter fokus på, hvilke resultater projekterne har 
afstedkommet, og hvilke effekter for landmanden og 
samfundet 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 Svineafgiftsfonden har udvalgt tre 
projekter, som udover udfyldelse af et effektvurder-
ingsskema er blevet interviewet. Formålet med disse 
interview er at få mulighed for at stille uddybende 
spørgsmål til projekterne, så deres indhold, resultater 
og forventede effekter kan beskrives så præcist som 
muligt til denne rapport.   

De udvalgte projekter er:
1. 35 grise pr. årsso v. SEGES
2. Svinekød – mad, måltider og ernæring v. Danske   
 Svineslagterier
3. Reduceret spredning af salmonella v. Teknologisk   
 Institut, DMRI

For de tre udvalgte projekter kan følgende effekter 
fremhæves:
1. 35 grise pr. årsso har udviklet viden og værktøjer  
 vedrørende håndteringen af nyfødte grise, der har  
 bidraget til at sikre flere pattegrises overlevelse   
 fra de bliver født, til de fravænnes. Projektet har   
 dermed været med til at øge både produktiviteten  
 og dyrevelfærden.

2. Svinekød – mad, måltider og ernæring 
 har sikret svinekød positiv omtale og opmærksom 
 hed på en lang række forskellige platforme,   
 herunder på internettet, i aviser og i de fysiske rum,  
 hvor projektets målgruppe færdes. Derved er   
 svinekødets omdømme blevet forbedret, og   
 der er skabt grundlag for bedre afsætning i   
 detail handelen.

3. Reduceret spredning af salmonella 
 har undersøgt forskellige kilder til smitte med   
 salmonella under slagtningen. Der er på den   
 baggrund udviklet nye processer, som sikrer   
 en lavere forekomst af salmonella i det ferske   
 kød. Det højner fødevaresikkerheden og forbedrer  
 mulighederne for at afsætte højværdiprodukter til  
 de mest attraktive markeder.

 
I det følgende gives en oversigt over, hvilke konkrete 
effekter alle 114 effektvurderede projekter bidrager 
med i forhold til landmanden og samfundet. I de efter-
følgende 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 af projekter og gearing 

SAF 2015, 1000 kr. Totalt 2015, 1000 kr GEARING

Afsætningsfremme (n=12) 40.599 48.332 1,19

Forskning og forsøg (n = 92) 96.862 129.282 1,33

* Generelt  (n=10) 26.610 31.357 1,18

I alt 164.071 208.971 1,27

• Anm.: * generelle projekter omfattende rådgivning, sygdomsfore-
byggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og uddannelse.

De 114 effektvurderede projekter i 2015 har anvendt 
164 mio.kr fra Svineafgiftsfonden. De 164 mio.kr. har 
genereret aktiviteter for samlet set 209 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 1,27 
svarende til, at der for hver 100 kr. bliver genereret ak-
tiviteter for 127 kr.  Faktoren varierer mellem projekt-
typer, som det fremgår af tabel 1. 

2.2 Projekternes opnår de forventede  
resultater
Størstedelen af de 114 effektvurderede projekter 
vurderer, at de har opnået alle eller de fleste af de 
resultater, som de forventede, da projektet blev igang-
sat. 41 pct. vurderer, at alle resultaterne er indfriet, 45 
pct. vurderer, at alle de fleste resultaterne er indfriet, 
mens de resterende 14 pct. vurderer, at halvdelen af 
forventede resultater eller færre er blevet indfriet, jf. 
figur 1 nedenfor.

Projekterne lever dermed i høj grad 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, personalemæssige ændringer samt andre 
forhold, der har medført forsinkelser og udfordringer i 
forhold til at overholde den oprindelige projektplan. 

For projekter med fokus på afsætningsfremme giver 
58 pct. af projekterne udtryk for, at opbygning af 
relationer er et af de væsentligste resultater, mens 42 
pct. angiver, at projekterne primært har haft marked-
sanalyser som resultat, jf. figur 2. 

For forsknings- og forsøgsprojekterne angiver 54 pct., 
at det primære resultat har været at dokumentere 
viden omkring et specifikt emne, og 49 pct. udtrykker, 
at udgivelse af videnskabelige artikler eller præsenta-
tioner er blandt de væsentligste resultater. 

For de øvrige, generelle projekter (rådgivning, syg-
domsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrev-
elfærd, kontrol og uddannelse) angiver henholdsvis 
40 og 30 pct., at bedre sygdomsforståelse og effektiv 
sygdomskontrol er blandt de vigtigste resultater.

2.3 Effekterne kommer både land-
mænd og samfund til gode
Svineafgiftsfondens formål er at styrke svinesektorens 
udvikling og konkurrenceevne. I henhold til fondens 
strategi for 2015 skal målet blandt andet nås gennem 
fokus på specifikke emner som dyrevelfærd, syg-
domsbekæmpelse og produktivitet. Dertil har fonden 
blandt andet prioriteret, at projekterne hurtigt kan 
implementeres, og at de er generiske og anvendelse-
sorienterede. 

En stor del af projekterne vurderer, at effekterne for 
landmanden er lettere adgang til relevant viden og 
nære markeder, bedre dyrevelfærd, bedre manage-
ment, færre sygdomsforekomster og bedre sygdom-
shåndtering, jf. figur 3. 

Blandt de mulige producenter, der kan opnå gavn 
af forskning- og forsøgsprojekternes resultater, 
forventes 52 pct. afproducenterne at implementere 
projektets resultat inden for 1 år, jf. figur 4, og 83 pct. for 
de generelle projekter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

På længere sigt forventes resultaterne at opnå en 
endnu højere implementeringsgrad. For begge typer 
af projekter indikerer det, at de er anvendelsesorien-
terede og direkte brugbare i produktionen.

Effekterne stemmer således godt overens med fon-
dens strategi, både når det gælder deres indhold og 
deres potentielle udbredelse i sektoren.

• Anm.: * Afsætningsprojekter er ikke medtaget, da deres resultater 
typisk ikke er rettet mod implementering hos primærproducenten.
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Figur. 1. Resultatopnåelse (n=113)   
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Figur 2  –  Primære resultater (sandsynligheder 0-100)
Figur 3.  – Brugerrettede e�ekter
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Såfremt primærproducenterne implementerer projek-
ternes resultater, vil det få direkte betydning for deres 
bundlinje. Nytteværdien viser den forventede effekt 
på bundlinjen for producentgruppen som helhed.

Det er projekternes vurdering, at de generelle pro-
jekter genererer relativt større nytte for primærpro-
ducenten end forskningsprojekterne, men for begge 
projekttyper indikerer nytteværdien, at projekterne 
forventer at kunne forbedre bundlinjen blandt sekto-
rens producenter med gennemsnitligt 3,9 pct., jf. figur 
5.  Projekterne inden for afsætningsfremme er ikke 
medtaget, da effekten på producenternes bundlinje 
er mere indirekte og langsigtet.

De forventede effekter kommer for ca. 90 pct. af 
projekternes vedkommende både de økologiske og 
de konventionelle producenter til gode, jf. figur 6. 8-10 
pct. af projekterne vurderer, at de alene kommer den 
konventionelle produktion til gode, mens et enkelt 
projekt inden for forskning og forsøg vurderer, at 
resultaterne udelukkende vil komme den økologiske 
sektor til gavn.

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. 

De projekter, der har direkte fokus på afsætning, 
bidrager især til mere generel afsætning og sikrer de 
bedst mulige forudsætninger for fastholdelse arbejd-
spladser. Forsknings- og forsøgsprojekterne har i høj 
grad fokus på konkurrencedygtigheden af produk-
tionen, mens der også er et højt fokus på at forbedre 
dyrevelfærden. De generelle projekter har deres 
primære fokus på at forbedre fødevaresikkerheden 
og sygdomshåndteringen til gavn for både erhvervet, 
samfundet og forbrugerne. 

Det varierer mellem de enkelte projekttyper, hvornår 
effekterne forventes at indtræffe, jf. figur 8.

På tværs af projekttyperne forventes projekterne 
overvejende at virke inden for en tidshorisont på op 
til to år efter afslutning. Inden for afsætningsfremme-
projekterne forventes effekterne dog at være synlige 
allerede inden for et år efter projekternes afslutning, 
mens forsknings- og forsøgsprojekterne overordnet 
set opererer med et lidt længere tidsperspektiv.

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

2.4 Offentliggørelse og implemen-
tering
Konferencer, seminarer m.v. samt tilskudsmod-
tagernes egne hjemmesider er de kanaler, der for 
langt de fleste projekters vedkommende bliver 
anvendt, når resultaterne skal offentliggøres. Herved 
sikres dels, at resultaterne er umiddelbart tilgængelige 
for alle interesserede, dels at der er mulighed for at 
diskutere projekterne med relevante aktører ved 
diverse konferencer, seminarer m.m. En stor del af 
projekterne gør også brug af andre kanaler, herunder 
brancheblade, faglige møder, nyhedsbreve og tid-
skrifter, jf. figur 9.

Det er hensigten, at offentliggørelse af resultaterne 
skal give primærproducenterne og øvrige marked-
saktører 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.

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.

5 projekter har ikke planlagt nogen form for imple-
mentering, enten fordi den genererede viden skal 
danne grundlag for yderligere forskning, eller fordi 
projekterne slet ikke er gennemført.

Implementeringsmetoden for de forskellige projekt-
typer ses i figur 10. 

I det følgende gennemføres konkret effektvurdering 
af to udvalgte projekter.
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3.0 35 grise pr. årsso

3
Fakta om projektet:

Projektets titel: 

35 grise pr. årsso

Tilskudsmodtager: SEGES P/S

Projektperiode: 2009-2015

Bevilling fra Svineafgiftsfonden i 2015: 258 t.kr.

Bevilling fra Promilleafgiftsfonden i 2015: 205 t.kr.

Egenfinansiering i 2015: 486 tkr.

Samlet budget i 2015: 949 t.kr.

Samlede tilskud 2009-2015: 9,5 mio. kr.

Samarbejdspartnere: Københavns Universitet,

DTU, SLU (Sveriges landbrugsuniversitet) og

CEVA Animal Health A/S.
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Svineafgiftsfonden Promilleafgiftsfonden Egen�nansiering Samlet budget

mio. kr.

35 grise pr. årsso har udviklet viden og værktøjer vedrørende håndteringen af 
nyfødte grise, der har bidraget til at sikre flere pattegrises overlevelse fra de bliver 
født, til de fravænnes. Projektet har dermed været med til at øge både produk-
tiviteten og dyrevelfærden. 

Projektets samlede budget i projektperioden:
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3.1 Projektets baggrund og formål
Som resultat af målrettet avlsarbejde i Danmark gen-
nem mange år føder danske søer i gennemsnit flere og 
flere grise – op mod 18 fødte grise pr. faring. Det kan 
presse søerne, der har svært ved at passe så mange 
grise og levere nok mælk, ligesom spædgrisene ikke 
udnytter deres vækstpotentiale fuldt ud. Pasningen af 
de stigende kuldstørrelser udgør derfor en udfordring, 
som svinesektoren har stort fokus på.

De nyfødte grise, som soen ikke selv kan passe, flyttes 
til ammesøer. Det er en dyr løsning, da ammesøer 
typisk optager mere plads i forhold til, hvor mange 
grise de passer. Projektet har derfor haft til formål 
at undersøge, om synkronisering af brunsten hos 
poltene kan samle faringerne på færre dage, hvorved 
ammesøerne kan udnyttes bedre.

Der har også været behov for at undersøge andre 
tiltag, der kan bidrage til at forøge overlevelsen af 
de fødte grise. Projektet har således adresseret den 
særlige udfordring i et højproduktivt system, som 
det er at håndtere eksempelvis søernes sundhed 
og spædgrisediarré. Dertil har også fodring og sup-
plerende mælketildeling været undersøgt, ligesom 
staldinventaret i forhold til stisystemer, gyllekøling mv. 
er blevet inddraget i projektet.

3.2 Projektets resultater
Projektet blev påbegyndt i 2009 og har omfattet en 
bred vifte af aktiviteter inden for avl, fodring, manage-
ment, inventar, sundhed, medicinsk behandling mv. 
Her skal fremhæves nogle af de væsentligste akti-
viteter og resultater, særligt vedrørende 2015:

Risikofaktorer for spædgrisediarre på besætningsplan 
er blevet undersøgt og viste, at der er fire besætnings-
faktorer, som optræder markant hyppigere i besæt-
ninger med spædgrisediarré end i besætninger uden 
disse problemer. De fire faktorer er 1) problemer med 
sygdom hos søer, 2) manglende tomperiode mel-
lem vask af farestald og indsættelse af søer, hvor fugt 
ophobes i stalden, 3) opvarmning af farestald med fyr, 
der risikerer at køre tør om natten, og 4) vådfodring, 
der kan give anledning til hygiejniske problemer. 

Dette er altså områder, hvor besætninger med høj

pattegrisedødelighed vurderes at kunne have fokus.

Overordnet set er immunisering gennem mælken – 
som sikres via fodringen af soen - den mest effektive 
måde at forebygge diarré, da antistofferne i mælken er 
afgørende, og det er ressourcekrævende at vaccinere 
smågrisene enkeltvis. Der var planlagt færdiggørelse af 
et rådgivningsværktøj i form af en diagnostisk manual 
i 2015, men denne vil først blive færdiggjort i løbet af 
2016.

Forsøget med at synkronisere poltenes og søernes 
faring ved brug af produktet ’Altresyn’ har givet et 
detaljeret indblik i brunst- og managementforhold 
for polte, men det har ikke været muligt for projektet 
at påvise nogen entydig gevinst ved styring af faring-
erne. Synkroniseringen gav således visse praktiske og 
dermed økonomiske fordele, men disse oversteg ikke i 
alle forsøgene omkostningerne til behandlingen. Dette 
arbejde fortsættes i 2016.

En anden faktor, som har været undersøgt i forhold til 
pattegrisenes dødelighed, er gylleafkøling, hvor gyllen 
løbende nedkøles med henblik på at mindske ammo-
niakfordampningen og udnytte varmen til opvarmning 
af stald og stuehus.  Resultaterne viser, at gyllekøling 
ikke har nogen afgørende, negativ indflydelse på tem-
peraturen hos de nyfødte grise. 

Med henblik på netop at sikre temperaturen hos 
pattegrisene var det planlagt at afprøve forskellige 
strålevarme-kilder i farestier, men da der ikke var blevet 
markedsført sensorstyrede varmekilder, blev aktiv-
iteten ikke iværksat. På den baggrund er udstyrspro-
ducenter i forbindelse med seminarer mv. blevet gjort 
opmærksomme på dette udviklingsbehov.

3.3 Effekten for den enkelte landmand
Projektet har tilvejebragt målrettet viden, som kan 
implementeres direkte i besætningerne og har 
medvirket til at hæve produktiviteten betydeligt, og 
væsentligt mere end avlsfremgangen i kuldstørrelsen 
betinger. Således kunne en gris i 2009 i gennemsnit le-
vere 27,5 fravænnede grise om året, hvilket i 2014 var 
steget til 30,6. Tallet menes at være steget yderligere 
i 2015.

Gennemførelsen af aktiviteten med brunststyring hos-
polte har givet referenceværdier til besætninger, som 
allerede brugte Altresyn, så de har kunnet optimere 
tildeling, brunstkontrol mv., hvormed de samlet set har 
kunnet forbedre deres resultater.

Den økonomiske effekt af projektets resultater er 
betydelige, men afhænger i høj grad af udviklingen i 
markedsforholdene i øvrigt og varierer derfor fra år til år.

3.4 Effekten for samfundet
Udover den produktivitetsforbedring, der også kom-
mer samfundet til gode i form af lavere forbruger-
priser og international konkurrenceevne, medvirker 
projektet til at forbedre dyrevelfærden i staldene og 
til at mindske miljø- og klimapåvirkningen som følge af 
mindre ’spild-produktion’ i form af dødelighed. Mange 
forskellige faktorer påvirker de nævnte forhold, og en 
nærmere kvantificering heraf lader sig ikke gøre.

3.5 Formidling og implementering
Projektets resultater er løbende blevet formidlet gen-
nem Videncenter for Svineproduktions nyhedsbreve, 
som når bredt ud, via videncentrets hjemmeside, på 
seminarer, kongresser og andre steder. Det er projek-
tets vurdering, at de forskellige resultater alle vil blive 
anvendt i mere end halvdelen af besætningerne, og 
at forsøgene vedrørende gyllekøling og synkroniser-
ing af faring kan komme i anvendelse i op mod 80 
pct. af bedrifterne. Dyrlæger og landbrugsrådgivere 
vurderes i denne sammenhæng at være en vigtig kilde 
til vidensdeling.
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4.0 Svinekød – mad, måltider  
og ernæring4

Projektets samlede budget i projektperioden:

Svinekød – mad, måltider og ernæring har sikret svinekød positiv omtale og 
opmærksomhed på en lang række forskellige platforme, herunder på inter-
nettet, i aviser og i de fysiske rum, hvor projektets målgruppe færdes. Derved 
er svinekødets omdømme blevet forbedret, og der er skabt grundlag for bedre 
afsætning i detailhandelen.
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mio. kr.

Fakta om projektet:

Projektets titel: Svinekød – mad, måltider  

og ernæring

Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier

Bevilling fra Svineafgiftsfonden i 2015: 1724 t.kr.

Bevilling fra Promilleafgiftsfonden: 886 t.kr.

Egenfinansiering: 43 t.kr.

Projektets samlede budget i 2015: 2.653 t.kr.

 

Projektperiode: fortløbende
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4.1 Projektets baggrund og formål
Øget afsætning af svinekød og styrket indtjening hos 
landmændene kræver at både forbrugerne og detail-
handelen har en positiv opfattelse af svinekød. Det 
gælder inden for en lang række forskellige parametre 
såsom spisekvalitet, tilgængelighed, tilberedningsk-
rav, udskæringskvalitet, sundhed mv. Det er således 
afgørende for afsætningen, at markedet har adgang 
til relevant viden om produkter med svinekød, og at 
kommunikationen sker på et velunderbygget, fagligt 
grundlag.

Projektets formål er derfor at styrke svinekødets 
position på ovennævnte parametre – dels gennem 
en styrkelse af det faglige grundlag for en vurdering af 
svinekødets kvaliteter gennem udarbejdelse af ana-
lyser, deltagelse i faglige netværk mv. Og dels gennem 
en målrettet informationsindsats, hvor svinekødets 
kvaliteter fremhæves, og dets generelle omdømme 
styrkes. Hvor det har været relevant, er projektets 
aktiviteter foregået i koordination med tilsvarende 
aktiviteter vedrørende oksekød, fjerkræ, mælk og 
andre sektorer.

Projektet har primært haft fokus på den del af 
markedet, som branchens virksomheder ikke har 
en direkte kontakt til. Det er således blandt andet 
kokke, ernæringsprofessionelle, køkkenpersonale, 
sundhedsmedarbejdere, madskribenter, bloggere 
og tilsvarende, som har været projektets målgruppe. 
Dertil har projektet haft en målsætning om at nå ud til 
især yngre målgrupper, som generelt spiser lidt mindre 
svinekød end resten af befolkningen, og som har en 
væsentlig betydning for afsætningen af svinekød på 
længere sigt.

4.2 Projektets resultater
Projektets aktiviteter har været omfangsrige og haft 
en bred berøringsflade i form af seminarer, konferen-
cer, deltagelse i arbejdsgrupper, informationskampag-
ner, undervisningsmaterialer, internetaktiviteter mv. 
Nedenfor beskrives derfor blot nogle af de væsentlig-
ste aktiviteter og resultater:

’Årets ret med svinekød 2015’ blev afholdt med økon-
omisk støtte fra Norma og Frode S. Jacobsens Fond og 
med deltagelse fra en række højt profilerede kokke, 
kroer og restauranter. Arrangementet blev videndelt 
på Facebook og fik bred omtale i medierne.

Der er udsendt nyhedsbreve til 1.400 abonnenter på 
ernæringsfokus.dk, primært mad- og ernæringspro-
fessionelle, hvilket projektet vurderer som en god 
rækkevidde, da modtagergruppen ofte fungerer som 
ambassadører i forhold til en bredere modtagerkreds.

Der har været en god dialog med DTU i forbindelse 
med DTU’s rapport ’Køds rolle i kosten’, og der har 
været god omtale af de resultater, som rapporten 
indeholder. Projektet har tilsvarende koordineret 
sektorens kommunikationsstrategi forhold til WHO’s 
rapport ’Kød og kræft’, som betragtes som en meget 
vigtig dagsorden for erhvervet.

Projektet har deltaget aktivt i blandt andet Team 
Gastronomi DK og Måltidspartnerskabet, hvor profes-
sionelle kokke støttes, og hvor der på forskellige, sær-
ligt prioriterede områder som f.eks. erhvervsskolerne, 
hvor sundhedsagendaen er ekstra vigtig, arbejdes for 
at sikre adgang til sundere kost.

Der er sket en ekstra profilering af blandt andet 
hjemmesiden www.voresmad.dk, hvor anderledes ret-
ter og forskellige typer af information om kød præsen-
teres. F.eks. blev opskrifter på voresmad.dk med 
flæskesteg og hamburgerryg google-optimeret op til 
jul, hvor søgningen på retter med svinekød i forvejen 
er stor. Dette resulterede i en væsentlig stigning i antal 
besøgende på siden og en førsteplads på Google’s 
søgemaskine.

Der er udsendt plakater med fokus på protein og 
sunde måltider til fitnesscentre i kæderne Fitness-
World og fitness.dk med henblik på at give de er-
næringsfaglige medarbejdere gode værktøjer til deres 
ernæringsvejledning.

Og så indeholder projektet aktiviteten ’re-naming af 
gris’, som tager afsæt i en undersøgelse, der viser, at 
især unge mennesker ikke mener, at navnet ’svinekød’ 
er indbydende, men i højere grad synes at ordet ’gris’ 
giver positive associationer.
Det eneste punkt, hvor projektet ikke fuldt ud har 
levet op til forventningen, er undervisningen af 
faglærerne på erhvervsskolerne, som blev kompliceret 
af undervisningsreformen. Der foreligger til gengæld 
undervisningsmateriale, som kan bruges i forhold til 
denne målgruppe på et senere tidspunkt. Samlet set 

udgør denne aktivitet en meget lille del af projektet.

4.3 Effekten for den enkelte landmand
Projektet medvirker til at øge afsætningen af 
svinekød, idet forbrugere og detailhandel i højere grad 
får adgang til viden om de kulinariske, praktiske og er-
næringsmæssige fordele ved svinekød. Det medvirker 
til at øge prisen på svinekød og forbedrer dermed 
landmændenes økonomi.

Samtidig medvirker projektet til at forbedre svinekø-
dets ’brand’ i bred forstand, hvilket kan lette tilgangen 
af kvalificeret arbejdskraft til sektoren og øge omgivel-
sernes forståelse for, at produktion af svin og svinekød 
har en berettiget plads i samfundet.

4.4 Effekten for samfundet
De samfundsrettede effekter af projektet kommer til 
udtryk på mange forskellige måder, som primært om-
handler svinekødets ernæringsmæssige perspektiver, 
og som potentielt kan gavne folkesundheden.

Således er projektets aktiviteter egnet til at sikre 
bedre, herunder mere proteinholdig, kost til ældre. 
Projektet er ligeledes med til at informere yngre 
generationer om sunde og tilgængelige alternativer til 
fastfood, og med til at sikre, at flere danskere i det hele 
taget får lyst til og mulighed for at lave varieret mad, 
der lever op til de officielle kostråd.

4.5 Formidling og implementring
En stor del af projektets aktiviteter består af reelle 
formidlingsaktiviteter på hjemmesider som www.
ernæringsfokus.dk, www.voresmad.dk, www.goder-
aavarer.dk og www.madkundskabsfokum.dk. Dermed 
er der skabt grundlag for, at der allerede fra projektets 
igangsætning sker en bevægelse i retning af et højere 
forbrug af svinekød og en bedre generel ’branding’.

De reelle afsætnings- og sundhedsmæssige effekter 
af projektet vil derfor indtræde løbende over de 
kommende år – men udviklingen vil afhænge af 
mange andre faktorer, som ligger uden for projektet, 
herunder generelle forbrugertendenser, ændrede 
markedsvilkår mv.



EFFEKTVURDERINGSrapport 2120

5.0 Reduceret spredning af salmonella5

Reduceret spredning af salmonella har undersøgt forskellige kilder til smitte 
med salmonella under slagtningen. Der er på den baggrund udviklet nye pro-
cesser, som sikrer en lavere forekomst af salmonella i det ferske kød. Det højner 
fødevaresikkerheden og forbedrer mulighederne for at afsætte højværdipro-
dukter til de mest attraktive markeder. 

Projektets samlede budget i projektperioden:
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Fakta om projektet:

Projektets titel: Reduceret spredning 

 af salmonella

Tilskudsmodtager:Teknologisk Institut, DMRI

Bevilling fra Svineafgiftsfonden i 2015: 1.354 t.kr.

Bevilling fra Promilleafgiftsfonden i 2015: 696 t.kr.

Egenfinansiering i 2015: 14 t.kr.

Projektets samlede budget i 2015: 2.064 t.kr.

Projektperiode: 2014-2015

Samlede tilskud i perioden 2014-2015: 3,1 mio. kr.



EFFEKTVURDERINGSrapport 2322

5.1 Projektets baggrund og formål
Der er de senere år konstateret en stigende forekomst 
af salmonella i primærproduktionen. Det giver ud-
fordringer for slagterierne, der løbende arbejder 
for at holde salmonellaforekomsten i fersk kød så lav 
som muligt. Dette skyldes flere hensyn:

• Erhvervet har gennem salmonellahandlings-  
 planen, som er aftalt mellem erhvervet og 
 myndighederne, forpligtet sig til at holde fore-  
 komsten af salmonella i fersk kød under 1 pct.
• Adgangen til de attraktive finske og svenske   
 markeder er betinget af fuldstændigt fravær af   
 salmonella, hvilket betyder at kød, der skal sendes  
 til disse markeder, risikerer at måtte omdisponeres  
 med de omkostninger, det indebærer.
• Et højt niveau for fødevaresikkerheden medvirker  
 til at beskytte forbrugerne mod salmonellasmitte.

Hvor tidligere projekter har skabt gode resultater 
eksempelvis i forhold til udtagning af fedtenderne 
på svinene, er der i dette projekt fokus på særligt to 
områder, hvor der vurderes at være potentiale for 
forbedring. Det gælder udtagningen af plucks (udtag-
ning af tunge, lunge, hjerte og lever), hvori der i smit-
tede dyr ofte konstateres salmonella, som  i forbindel-
se med slagtningen kan smitte resten af kroppen. 
Og det gælder behandlingen af mørbrad, som er en 
udskæring af stor værdi, men hvor der oftere end på 
andre udskæringer har været en lidt højere forekomst 
af salmonella.

5.2 Projektets resultater
Reduktion af salmonellaspredning ved 
plucksudtagning
I projektet er der peget på tre mulige kilder til spred-
ning af salmonella ved plucksudtagning og dermed tre 
potentielle indsatsområder: 

• fra halsen ved opbrystning – når der er åbnet til   
 mundhulen ved halsåbning
• fra mavemunden – når den overskæres ved   
 udtagning af tarmsæt
• fra spiserør, når plucks trækkes ud

Disse arbejdsoperationer er herefter blevet 
gennemgået på flere danske slagterier, både i forhold 
til den mekaniske proces og ved udtagning af bakteri-
ologiske prøver. 

I forhold til den nuværende arbejdsproces for pluck-
sudtag gav resultaterne ikke grundlag for at pege på 
simple ændringer, som med sikkerhed kan reducere 
spredning af salmonella fra plucksudtagning. De 
ganske få salmonella-positive prøver, der er fundet i 
forsøgene, betyder, at de teoretiske smitteveje ikke 
kan bekræftes. Resultaterne indikerer samlet, at den 
daglige/rutinemæssige slagtehygiejne er tilstrækkelig 
til at sikre en acceptabel lav forekomst af salmonella 
på kødsiden af slagtekroppe fra svin. 

Optimering af hygiejne ved håndtering 
af mørbrad
Håndtering af mørbrad er blevet gennemgået på 
to danske slagterier. Det er lykkedes projektet at 
identificere en hidtil overset kilde til opformering og 
spredning af salmonella i forbindelse med mørbradud-
tagning, nemlig whizardkniven, som er et cirkulært 
formet, roterende skærende værktøj. Det har vist sig, 
at kødrester og dermed bakterier kunne gemme sig i 
værktøjets mekaniske dele trods almindelig rengøring, 
og at de derfra kunne smitte kødstykkerne.

Med henblik på at bestemme, hvordan og hvor 
hyppigt whizardknivene skal rengøres for at elimi-
nere problemet, skulle der gennemføres forsøg med 
kød, der var podet med salmonella. Da det ikke var 
ønskeligt at håndtere kød podet med salmonella på et 
slagteri, blev forsøgene gennemført på tilskudsmod-
tagers forsøgsfaciliteter, hvor kød podet med salmo-
nella kunne håndteres sikkert.

Resultaterne viste, at problemet kan elimineres ved at 
skille værktøjet helt ad og rengøre det hver 8. time – 
inden salmonellabakterierne begynder at formere sig.

5.3 Effekten for den enkelte landmand
En mere effektiv bekæmpelse af salmonella i fersk kød 
medvirker til at styrke forbrugernes tillid til svinekød 
og øger dermed afsætningen. Samtidig styrker det 
erhvervets renommé, når det lykkes at leve op til 
kravene i salmonellahandlingsplanen, ligesom risikoen 
for yderligere restriktioner fra myndighederne falder, 
når erhvervet kan fremvise gode resultater. Endelig 
er der en direkte økonomisk gevinst forbundet med 
at kunne afsætte dyre udskæringer som mørbrad til 
højprismarkeder som Finland og Sverige.

De forskellige effekter af projektet vil således hver 

især udmønte sig i et bedre afregningsgrundlag for de 
svin, som landmændene leverer til slagteriet. 

5.4 Effekten for samfundet
Selv om forekomsten af salmonella i kød og antallet af 
syge danskere på grund af smitte med salmonella er 
det laveste i 30 år (i 2015 blev der i Danmark regis-
treret 925 patienter med salmonella), kan projek-
tets resultater medvirke til at reducere samfundets 
omkostninger i forbindelse med salmonella yderligere. 
Men da omfanget af salmonella-relateret sygdom i 
Danmark afhænger af mange faktorer, herunder rej-
sevaner (over halvdelen af patienterne blev smittet i 
udlandet), forholdene i primærproduktionen, bakteri-
ernes mutationer mv., er en kvantificering heraf meget 
vanskelig.

Dertil vil en mere effektiv bekæmpelse af salmonella 
mindske en række risici i forhold til produktionskrav, 
forbrugerreaktioner, eksportmuligheder mv., som kan 
få vidtgående konsekvenser for sektoren og samfun-
det i form af tabte indtægter og arbejdspladser. 

5.5 Formidling og implementring
Slutrapporter, som beskriver projektets resultater, 
er offentliggjort på tilskudsmodtagers hjemmeside. 
Derved får slagterierne hver især mulighed for at tage 
stilling til, om resultaterne giver anledning til ændrede 
arbejdsgange.

Særligt for så vidt angår udtagningen af mørbrad med 
whizardkniv kan resultaterne implementeres umid-
delbart, og det er da også projektets vurdering, at 
langt de fleste slagterier vil implementere projektets 
resultater inden for et år.
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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 seks projekter på 
tværs af driftsgrenene.

6.2 Tidspunkt for gennemførsel af 
effektvurderingerne
Bevillingerne fra promille- og produktionsafgiftsfon-
dene er 1-årige, og af denne grund gennemføres 
effektvurderingerne 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 
udgangspunkt 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 aktivi-
teter 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 succes-
parametre, der skal være gældende for, at projektet er 
gennemført succesfuldt. 

6

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

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 
parametre 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 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 parame-
ter/indikator for effekten på sektorens øgede konkur-
renceevne.

For at kunne dokumentere, at et 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 initier-
ing, 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 
relateret til outputtet/resultaterne, som er meget 
projektnære, og dermed i mindre omfang relateret til 
de samfundsmæssige 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 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 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 effekt-
vurderingerne
For at sikre sammenlignelighed på tværs af projek-
terne og en tilstrækkelig faglig dybde i effektvurde-
ringerne gøres der både brug af spørgeskemaer 
(kvantitativ tilgang) og interview (kvalitativ tilgang). 
Metoderne beskrives nedenfor.

Kvantitativ tilgang – alle projekter
Alle 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 
kvantificerede, lukkede spørgsmål samt spørgsmål af 
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, dyre-
 velfærd, kontrol og uddannelse.

Projekter der er medfinansieret under EU-program-
mer placeres i en af de tre grupper efter en konkret 
vurdering af indholdet. 

Som supplement til effektvurderingsskemaet gøres 
også brug af projektets tilskudsregnskab. Regnska-
bet 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 even-
tuelle 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 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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