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Forord ved fondens 
formandskab
Fonden for økologisk landbrug har eksisteret i 10 år og har igennem årene støttet pro-
jekter rettet mod at styrke udviklingsmulighederne og konkurrenceevnen for økologisk 
landbrug. 

Fonden for økologisk landbrug er én af de 14 produktions- og promilleafgiftsfonde in-
den for jordbruget. Fondens virkeområde favner alle de økologiske sektorer. 

Kendskabet til Fonden for økologisk landbrug er stort og fonden modtager ved de år-
lige ansøgningsrunder mange projektansøgninger inden for de hovedformål, som er 
fastlagt i Landbrugsstøtteloven. Der er mange sidestillede behov og muligheder, der 
skal vægtes imellem, når vi i bestyrelsen prioriterer de mange ansøgninger og udvæl-
ger dem, som vi vurderer vil skabe de største og bedste effekter for udviklingen af det 
økologisk landbrug. 

Med denne rapport tager fonden hul på en systematisk effektvurdering af fondens 
støttevirksomhed. I 2011 støttede fonden 40 projekter, og fondens bestyrelse har der-
udaf udvalgt 3, som er repræsentative for en del af fondens virke. Med effektvurde-
ringerne vil vi se nærmere på hvilke effekter, disse projekter har, og hvordan effekterne 
konkret skabes. Effektvurderingerne vil finde sted på årlig basis, og vi vil i fondsbesty-
relsen udvælge projekter, som afspejler særlige områder af fondens strategiske indsats. 
Dermed ønsker vi på et stadigt mere evidensbaseret grundlag at lægge strategien for, 
hvordan fonden bedst muligt styrker udviklingsmulighederne og konkurrenceevnen i 
det økologiske landbrug til gavn for landmænd, ansatte og for samfundet som helhed.    

God læselyst!

Poul Pedersen   Thomas Roland
Formand   Næstformand
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Sammendrag og konklusioner

Vi har effektvurderet 3 af de projekter, fonden har 
støttet i 2011. Det første projekt har handlet om bru-
gen af staldskoler som model for obligatorisk sund-
hedsrådgivning i primærlandbrug. Det andet projekt 
har handlet om brugen af biogasgødning i økologisk 
landbrug og mulighederne for at udfase brugen af kon-
ventionel husdyrgødning. Det tredje projekt har under-
søgt mulighederne for at producere en klimaneutral 
kost og mulighederne for at udvikle et klimaneutralt 
økologisk landbrugssystem. 

Effekterne er vurderet ud fra data, der er opsamlet hos 
tilskudsmodtagerne gennem anvendelse af spørge-
skema og interviews. Derudover er visse data valideret 
på baggrund af projektrapporter og andet tilgængeligt 
materiale i form af rapporter og artikler mm. 

Hovedkonklusionerne er: 
•	 at	projekterne	realiserer	forventede	effekter
•	 at	projekterne	skaber	værdi	for	landmændene
•	 at	projekterne	både	har	umiddelbare	effekter	

og følgeeffekter. I årets effektvurdering findes bl.a. 
følgende eksempler:

- Input til fremtidens økologiske produktion; En 
økologisk ration, der indeholder de fødevarer, 
som en dansker typisk indtager i dag og som 

dækker 80 % af energiindtaget, da der stadig 
indkøbes fisk, kaffe mm, kan produceres i et 
lokalt økologisk helhedslandbrug. 

- Det stiller krav til kostsammensætningen for 
forbrugeren, hvis denne skal understøtte vi-
sionen om en klimaneutral kost.

- Øget viden om biogasanlæg, herunder særligt 
viden om brug af plantemateriale i anlæg og 
viden om biogasanlæggenes funktion som an-
læg til forgasning af plantemateriale til plante-
gødning. Dette kan bidrage til udfasning af den 
økologiske jordbrugssektors afhængighed af 
konventionel husdyrgødning. 

- Anvisninger af muligheder for selvforsyning el-
ler delvis selvforsyning med biogas/energi eller 
salg af biogas samt anvisninger af muligheder 
for hel eller delvis selvforsyning med gødnings-
materiale; og dette baseret på økologiske bio-
masse fremfor konventionel husdyrgødning.

- Forbedringer af staldskolemodellen på bag-
grund af analyser af holdninger, data og evalue-
ring gennem workshops. Dette kan bidrage til 
forbedret dyresundhed / dyrevelfærd i primær-
landbruget. 
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1.0 Introduktion

1.1 Baggrund og formål
Denne rapport omhandler en undersøgelse og vurde-
ring af effekter for tre udvalgte projekter, som Fonden 
for økologisk landbrug støttede i 2011. Fondsadminis-
trationen har på vegne af fondens bestyrelse stået for 
udførelsen af undersøgelsen og for vurderingen af ef-
fekter af de udvalgte projekter. Rapporten indeholder 
de samlede konklusioner af årets effektvurdering samt 
de metodemæssige refleksioner og samlede anbefalin-
gerne for fremtidige effektvurderinger i fonden. De tre 
udvalgte projekter er effektvurderet hver for sig og re-
sultaterne findes vedlagt som særskilte bilag. 

Baggrunden for undersøgelsens gennemførelse og rap-
portens tilblivelse er tosidet. Først og fremmest er der 
gennemført en effektvurdering af udvalgte projekt-

bevillinger på baggrund af kravet i Fødevareministe-
riets bekendtgørelse for fonden jf. Bekendtgørelse om 
administration og revision af promille- og produktions-
afgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet 
af 1. okt. 2010. Bekendt-gørelsen fastslår jf. § 21, at det 
påhviler fondene at vurdere effekten af udvalgte ak-
tiviteter, og jf. stk. 3 i § 21, at det påhviler fondene at 
redegøre for resultatet af effektvurderingen i ledelses-
beretningen til årsregnskabet.

Vurderingen af effekten af de udvalgte aktiviteter er 
sket i forhold til de strategiske effekter, som Fonden 
for økologisk landbrug med sin strategi har opstillet for 
fondens bevillingsvirksomhed. 

Nærværende effektvurdering for tilskudsåret 2011 
har undersøgt, om de udvalgte projekter har under-
støttet disse strategiske effektmål.
Den anden baggrund for effektvurderingen er fonds-
bestyrelsens ønske om at skabe læring ud fra de fund, 
den viden og de erfaringer, som en gennemførelse af 
en sådan undersøgelse giver anledning til. Fonden for 
økologisk landbrugs bestyrelse har ønsket en større 
viden om, hvordan tilskudsmodtagerne anvender be-
villingen ud fra et effektperspektiv, herunder hvordan 
projekternes resultater, erfaringer og viden omsættes 

og formidles til gavn for erhvervet og det omgivende 
samfund. Læringsperspektivet sætter således fokus 
på, hvordan fondens projekter formuleres og planlæg-
ges, så arbejdsmetoder og projekttyper med doku-
menteret gavnlige effekter for den økologiske sektor 
bliver tilgængelige for potentielle ansøgere til fonden.  

fondens strategiske indsatsområder
Fondens bestyrelse har formuleret 5 strategiske indsatsområder. 
Bestyrelsen har således besluttet at fondens midler skal bruges til: 

1. At fremme den faglige og bæredygtige udvikling gennem praksisnær udvikling i alle de primære 
 økologiske sektorer.
•	 Inden	for	den	animalske	sektor	prioriteres	projekter	rettet	mod	høj	dyrevelfærd	og	bedre	sund-
 hed, differentierede produktionssystemer, low cost-systemer og selvforsyning og differentierede 
 racer.
•	 Inden	 for	 den	 vegetabilske	 sektor	 herunder	 frugt	 og	 grønt	 prioriteres	 projekter	 rettet	 mod	
 sortsudvikling, forebyggelse og bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og skadedyr, økologisk 
 planteproduktion uden konventionel husdyrgødning, mangfoldighed i afgrøder og kvaliteter til 
 foder og konsum og bæredygtig teknologi i markdriften.
2. At fremme løsninger på faglige udfordringer som påkræver en udvikling for de økologiske produ-
 center indenfor klima, energi, recirkulering af næringsstoffer, natur o.l.
3. At fremme mangfoldigheden inden for økologien eksempelvis gennem fokus på råvarekvaliteter 
 og gennem fokus på spirende erhvervsmuligheder.
4. At understøtte udviklingen af det økologiske jordbrug via afsætningsfremmende aktiviteter 
 f.eks. via generiske kampagner for økologiske landbrugsprodukter indenfor områder, hvor enten 
 udfordringerne eller potentialet er særligt store.
5. At udbygge og øge forbrugerne og andre aftageres kendskab til den økologiske produktions
 form og vilkår. 

De ovennævnte indsatsområder er ligestillede.

1

Prioritering / vurderingskriterier
Bestyrelsen prioriterer projekter med høj kvalitet, 
relevans, nyhedsværdi, stort udviklingspotentiale
og/eller bredde og helhed til gavn for erhvervet. 
Projektet organisering skal rumme de nødvendige 
og relevante faglige kapaciteter og ekspertise. 
Bestyrelsen opfordrer til samarbejde mellem flere 
parter. Bestyrelsen lægger desuden vægt på:
•	 at	der	bygges	videre	på	nuværende	viden
•	 resultater,	som	er	umiddelbare	anvendelige		
 inden for en kort tidshorisont
•	 formidling	og	vidensdeling

Bestyrelsen finder det positivt, at støttede projekter 
kan bidrage til at skabe et afsæt for efterfølgende 
større tiltag indenfor det pågældende område.



8 9EffEktvurdErings rapport

Effekt handler om virkninger af en indsats. Vi kan 
nærmere bestemme effekt som de virkninger, et 
givent projekts eller en given institutions aktiviteter 
medfører eller udløser. Effekterne af disse aktiviteter 
kan være både direkte eller afledte og positive eller 
negative. En undersøgelse af effekt handler således 
om at analysere de direkte eller indirekte/afledte ef-
fekter og om, hvorvidt disse er positive eller negative. 
På den baggrund kan vi sige, at vurdering af effekt 
handler om at sammenholde konstaterede effekter op 
imod den indsats, der modtog bevilling fra fonden. Det 
er her vigtigt at bemærke, at aktiviteter på baggrund 
af en given bevilling kan medføre aktiviteter, som man 
ikke forudså ved projektets begyndelse eller ved første 
øjekast ikke umiddelbart har relation til projektet og 
dets aktiviteter.

Der er ingen nærmere fast etableret definition af effekt. 
I denne undersøgelse, hvor vi undersøger udkomme af 
tilskud fra Fonden for økologisk landbrug, definerer vi 
effekt som de virkninger, der er opstået eller sandsyn-

ligvis vil opstå for erhvervet og det omgivende sam-
fund udløst af projektet, som har modtaget støtte fra 
fonden. I litteraturen skelnes der typisk mellem effekter 
på kort, mellemlang og lang sigt. I denne undersøgelse 
og effektvurdering vil vi kun skelne mellem effekter 
på kort sigt (umiddelbare), og effekter på lang sigt (ud 
over den nærmeste horisont). Baggrunden for kun at 
skelne mellem effekter på kort og lang sigt er, at det i 
praksis kan være svært at anvende ensartede begre-
ber om kort, mellemlang og langt sigt på tværs af alle 
projekterne. Tidshorisonten for virkningerne afhænger 
af mange variable, herunder projekttypen – fra forsk-
ning til afsætningsfremme, hvilket led i værdikæden 
projektet udspiller sig i mv. Endvidere står fokus og 
afrapporteringen af projekternes effekter i forhold til 
fondens formål klarere frem, hvis der alene fokuseres 
på og skelnes mellem de korte (umiddelbare) effekter 
af tilskudsbevillingen og de langsigtede effekter (dem 
på den lidt længere og lange bane), som typisk rækker 
ud over tilskudsbevillingens og tilskudsperiodens hori-
sont på 12 måneder. 

1.2 Hvad er effektvurdering

Under udarbejdelsen af denne effektvurdering er 
der taget udgangspunkt i begrebet forandringsteori. 
Forandringsteori er ramme, som kan hjælpe med at 
afdække, om et konkret projekt har tænkt i effekt og 
eksplicit eller implicit har opereret med en model for, 
hvordan effekter vil opstå og komme til syne.  På denne 
måde er en forandringsteori er godt værktøj til at efter-

prøve, om der er sammenhæng mellem de iværksatte 
projektaktiviteter og de ønskede effekter og struktu-
reret påvise dette hos det konkrete projekt udtaget til 
effektvurdering. 
Tankerne bag og brugen af forandringsteori er 
nærmere beskrevet i kapitel 2.2.1

udfordringer ved identifikation og måling af effekt:

- Det er vanskeligt at isolere effekten af indsatsen fra andre faktorer
- Effekten af en indsats optræder ofte med en betydelig tidsforskydning.
- Indsatsens formål kan være vanskelig at omsætte til konkrete mål 
 og indikatorer på effekt.
- Det kan være ressourcekrævende at etablere det fornødne datagrundlag 
 for måling af indikatorer på effektniveau.
- Vurderingen af effekter kan være følsomme overfor enkeltstående begivenheder
- Der vil ofte være en gensidig afhængighed mellem flere institutioner 
 i opnåelsen af effekter.
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2.0 Effektvurdering af udvalgte 
projekter for tilskudsåret 2011

Effektvurderingerne af de 3 projekter opgør effekt på 
flere niveauer og forskellige effekter over tid. De en-
kelte effektvurderinger, der knytter sig til denne rap-
port, fremgår af særskilte bilag. 

Fondsbestyrelsen har valgt et projekt blandt hver af 
fondens 3 største tilskudsmodtagere. Kriteriet har des-
uden været at udvælge projekter, som blev afsluttet 
ved udgangen af 2011. 

Endvidere er der jf. forandringsteori blevet sondret 
mellem effekter på forskellige tidspunkter. Ifølge ty-
piske forandringsteorier og effektmodeller sondres 
der mellem effekter på kort, mellemlang og lang sigt. 
Denne effektvurdering har valgt at se bort fra begre-
bet mellemlang sigt, da begrebet har en begrænset an-
vendelighed, når det skal omsættes i praksis. Fondens 
projekter har forskellige tidshorisonter og er forskellige 

i projekternes karakter. En enklere sondring mellem ef-
fekterne af fondens bevillingsvirksomhed giver derfor 
mere mening. Det giver effektvurderingen en større 
styrke kun at skelne mellem effekter på kort sigt, for-
stået som umiddelbare effekter, og effekter på langt 
sigt, som rækker ud over projektets umiddelbare og 
nære effekter. 

Ved undersøgelsen af effekter for de udvalgte projekter til effektvurdering for tilskudsåret 2011 
har effektvurderingen sondret mellem effekter på tre analytiske niveauer: 

A) Mikro-niveau – dækker over individuelle eller helt lokale niveau, dvs. den enkelte virksomhed,  
 bedrift, landmand, person 

B) Mesoniveau (eller Mellemniveau) – dækker over den enkelte branche, sektor, erhvervet eller 
 et afgrænset lokalt/regionalt område

C) Makro-niveau – dækker over det helt overordnede niveau, samfundsniveauet.

Følgende tre projekter blev udvalgt:

1. Økologisk Landsforening: Staldskoler som dynamisk model for obligatorisk sundhedsrådgivning. 
Projektet er 1-årigt og blev afsluttet ved udgangen af 2011. Projektet modtog i 2011 et tilskud 
på 328.000 kr. svarende til 100 % af projektets budget i støtteåret. 

2. Videncentret for Landbrug: Biogasgødning – nøglen til udfasning af konventionel husdyrgødning. 
Projektet er 3-årigt og blev afsluttet ved udgangen af 2011. Fonden har støttet projektet 
gennem alle årene med i alt 1.470.000 kr. Projektet modtog i 2011 et tilskud på 376.000 kr. 
svarende til 50 % af projektets budget i 2011. 

3. Århus Universitet: Klimaneutralt og lokalt produceret økologisk mad. Projektet er 1-årigt og blev 
afsluttet ved udgangen af 2011. 
Projektet modtog i 2011 250.000 kr. i tilskud svarende til 100 % af projektets budget i støt-
teåret. 

2
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Ved at kombinere de to analytiske værdier, et for 
niveauer og to for tidsperspektiv, opnår der en seks-
felttabel bestående af kategorier, 1) effekter på mikro-
niveau på kort sigt, 2) effekter på mikro-niveau på lang 
sigt, 3) effekter på meso-niveau på kort sigt, 4) effek-
ter på meso-niveau på lang sigt, 5) effekter på makro-

niveau på kort sigt og 6) effekter på makro-niveau på 
lang sigt. 

Af hensyn til den grafiske opstilling er der en tabel for 
effekterne på kort sigt og en tabel for effekterne på 
lang sigt.

De effektvurderede projekter har alle opvist en lang 
række gode effekter på mikroniveau, mesoniveau og 
makroniveau samt både på kort og lang sigt. 

Gennemførelsen af effektvurderingen er sket på struk-
tureret og systematisk måde. Dette skete gennem 
udarbejdelsen af effektvurderingsskema, afholdelse af 
informationsmøder og efterfølgende kontakt med de 
projekter, hvor effektvurderingen havde yderligere be-
hov for oplysninger om projektets opbygning, bestand-
dele, metoder og udførte aktiviteter.

Gennemførelsen af effektvurderingen har vist, at det 
den praktiske tilrettelæggelse – særligt en eventuel 
efterfølgende kontakt med projektejerne efter indsen-
delse af effektvurderings¬skema, men frem for alt den 

konkrete identifikation af effekter af projekterne, vur-
dering og afrapportering af disse, er mere krævende, 
end først antaget. Endelig er omkostningerne hos pro-
jektejerne undersøgt og viser, at omkostningerne ved 
at blive udtrukket til effektvurdering er betydelige, 
men ikke ude af proportioner med projekternes indi-
viduelle budgetter. 

2.1.1 Understøtter de udvalgte projekter 
så fondens strategiske effektmål?
På baggrund af vurderingen af projekternes effekter 
er det muligt at vise, hvilke projekter, som understøtter 
hvilke af fondens strategiske effektmål. Dette er gjort 
og vist i nedenstående skema. 

2.1 Effektvurderingens resultater 

Figur 2
Eksempel på tabel for effekter på mikro-, meso- og makro-niveauer og på kort og lang sigt:

Det er vigtigt at notere sig, at der er stor forskel mel-
lem de enkelte projekter, herunder hvilke effekter, de 
kan opvise i forhold til niveauer og tidshorisonter. End-
videre er det ikke nødvendigvis sådan, at alle projekter 

opviser projekter på i alle kategorier, dvs. at ikke alle 
projekter har effekter på mikro, meso og makro niveau 
og for alle tre niveauer på både kort og lang sigt.    

Effekter
TID / Tidshorisont

NIVEAU
Kort sigt Lang sigt

Mikro-niveau: 
(individ eller lokalt 
niveau – den en-
kelte virksomhed/
bedrift/landmand)

- Fund a
- Fund b
- Fund c

- Fund a
- Fund b
- Fund c

Meso-niveau:
(Mellemniveau 
– branche/sektor-
erhvervet/lokalt 
geografisk)

samme samme

Makro niveau: 
(Det overordnede 
niveau – samfunds-
niveau)

samme samme
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Strategisk effektmål Hvilke projekter understøtter hvilke 

effektmål
Under anvendelsesorienterede udviklingsprojekter

1. At fremme den faglige og bæredygtige udvikling 
gennem praksisnær udvikling i alle de primære 
økologiske sektorer.

Projekt 1. Staldskoler som dynamisk model for 
obligatorisk sundhedsrådgivning

Projekt 2. Biogasgødning – nøglen til udfasning af 
konventionel husdyrgødning

Projekt 3. Klimaneutralt og lokalt produceret 
økologisk måltid

2. At fremme løsninger på faglige udfordringer som 
påkræver en udvikling for de økologiske producenter 
indenfor klima, energi, recirkulering af næringsstoffer, 
natur o.l.

Projekt 2. Biogasgødning – nøglen til udfasning af 
konventionel husdyrgødning

Projekt 3. Klimaneutralt og lokalt produceret 
økologisk måltid

3. At fremme mangfoldigheden inden for økologien 
eksempelvis gennem fokus på råvarekvaliteter og 
gennem fokus på spirende erhvervsmuligheder.

Projekt 2. Biogasgødning – nøglen til udfasning af 
konventionel husdyrgødning 

Projekt 3. Klimaneutralt og lokalt produceret 
økologisk måltid

4. At understøtte udviklingen af det økologiske 
jordbrug via afsætningsfremmende aktiviteter f.eks. 
via generiske kampagner for økologiske landbrug-
sprodukter indenfor områder, hvor enten udfordring-
erne eller potentialet er særligt store.

5. At udbygge og øge forbrugerne og andre aftageres 
kendskab til den økologiske produktionsform og 
vilkår.

Skema for de samlede effekter af de effektvurderede projekter i forhold til fondens strategiske effektmål: 

Som det fremgår af skemaet understøtter de effekt-
vurderede projekter på en god måde 3 af fondens 
strategiske effektmål. Inden af de vurderede projekter 
understøtter mål nr. 4 og 5. Dette er naturligt, da de 
vurderede projekter alle er faglige udviklingsprojekter. 
Det er svært at sammenligne projekterne med hin-

anden, da projekterne er forskellige. Effektvurderingen 
kan således ikke sige noget om eller vurdere projek-
ternes effekter i forhold til hinanden, men har alene 
undersøgt og vurderet, om det enkelte projekt har un-
derstøttet fondens strategiske effektmål.

“udvikling i alle de primære 
økologiske sektorer”
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“Forbedret og styrket 
rådgivning”

2.1.2 Effekter på hvert enkelt projekt udvalgt til effektvurdering
I det efterfølgende er der et skema for effekter for hvert projekt. 

Projekt 1
Staldskoler som dynamisk model for obligatorisk sundhedsrådgivning

Effekter
TID / Tidshorisont

NIVEAU
Kort sigt Lang sigt

Mikro-niveau: 
(individ eller lokalt 
niveau – den en-
kelte virksomhed/
bedrift/landmand)

- Middel svarprocent på online 
spørgeskema; Spørgeskema 
positive fund: i) Høj grad af 
tilfredshed med staldskolerne; 
Største
- Negative fund: i) Flere land-
mænd efterlyste en bedre 
opfølgning på de tiltag, som 
blev aftalt ved tidligere møder, 
ii) Flere landmænd påpegede 
risikoen for manglende dyna-
mik, hvis de samme problem-
stillinger blev taget op i stald-
skolen flere gange.
- Netværksmødet: Aftale om at 
nygruppere staldskolerne hvert 
år; videre at facilitatorerne skal 
rotere mellem grupperne hvert 
år.

- Forbedringer af staldskolemo-
dellen på baggrund af analyser 
af holdninger, data og evaluering 
gennem workshops
- Forbedret og styrket rådgivning
- Styrket relation og bedre koordi-
nering mellem landmandens facili-
tator og besætningsdyrlægen.
- Bedre og mere relevant organi-
sering af de enkelte staldskoler.

Meso-niveau:
(Mellemniveau 
– branche/sektor-
erhvervet/lokalt 
geografisk)

- Forbedringer af forholdet til 
dyrlægen
- Øget fokus på og styrkelse af 
facilitatorrollen
- Udarbejdelse af 10-siders tillæg 
til Staldskolehånd-bogen fra 
2005.

- Styrket relation mellem facilita-
tor og besætningsdyrlæge; bedre 
koordinering af de tos rolle i 
forhold til den enkelte landmand.
- Forbedringer af staldskolemod-
ellen på baggrund af analyser af 
holdninger, af data på dyresund-
heds- / dyrevelfærdsparametre og 
workshops.
- Forbedret dyresundhed / dyre-
velfærd
- Forbedringer af den økologiske 
reduktion.
- Reducerede udgifter til bl.a. 
medicin

Makro niveau: 
(Det overordnede 
niveau – samfunds-
niveau)

- Ingen på kort sigt. - Udvikling og fastholdelse af den 
økologiske produktion.
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Projekt 3
Klimaneutralt og lokalt produceret økologisk måltid

Effekter
TID / Tidshorisont

NIVEAU
Kort sigt Lang sigt

Mikro-niveau: 
(individ eller lokalt 
niveau – den en-
kelte virksomhed/
bedrift/landmand)

- Udarbejdet ny faglig viden til 
debatten om fremtidens økolo-
giske jordbrug. 
- Udviklet faglig viden til 
nytænkning af de økologiske 
landbrugsproduktionssystemer.
- Produceret viden og overvej-
elser om tilpasning og ænd-
ringer i kostens sammensæt-
ning, hvis man ønsker at udvikle 
en bæredygtig økologisk kost i 
forhold til klima.

- Ændrede produktionsvilkår mod 
en økologisk produktionsform.
- Mindskede udgifter og mindsk-
ede overvejelser om brug af plan-
tebeskyttelsesmidler og tilførsel af 
rå- og hjælpestoffer.
- Forbedret kompetencer til at 
leve op til nye reguleringskrav og 
krav fra forbrugerne. 
- Krav til kostsammensætningen 
for forbrugeren, hvis denne skal 
understøtte visionen om en 
klimaneutral kost.

Meso-niveau:
(Mellemniveau 
– branche/sektor-
erhvervet/lokalt 
geografisk)

- Input til fremtidens økologiske 
produktion; projektet viste, at en 
økologisk ration, der indeholder 
de fødevarer, som en dansker 
typisk indtager i dag og som 
dækker 80 % af energiindtaget, 
da der stadig indkøbes fisk, kaffe 
mm, kan produceres i et lokalt 
økologisk helhedslandbrug.

- Mindskede udslip næringsstoffer 
og CO2.
- Viden om sektorens muligheder 
for at tilpasse sig ændrede forbru-
gerpræferencer.
- Viden om sektorens muligheder 
for at leve op til ændrede og nye 
reguleringskrav.
- Kraftige ændringer af den eksis-
terende konventionelle animalsk-
baserede landbrugseksport.
- Nye udviklings- og eksportmulig-
heder for det økologiske land-
brug.

Makro niveau: 
(Det overordnede 
niveau – samfunds-
niveau)

-Viden om betydelige potentialer 
for mindskede klimaudslip og 
mindskede udslip af næringsstof-
fer.
- Viden om effekter for folkesund-
heden.

- Reduceret CO2-udslip.
- Bæredygtig landbrugsproduk-
tion
- Forbedret biodiversitet – både i 
antal arter, levesteder og størrel-
ser af populationer.
- Forbedret folkesundhed.
- Mindskede ressourceforbrug.
- Omlægning af det danske land-
brug til en ny udvidet definition 
på økologisk landbrug indehold-
ende et krav om klimaneutralt 
landbrugssystem.
- Mindsket afhængig af landbrug-
sområder udenfor Danmark.

Projekt 2
Biogasgødning nøglen til udfasning af konventionel husdyrgødning 

Effekter
TID / Tidshorisont

NIVEAU
Kort sigt Lang sigt

Mikro-niveau: 
(individ eller lokalt 
niveau – den en-
kelte virksomhed/
bedrift/landmand)

- Identifikation af biogasanlæg, 
der kan producere på basis af 
kløvergræs og andet organisk 
materiale der er til rådighed i 
det økologiske jordbrug. 
- Bestemmelse af biogaspoten-
tialet for en række afgrøder.
- Bestemmelse af gødnings-
værdien for biogasgødning ved 
praksis, ved produktions-realis-
tiske forhold.

- Forbedret udnyttelse af de 
næringsstoffer, som står til 
rådighed.
- Mulighed for selvforsyning eller 
delvis selvforsyning med biogas/
energi eller salg af biogas til uden-
forstående.
- Hel eller delvis selvforsyning 
med gødningsmateriale; og dette 
baseret på økologiske biomasse 
fremfor konventionel husdyrgød-
ning.

Meso-niveau:
(Mellemniveau 
– branche/sektor-
erhvervet/lokalt 
geografisk)

- Bestemmelse af gødningspoten-
tialet for en række afgrøder.
- Bestemmelse af gødningsvær-
dien for biogasgødning ved 
praksis, produktionsrealistiske 
forhold.
- Ny viden om biogasproduktion 
baseret på plantemateriale.
- Nu viden om forgassede 
plantematerialers værdi som 
gødningsmateriale.

- Udfasning af den økologiske 
jordbrugssektors afhængighed af 
konventionel husdyrgødning.
- Etablering af planteavlsjordbrug 
som biogasproducenter – til 
eget behov eller til salg udenfor 
bedriften.
- Nye produktionsmuligheder, ny 
produktions niche for jordbruget.
- Mulighed for udvidelse af det 
økologiske areal og den økologiske 
produktion.
- Ny indkomstmulighed for jord-
brugserhvervet.

Makro niveau: 
(Det overordnede 
niveau – samfunds-
niveau)

- Øget viden om biogasanlæg, 
herunder særligt viden om brug 
af plantemateriale i anlæggene 
og viden om biogasanlæggenes 
funktion som anlæg til forgasning 
af plantemateriale til plantegød-
ning.

- Projektet er med til at sikre 
fundamentet for den ønskede 
stigning i økologisk jordbrug.
- Biogasanlæg som en klimavenlig 
og bæredygtig metode til frem-
bringelse og udnyttelse af energi 
og næringsstoffer.
- Reduktion af drivhusgasser ved 
biogasproduktion og anvendelse 
af biogasanlægget til forgasning af 
plantemateriale til gødning.
- Arbejdspladser ved opbygning 
og servicering af en biogassektor.
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Figur 1 
Illustration af en systemmodel for effekt: 

de effekter, som han eller hun på forhånd forvent-
ede på baggrund af sin forandringsteori for det 
pågældende projekt.

- At den styrker projektlederens evner for at styre og 
 prioritere ressourcerne i sit projekt.
- Endelig er effekttankegang god til at reflektere 

over vante måder at gøre tingene på, eksempelvis 
ved at stille sig selv spørgsmålet, om ens projekt 
opnår det, som man gerne vil ud over projektets 
egen ramme og gennemførsel. På denne måde er 
forandringsteori og effekttankegang er god måde 
at nytænke sit projekt på.

Behov for handling: Vil i dette tilfælde angive et ud-
viklingsbehov i sektoren. 

Formulering af formål: Nogen beskriver behovet og 
foreslår en løsning – et projekt skabes.  

Intervention: Fonden for økologisk landbrug beslutter 
at bevilge midler til projektet.

Output kan eksempelvis være, at der i projektet 
formes samarbejde/netværk, data opsamles og bear-
bejdes, rapporter skrives, anbefalinger videregives på 
kongresser eller faglige møder osv.

Outcome betegner de afledte virkninger af projektak-
tiviteten og dermed den fase, hvor projektets resul-
tater begynder at blive anvendt. Det er her i mødet 
med ”virkeligheden”, at effekterne opstår. Dels på bag-
grund af projektet og dels på baggrund af andre fak-
torer i omgivelserne, som har indflydelse på, hvordan 
projektets resultater kan realiseres.

Når en effekt skal vurderes, kan det ske på flere af disse 
niveauer i ovenstående model. På de enkelte niveauer 
vil der således være indikatorer, som er udslagsgiv-
ende for projektets effekter. Har projektejeren for ek-
sempel problemer med at indsamle sine data, så kan 
det være en negativ indikator for, at projektets ønske-
de effekt indtræder på den korte bane.

Behov for
handling

Projekt-
formulering

Bevilling Output Outcome Effekt

Projekt aktivitet 
og formidling

omgivelserSystemmodel

2.2.1 Forandringsteori - et redskab til at 
understøtte sammenhængen mellem 
strategi og prioriteringer. 
En forandringsteori er en på forhånd opstillet og for-
ventet logisk årsagssammenhæng mellem tildelte 
ressourcer (indsatsen) og de forandringer (effekterne), 
som man ønsker ud fra sine målsætninger. Der er ikke 
tale om en teori i klassisk forstand, som det kendes 
fra videnskaben. Begrebet trækker dog på nogle af 
de samme tankegange som kendes fra videnskabelig 
praksis, idet den bygger på forestillingen om årsagssa-
mmenhæng mellem indsats og effekter og det, at 
man på forhånd – før gennemførelsen af en indsats 
opstiller nogle realistiske og relevante forventninger 
til udbyttet af indsatsen, og dermed af de tildelte res-
sourcer. Forandringsteoriens styrke som metode er, at 
den sætter fokus på de slutresultater (effekterne), der 
skal komme ud af given indsats. En forandringsteori er 
dermed et egnet værktøj til at arbejde med effekter, 

effekttankegang og afrapportering af effekter. 
Forandringsteori kan dermed være med til at skabe 
koblingen fra den overordnede strategi, man har lagt, til 
de konkrete valg og prioriteringer, som man foretager 
for at arbejde mod sine målsætninger.

En god forandringsteori er kendetegnet ved, at den:
- Formår at få projektlederen til at tænke over sam-

menhængen mellem den ansøgte bevilling, pro-
jektets design og projektets gennemførelse og et 
forventet udbytte for aftagere, bevillingsgiver og 
samfundet.

- Tilskynder projektlederen til at overveje, hvorledes 
projektets skal kunne måles og dermed afrappor-
teres til omverden, herunder bl.a. til støttegiver.

- Udfordrer vanetænkning og skaber øget forståelse 
for behovet og kravet om at kunne dokumentere 
eller sandsynliggøre de forventede effekter.

- er testbar/kan efterprøves, dvs. at den muliggør en 
opfølgning på, om projektejerens projekt vil skabe 

2.2 gennemførslen af effektvurderingerne – undersøgelsens Metode
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2.2.2 Udfordringer for brugen                         
af forandringsteori 
Det centrale i effekttankegang og kernen i forandring-
steori er, om der er opstillet og kan påvises årsagssam-
menhæng, en logisk forbindelse mellem projektets 
indsats, de gennemførte aktiviteter og projektets re-
aliserede eller forventede effekter på kort og lang sigt. 
Det giver mulighed for at styrke vurderingen og priori-
teringen af de anvendte midler. Men disse krav inde-
bærer en række udfordringer.

Udfordringerne er:
- kun at beskæftige sig med de relevante påvirkelige 

effekter. Særligt et problem for effekterne på lang 
sigt. Og det er typisk dem, som vi er mest inter-
esseret i. dvs. at effekterne kan kobles til indsatsen, 
og ikke til andre ting, som indsatsen ikke har ind-
flydelse på.

- nogle af de udfordringer, som nævnes her, er af 
mindre problemer for en lang række af de pro-
jekter, som fonden støtter. Dette fordi fonden 
primært støtter anvendelsesorienterede forsk-
nings- og udviklingsprojekter. Dog også afsæt-
ningsfremme.

- Forandringsteorien har ikke nok fokus og for-
ståelse for de ressourcemæssige begrænsninger, 
tid, penge, personale eller organisatoriske, som 
der altid vil være for alle projekter. Dette viser sig 
ved, at mange effektmålinger og effektvurderinger 
ofte foreskriver behovet for yderligere ressourcer, 
hvilket ikke altid er muligt eller ønskværdigt fra 
bevilling eller bevillingsmyndighedens side. 

2.2.3 Undersøgelsens design.
Efter at fondens bestyrelse havde udvalgt 3 støttede 
projekter for støtteåret 2011 blev der af fondsad-
ministrationen herefter omtalt som evaluatorerne 
formule-ret en plan for gennemførslen af effektvurde-
ringen. Det blev besluttet at lade følgende overvejelser 
være styrende for effektvurderingens gennemførsel.
- Heterogen gruppe af bevillingsmod-

tagere – men ønske om standardise-
ring i vurdering på tværs af projekterne 

- Dataindsamling skulle være omkostningseffektiv
- Brugen af effektvurderingsskema som giver mu-

lighed for på samme tid at strukturere vurde-
ringen, indsamlingen af data og projekterne 
afrapportering. Dette ville på en og samme tid 
efterkomme ønsket om en ”effektvurderings-
standard”, og samtidig indeholde en åbenhed 
overfor respondenterne/støttemodtagerne

- Benyttelse af en semistruktureret afrap-
porteringsform. På den ene side være alment 
struktureret, men på den anden side kunne op-
fange det enkelte projekt særlige karakteristika.

- Hensynet til ressourcer og omkostninger, såvel øko-
nomiske som tidsmæssige – i øvrigt et hen-
syn, som går begge veje, og både gælder for 
den evaluerede og evaluatoren. Effektvurde-
ringen må ikke være unødig tung og kræven-
de for hverken projektejerne eller for fonden.

Effektvurderingen foregik derpå efter følgende pro-
gram: 
1. Effektvurderingsskema opbygges og udsendes
2. Informationsmøder afholdes– et i øst, København, 
 og et i vest, Århus. 
3. Opsummering, hvor evaluator i skematisk note-
 form gør resultatets effekter og målingsmetoder 
 op.
4. Kontakt pr. mail og interview med projektledere, 
 hvor supplerende og uddybende oplysninger 
 skulle indhentes.
5. Rapportbilag i form af effektvurderinger af de en-
 kelte rapporter skrives.
6. Samlet Fondsrapport skrives.
 
Effektvurderingsskemaet blev udviklet som et delvist 
struktureret spørgeskema, som projektlederne skulle 

svare på. Effektvurderingsskemaet var delvist struk-
tureret i den forstand, evaluatorerne strukturerede 
7 overordnede spørgsmål med baggrund i effekt-
tankegang og forandringsteori.  De syv overordnede 
spørgsmål var: 

1. Projektoplysninger
2. Projektets relevans / Hvad vil projektet opnå / 
 Hvad er projektets (for)mål? 
3. Projektets anvendte metoder og/eller virkemidler
4. Omfanget af projektets aktiviteter
5. Projektets fund/udbytter/resultater på kort sigt for 
 den enkelte virksomhed/bedrift/landmand, 
 branche/erhvervet/lokalt geografiske områder, 
 samfundet
6. Projektets fund/udbytter/resultater på lang – i så 
 fald det er muligt at angive – sigt for den enkelte 
 virksomhed/bedrift/landmand, branche/er-
 hvervet/lokalt geografiske områder, samfundet
7. Projektets viden og erfaringer i forhold til en vur-
 dering af muligheden for eventuel omsættelighed 
 af projektets fund/udbytter/resultater efter pro-
 jektafslutning
 
Evaluatorerne valgte bevidst ikke at fremlægge en klar 
og åben forandringsteoretisk ramme og sprogbrug 
som fundament for skemaet. Årsagen hertil var, at man 
ikke mente og ikke forventede, at projekterne udta-
get til effektvurdering på forhånd var bekendt med 
den faglige sprogbrug og fagtermer indenfor effek-
tevalueringsfeltet. Disse forhåndsantagelser viste sig 
efterfølgende i kontakten med projekterne og deres 
indrapporteringer at blive bekræftet. 

I stedet søgte evaluatorerne at formulere effektvur-
deringsskemaet i en så almindelig sprogbrug som 
muligt samtidig med hensynet til en progression i 
afrapporteringen af det enkelte projekts effekter. Den 
overordnede målsætning for konstruktionen af ef-
fektvurderingsskemaet var at få lederne af de enkelte 
projekter til at overveje og reflektere over, hvad effek-
terne af deres projekt er og ville være for aftagerne af 
projektets resultater i sidste instans og eventuelt for 
samfundet i al almindelighed. Effektvurderingsske-
maet skulle således formå projektlederne til at tænke 
ud over projektets egne rammer, når man spurgte ind 
til det enkelte projekts resultater og i videre forstand 
det enkelte projekts effekter.
Til de syv spørgsmål føjede sig et ottende spørgsmål:
8. Angiv ressourceforbrug anvendt på evalueringen, 

gående på ressourceforbruget – personale, tid, 

økonomi – for projektet i at indgå i effektvurder-
ingen. 

Dette spørgsmål blev medtaget af tre grunde. For det 
første var spørgsmålet inspireret af og medtaget på 
baggrund af Rigsrevisionens påpegning af, at overve-
jelser og viden omkring omkostningerne for de evalu-
erede ved at indgå i evalueringer ofte er fraværende i 
evalueringen af offentlige ejede eller støttede projek-
ter. Endvidere ønskede evaluatorerne, i forlængelse af 
Rigsrevisionens påpegning, mere viden og information 
om størrelsen og karakteren af byrden for de udvalgte 
projekter ved at blive effektvurderet i forhold til ud-
førslen af kommende effektvurderinger. Endvidere er 
det væsentligt for fondsbestyrelsen, som bestiller og 
som aftager af effektvurderingerne i første række, at 
få information og viden om de samlede omkostninger, 
og ikke kun de direkte omkostninger for fonden ved 
gennemførslen af bekendtgørelsens krav om effekt-
vurdering. Det er vigtigt at få viden om, hvad kravet om 
effektvurdering medfører af byrder for dem, som bliver 
udtaget og udsat for evaluering. 

Baggrunden for dette ønske, som Rigsrevisionen også 
er inde på, skyldes to ting. For det første er der erfa-
ring for, at effektvurderinger og effektevalueringer har 
en tendens til at medføre ønsker om større og mere 
omfattende effektundersøgelser – og dermed større 
byrder for de fremtidig evaluerede – næste gang, 
man udfører en effektevaluering. Den anden grund 
er, som Rigsrevisionen også påpeger, at der skal være 
et rimeligt forhold mellem størrelsen på det projekt, 
som man udsætter for evaluering, og omfanget af den 
byrde, som pågældende projekt udsættes for ved et 
efterfølgende krav om effektvurdering. Det giver ikke 
megen mening at udsætte et projekt for evaluering, 
hvis det pågældende projekt skal bruge store dele af 
sine ressourcer på indgå i en efterfølgende evaluering 
af projektet. Så har effektevalueringen overskredet sit 
formål.   

Der er i en vis udstrækning tale om en selvevaluering i 
den forstand, at projektejerne selv skal oplyses om ef-
fekterne til evaluatorerne. Dog har evaluatorerne i alle 
tilfælde valideret oplysninger om projektet andetsteds 
fra, bl.a. fra projekternes egne evalueringsrapporter,    
faglige beretninger og andet offentliggjort materiale 
om projekterne.
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2.2.4 Strategiske effektmål 

og selvevaluering 
Fonden opstiller de overordnede effektmål for fonden 
på baggrund af fondens vedtægter og den fondsstrate-
gi, som fondens bestyrelse har valgt. Der er herefter op 
til den enkelte ansøger gennem opstillingen af sit pro-
jekt, herunder brugen af forandringsteori, at sandsyn-
liggøre hvorledes de forventede effekter af ansøgerens 
projekt understøtter fondens effektmålsætninger. 

Det er her vigtigt at holde ansøgeren op på, at de effek-
ter, som ansøger mener, at projektet vil medføre, i vist 
omfang er realistiske og målbare og ikke alene udgøres 
af almene forestillinger om effekt på lang sigt. Dette 
peger hen imod et problem som alle former for evalue-
ringer står overfor, og som kan kaldes tidsproblema-
tikken. Denne tidsproblematik drejer sig om, hvornår 
man realistisk kan forvente at registrere og vurdere 
effekterne af et projekt. Denne problematik varierer 
stærkt fra projekt til projekt. På den ene side giver det 
sjældent mening at forvente at se et projekts effekter 
dagen efter projektafslutning. På den anden side er det 
svært at argumentere for, at man skal vente i årevis før 
man tør vurdere og udtale sig om et projekts effekt-
mæssige udbytter. 

Der vil således altid være en række effekter, som først 
vil vise sig på længere sigt efter af-slutningen af pro-
jektet er effektvurderet. Men igen her man må kræve 
at projektansøger, at de på forhånd, netop ved hjælp 
af forandringsteori, har gjort sig nog-le overvejelser 
om forventede de effekter også på lang sigt af deres 
projekt. Efterfølgende må evaluator så forholde sig til 
sandsynligheden og troværdigheden for, at projektet 
resultater vil medføre disse forventede effekter. I den 
forstand kan man sige, at evaluator skal, ud over en 
vurdering af projekts konkrete effekter på den korte 
bane, også altid foretage en mere almen vurdering af 
det givne projekts effekter på den lange bane. Denne 
problemstilling gælder særligt, når man skal vurdere 
en række projekter støttet af en fond som Fonden 
for økologisk landbrug. Dette fordi fondens formål og 
strategi indeholder en række væsentlige almene erh-
vervs- og samfundsmæssige målsætninger og ønsk-
eværdige effektmål.

2.2.5 Vurderingen af langsigtede 

effekter
De langsigtede effekter falder ofte helt eller delvist 
sammen for både erhvervet og samfundet. Eksempel-
vis kan det både være et langsigtet mål for erhvervet 
og samfundet, at sektoren er i stand til at udvikle sig, 
så det bliver i stand at producere og dermed generere 
en økonomisk aktivitet, udvikling af viden og teknologi, 
arbejdspladser, eksport og økonomisk overskud under 
hensyntagen til det optimale forbrug af ressourcer, 
arbejdsmiljø, natur og vandmiljø og klima. Endvidere 
er de langsigtede effekter gode pejlemærker i diskus-
sionen om, hvordan man ønsker at prioritere fondens 
midler. 

Her er det vigtig at være opmærksom på, at de lang-
sigtede effekter er de sværeste at opstille konkrete 
brugbare indikatorer for og måle på. Ud fra et res-
sourcemæssigt synspunkt har fondsadministrationen 
overvejet, hvor omkostningskrævende i økonomi og 
tid det er, at dokumentere de svært dokumenterbare 
effekter af langsigtede projektmål. 
Ofte er problemet, ud over selve måleproblematikken, 
når man ønsker at identificere og vurdere de langsigt-
ede effekter, at kunne påvise effekten uafhængigt af 
indflydelsen fra udefrakommende faktorer, altså at 
skabe en klar logisk årsagssammenhæng mellem de 
langsigtede effekter og indsatsens aktiviteter. Jo højere 
man hæver blikket for at se efter effekterne af den 
bevilgede støtte på den lange bane, desto sværere 
er det lige præcist at knytte disse langsigtede effekter 
sammen med den konkrete indsats. 

Et eksempel fra samfundets generelle politiske dagsor-
den er bl.a. et bredt ønske om beskæftigelsesfremgang 
i landdistrikterne. Der vil imidlertid være en række fak-
torer, som påvirker størrelsen på beskæftigelsen uaf-
hængigt af det konkrete initiativ; eksempler på disse 
faktorer er de almindelige økonomiske konjunkturer 
(lokalt, regionalt, nationalt og globalt), demografi, vejret 
(eksempelvis en hård vinter), infrastruktur (eksempel-
vis ø-samfund eller karakteren af kollektiv trafik, som 
står til rådighed) eller udbuddet og karakteren af ud-
dannet arbejdskraft, som lokalt og regionalt er til stede. 
Tilsvarende er gældende for langsigtede effekter af 
Fonden for økologisk landbrugs støttevirksomhed.

“et langsigtet mål for 
erhvervet og samfundet”
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Ud fra effektvurderingens erfaringer med at gennem-
føre effektvurderingen af de udvalgte projekter tildelt 
støtte af Fonden for økologisk landbrug i 2011 kan føl-
gende generelle anbefalinger opstilles for fremtidige 
effektvurderinger:
- At tilskudsmodtagerne i højere grad ved ansøg-

ning gøres bekendt med et eventuelt senere krav 
om effektvurdering.

- At tilskudsmodtagerne i deres ansøgninger i højere 
grad gør brug af effekttankegang og opstillingen 
af ansøgningen formes efter, hvilke effekter an-
søgeren mener, at ansøgerens projekt vil føre med 
sig – projekterne bør have større fokus på brug 
og opstilling af effektmål og effektindikatorer, så 
projekterne blive bedre i stand til at påvise konsta-
terede eller sandsynliggjorte forventede effekter 
af deres projekter. 

- At ansøgerne/tilskudsmodtagerne på baggrund af 
effekttankegang bliver bedre til at reflektere over 
hvad de har lært undervejs og gennem deres pro-
jekt – udviser større fokus på erfaringsopsamling af 
projektet og projektets effekter eller relevans for 
omgivelserne efter projektafslutning.

- At ansøgerne/tilskudsmodtagerne i højere grad 
øger deres fokus på afrapportering af effekterne af 
deres projekter.

- At fremtidige evalueringer tilrettelægges således, 
at der kan ske en vis systematisering og gene-

ralisering i selve udførslen af effektvurderingen af 
hensyn til den tidsmæssige ramme og de økono-
miske ressourcer, som der er til rådighed for effekt-
vurderingen. Dette kan eksempelvis gøres ved at 
fortsætte med at tage udgangspunkt i og videre-
udvikle det effektvurderingsskema, som der er 
udviklet i forbindelse med denne effektvurdering.

- At man bør notere sig, at den store heterogenitet 
mellem fondsprojekterne medfører, at effektvur-
deringen må udvise fleksibilitet i forhold til den 
konkrete undersøgelse og effektvurdering af hvert 
enkelt projekt.

- At evalueringens omfang og byrder skal stå i et 
rimeligt forhold til projekternes størrelser. På den 
ene side kan det være mere ønskværdigt med 
flere og mere dybdegående evalueringer, men 
omvendt skal man gøre sig klart, at dette vil være 
ganske omkostningstungt både for fonden og de 
udvalgte projekter. Her er det vigtigt at notere sig, 
at fonden allerede nu udviser et krav om projekt-
relevans og projektkvalitet gennem selve konkur-
renceelementet mellem de ansøgninger, som 
fonden modtager. Dette konkurrenceelement 
blandt ansøgerne om fondsmidler skærper i sig 
selv ansøgernes evner og vilje til at udforme gode 
relevante projekter, som er til gavn og udviser ef-
fekter. 

3.0 Anbefalinger2.2.6 projektejernes ressourceforbrug    
ved at indgå i effektvurderingen 
Rigsrevisionen gør flere steder opmærksomhed på, at 
evaluator skal medtænke byrden for de evaluerede 
ved at indgå i en evaluering (se eksempelvis Beretning 
til statsrevisorerne om statens anvendelse af evalue-
ringer, maj 2005). Hovedbudskabet fra Rigsrevisionen 
er, at evaluering ikke må være unødigt belastende for 
den eller de evaluerede. Hvis en effektevaluering eller 
effektvurdering er unødigt belastende, forstået som 
overvældende bebyrdende ressourcemæssigt i form 
af tid, penge eller på anden måde i omfang, for den el-
ler de som udsættes for evaluering, så har evalueringen 
mistet sit formål. Årsagen til dette skal søges i, at hvis en 

effektevaluering er unødigt belastende for den evalue-
rede, så vil selve evalueringen nogle tilfælde fylde så 
meget for den eller de evaluerede, at selve evaluerin-
gen i sig selv bliver hovedformålet for det pågældende 
projekt og ikke projektets eget formål. Dette ville i så 
fald være uacceptabelt økonomisk og etisk og det 
pågældende projekt ville endvidere ende som ligegyl-
digt, som uinteressant.

I nedenstående skema gives en oversigt over projekt-
ejernes ressourceforbrug ved at indgå i effektvurderin-
gen for Fonden for økologisk landbrug i 2011 i forhold 
til størrelsen på hver enkelt projekts tilskud fra fonden.

Projektejernes ressourceforbrug ved at indgå i effektvurderingen

Projekt: Antal personer Antal timer Udgifter Udgifternes andel af 
tilskuddet

Staldskoler som 
dynamisk model for 
obligatorisk sund-
hedsrådgivning.

1 6 5.520 kr. 
(920 kr./time)

1,7 %

Biogasgødning – 
nøglen til udfasning 
af konventionel 
husdyrgødning.

1 8-12 12.000 – 15.000 kr. 
(760 kr./time)

3,2 % - 4 %

Klimaneutralt og 
lokalt produceret 
økologisk mad

1 10 5.780 kr. 
(578 kr./time)

2,3 %

Der er en lille variation på tværs af projekterne, hvis 
man umiddelbart ser på omfanget af tid, som de en-
kelte projekter har anvendt på at indgå i effektvurde-

ringen. For alle projekter er udgiftens andel en forholds-
vis lille andel af budgettet.
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