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Forord
Fonden for økologisk landbrug har eksisteret i 10 år og har igennem årene støttet projekter rettet 

mod at styrke udviklingsmulighederne og konkurrenceevnen for økologisk landbrug. Fondens virke-

område favner alle de økologiske sektorer. For at realisere udviklingspotentialet for den økologiske 

sektor er det vigtigt, at der tages hånd om udfordringerne og mulighederne. Det kan Fonden for 

økologisk landbrug bidrage til. 

Kendskabet til Fonden for økologisk landbrug er stort, og Fonden modtager ved de årlige 

ansøgningsrunder mange projektansøgninger inden for de hovedformål, som er fastlagt i 

Landbrugsstøtteloven. Der er flere sidestillede behov og muligheder, der skal vægtes imellem, når 

bestyrelsen prioriterer mellem ansøgningerne og udvælger dem, som vurderes vil skabe de største 

og bedste effekter for udviklingen af det økologiske landbrug. 

Sammendrag
Fonden for økologisk landbrug har som et led i afrapporteringen af fondens støtteindsats valgt at 

effektvurdere to projekter, som Fonden har støttet igennem flere år. Det drejer sig dels om et  i 2012 

afsluttet tre-årigt projekt Klimahandlingsplaner på bedriftsniveau og Kampagne for økologisk 

oksekød 2012, hvor fonden har støttet lignende kampagner tidligere. 

For førstnævnte projekt vedkommende konkluderes det, at der gennem projektet er tilvejebragt 

et værktøj, som er egnet som dialog- og beregningsgrundlag for tiltag på den enkelte bedrift. Det 

vurderes endvidere, at værktøjets  videre udbredelse hviler på, at handlingsplanerne også doku-

menterer gevinster på bedriftsniveau i økonomisk henseende.

For oksekødkampagnen gælder det, at det er med til at etablere platforme for en dialog med aktører 

i detailkæderne. Indikationer på den afsætningsmæssige effekt er svære at få - netop fordi salgstal 

ikke kommunikeres fra detailkæderne i nævneværdigt omfang. Derimod er det dokumenteret, at 

det med kampagnematerialet er lykkedes at åbne visse kæder for et større sortiment. 
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1. Introduktion

1.1 Baggrund og formål

I denne rapport præsenteres effektvurderin-

gen af to udvalgte projekter, som Fonden for 

Økologisk Landbrug støttede i 2012. 

Projekterne, Klimahandlingsplaner på bedrifts-

niveau (år 3) - et øst / vest samarbejde og 

Kampagne for økologisk oksekød 2012. Se fak-

taboksen herunder. Fondsadministrationen har 

på vegne af fondens bestyrelse vurderet effek-

terne af begge projekter. 

Rapporten indeholder resultaterne heraf og 

afsluttes med anbefalinger for fremtidige effek-

tvurderinger i fonden. 

Effektvurderingen gennemføres med udgangs-

punkt i Fødevareministeriets bekendtgørelse 

for landbrugets fonde. Fondene skal vurdere 

effekten af udvalgte aktiviteter og offentliggøre 

resultaterne heraf. 

Fondsadministrationen har vurderet effek-

ten gennem virkningsevaluering.  Denne 

Fondens strategiske indsatsområder 2012:

•	 Fremmer den faglige og bæredygtige udvikling gennem praksisnær udvikling i alle de 
primære økologiske sektorer

•	 Fremmer løsninger på faglige udfordringer som påkræver en udvikling for de økologi-
ske producenter indenfor klima, energi, recirkulering af næringsstoffer, natur o.l.

•	 Fremmer mangfoldigheden inden for økologien eksempelvis gennem fokus på råvare-
kvaliteter og gennem fokus på spirende erhvervsmuligheder

•	 Understøtter udviklingen af det økologiske jordbrug via afsætningsfremmende akti-
viteter f.eks. viageneriske kampagner for økologiske landbrugsprodukter indenfor 
områder, hvor enten udfordringerne eller potentialet er særligt store

•	 Udbygger og øger forbrugerne og andre aftageres kendskab til de økologiske produk-
tionsform og vilkår

•	 I øvrigt vil bestyrelsen se med stor interesse på det unikke og nytænkende projekt
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evalueringsmetode giver overblik over resul-

tater/effekter samtidig med, at den også 

undersøger aktiviteternes efficiens. Metoden 

uddybes i næste kapitel. Effekten er også 

vurderet ved at sammenholde de udvalgte 

aktiviteter med de strategiske indsatser, som 

Fonden for Økologisk Landbrug med sin 

strategi har opstillet for fondens bevillingsvirk-

somhed.Effektvurderingen rummer dermed en 

vurdering af de udvalgte projekters effekter, og 

sætter fokus på, hvordan fondens bevillinger 

skaber virkningssammenhænge mellem indsats 

og effekter. 

På længere sigt og på tværs af tilskuddene i 

de forskellige afgiftsfonde er formålet at nå et 

spadestik dybere ned i, hvordan projekternes 

resultater, erfaringer og viden omsættes og for-

midles til gavn for erhvervet og det omgivende 

samfund. 
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2. Evalueringsmodellen

På baggrund af formålet med effektvurderingen 

er der udarbejdet et design, som er inspireret 

af virkningsevaluering som evalueringsmodel. 

Virkningsevaluering kan generere viden om, 

hvad der virker for hvem under hvilke omstæn-

digheder, og metoden giver på den måde blik 

for hvordan indsatsen omsættes til effekter, 

foruden blot at sige noget om projektets resul-

tater. Virkningsevalueringen af et projekt tager 

udgangspunkt i en programteori, det vil sige tyde-

liggjorte forestillinger om, hvorfor og hvordan 

en given indsats virker. Virkningsevalueringens 

formål er at realitetsteste programteorien. 

Således kan virkningsevalueringen som eva-

lueringsdesign hjælpe med at afdække, om 

et konkret projekt har tænkt i effekt og ekspli-

cit eller implicit har opereret med en model 

for, hvordan effekter vil opstå og komme til 

syne.  På denne måde er en virkningsevalue-

ring en god model til at efterprøve, om der er 

sammenhæng mellem de iværksatte projektak-

tiviteter og de ønskede effekter og struktureret 

påvise dette hos det konkrete projekt udtaget til 

effektvurdering.

V i r k n i n g s e v a l u e r i n g e n  i m ø d e k o m m e r 

derved både et dokumentations- og et lærings- 

formål, i form af hhv. kontrol af bevillings-

midler samt bidrag til læring ved strategiske 

bevillingsafgørelser.

Den teoretiske ramme for effektvurderin-

gen bygger videre på effektvurderingen af 

udvalgte projekter ved Promilleafgiftsfonden, 

Svineafgiftsfonden, Kvægafgiftsfonden og 

Fonden for Økologisk Landbrug for tilskuds-

året 2011.  Der henvises til rapporten for 2011, 

hvor undersøgelsesmetoden er defineret og 

beskrevet yderligere. På de tre følgende sider 

gennemgås kort de centrale begreber. 
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2.1 Centrale begreber i evalueringen 

Hvert projekt er evalueret på baggrund af udar-

bejdelsen af en programteori, der ekspliciterer 

de forventede årsag-virkningsforhold, dvs. eks-

plicitte forestillinger om hvorfor og hvordan 

en indsats virker. Virkningsevalueringen tager 

udgangspunkt i tre centrale begreber, der har 

til formål at tydeliggøre årsag-virkningsforhold 

mellem indsats og effekter, som tydeliggjort i 

programteorien. 

Ved evalueringen af hvert projekt vil programte-

orien opstilles i en grafisk en model (se figur 1, s. 

7), hvor projektets aktiviteter, delmål og effektmål 

indikeres og hvor årsag-virkningssammenhænge 

søges tydeliggjort gennem virkningsmekanismer 

og moderatorer.

Tre centrale begreber i evalueringen

•	 Virkningsmekanismer: En virkningsmekanisme angiver hvad der får en 
indsats til at virke. Begrebet aktiverer således en undersøgelse af de grund-
læggende mekanismer, der skal være til stede for at forbinde indsats med 
mål.

•	Moderatorer (konteksten): Moderatorer angiver hvilke grundlæg-
gende forhold, der skal være til stede for at virkningsmekanismen træder i 
kraft, dvs. for at indsatsen kan føre til de forventede resultater og effekter. 
Moderatorer regulerer i hvilket omfang indsatser virker og hvordan.

•	 Indikatorer: En indikator er et tegn på at en forandring er indtrådt. En 
indikator viser, hvorvidt og hvordan projektets resultater (eller aktiviteter) 
vil medføre eller har medført forandringer i retning af de ønskede effekter. 
Indikatorer skal være entydige, målbare og med tydelig angivelse af sam-
menhæng forbinde aktiviteter og mål. Indikatorer kan identificeres i hele 
projektprocessen, f.eks. både ved aktiviteter, virkningsmekanismer, præsta-
tioner og effekter.
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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 udslagsgivende for projektets effekter. 

Har projektejeren for eksempel problemer med 

at indsamle sine data, kan det være en negativ 

indikator for, at projektets ønskede effekt ind-

træder på den korte bane.

Modellens formål er i nærværende rapport at 

synliggøre effektvurderingens resultater, dvs. 

de vigtigste virkningssammenhænge og indika-

torer i projektet. Derfor vil modellen naturligvis 

være en forsimpling af de årsag-virkningsfor-

hold, projektet implicerer og som evaluatorerne 

har fundet tydeliggjort i gennemgangen af de 

udvalgte projekter. Fremstillingen bidrager 

således til rapporteringen af de centrale virk-

ningsforhold og effekter.

Moderatorer

Virksomme mekanismer

Delmål Eff ektmålAktiviteter

Indikatorer Indikatorer Indikatorer Indikatorer

Figur 1: Model for hvert projekts programteori
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tydeliggjort i gennemgangen af de udvalgte 

projekter. Fremstillingen bidrager således til 

rapporteringen af de centrale virkningsforhold 

og effekter.

2.2 Hvad bidrager virkningsevalue-
ring som evalueringsmodel til?

Virkningsevalueringen kan bidrage til læring 

ved at tage højde for det enkelte projekts virk-

ningsforestillinger og indikatorer for effekter. 

Med et udgangspunkt i de effektmål, der er 

opstillet af det enkelte projekt, kan virknings-

evalueringen stille skarpt på, hvordan netop 

disse effektmål indikeres, og hvordan dette 

sker i sammenhæng med projektets virknings-

forestillinger. Nærværende effektvurdering 

kan således bidrage til læring om de enkelte 

projekter og deres effekter, mens et større data-

materiale ved anvendelse af virkningsevaluering 

som metode for effektvurderingen på længere 

sigt kan bidrage som læringsinput, ikke blot 

i forhold til det enkelte projekt, men også 

i forhold til fondsbestyrelsens strategiske 

bevillingspraksis for strategiske indsatser og 

prioriteringskriterier.

Virkningsevaluering skaber  
sammenhæng og  læring
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3. Effektvurdering 
 

Klimahandlingsplaner på bedriftsniveau 

 – et øst / vest samarbejde

3.1 Præsentation af projekt

Projektet, der er tre-årigt, har udviklet et rådgiv-

ningskoncept, som understøtter og opmuntrer 

landmænd til at vælge strategier, der mind-

sker emission af drivhusgasser fra mark og 

stald, reducerer energiforbruget samt øger 

kulstoflagringen i jorden. Projektet har været 

praksisnært og er foregået i tæt dialog med 24 

landmænd.

3.2 Projektets formål

Projektets formål er at sikre det økologiske 

landbrug en bedre klimaprofil, uden at gå på 

kompromis med miljø- og dyrevelfærdsaspek-

ter. Økologisk jordbrug har et stort behov for at 

forbedre sin profil på klimaområdet. Økologisk 

Landsforening har i 2009 udviklet en klimastra-

tegi samt påbegyndt arbejdet med at finde og 

udvikle værktøjer, der kan bruges til at beregne 

blandt andet kulstofbalance, drivhusgasudled-

ning og energiforbrug på økologiske bedrifter. Et 

vigtigt element i opfølgningen på dette arbejde 

er at udvikle klimahandlingsplaner på bedriftsni-

veau, ligesom man har bedriftsudviklingsplaner 

m.v. Status er, at der findes meget forskningsba-

seret viden og mange modeller om landbrugets 

klimapåvirkninger, men der mangler værktøjer, 

der i en rådgivningssammenhæng kan omsætte 

denne viden til konkrete anvisninger for, hvor-

dan den enkelte bedrift dels kan sammenligne 

sig med andre bedrifter og dels selv kan reducere 

negative klimapåvirkninger.

3.3 Projektets indsats 

Projektet modtog i støtteåret 2012 800.000 kr. 

fra fonden (i alt år 1-3: 2.545.000 kr.)

3.4 Projektets effektmål og anvendte 
metoder og/eller virkemidler – herun-
der de indikatorer og/eller parametre, 
som har været bragt i anvendelse for 
at dokumentere projektets aktivite-
ter og/eller observationer

Projektets kortsigtede effektmål var reduktion 

af emission af drivhusgasser fra mark og stald, 

reduktion af energiforbruget samt at øge kul-

stoflagringen i jorden. Dernæst er et effektmål 

at øge interessen og motivationen for fortsatte 

og yderligere reduktionstiltag, i første omgang 

blandt de i projektet deltagende landmænd, 

samt at gøre Klimameteret tilgængelig for alle 

interesserede.

Tilskudsmodtager: Økologisk Rådgivning, Gefion / Økologisk Landsforening 

Projektleder:Henning Hervik (HHE)/ Erik Kristensen (EKR)
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Projektets slutmål om at gøre Klimameteret 

tilgængelig for alle interesserede, er ikke nået, 

da det har vist sig overordentlig vanskelig at 

implementere det positive bidrag de økologiske 

landmænd bibringer klimaregnskabet via kul-

stoflagring. Derfor blev en dansk model anvendt: 

c-Tool, som er udviklet af Bjørn Molt Pedersen, 

Aarhus Universitet, til estimering af kulstoflag-

ring. Værktøjets brugervenlighed har derfor ikke 

den ønskede standard og det har været nødven-

dig at skrive en 23 sider lang brugermanual i 

håndtering af programmet.

Opgørelsen viser en gennemsnitlig effekt på 

9%. Der er tale om opgørelser, som anvendes til 

en dialog, ikke til en certificering. På baggrund 

af forløbene hos de otte landmænd øst for 

Storebælt, konkluderer projektet at det at være 

del af et klimarådgivningsforløb øger klimabe-

vidstheden. Tendensen blandt deltagerne har 

været ændrede handlingsmønstre.

3.5 Projektets aktiviteter

Projektet sætter tal og handlekraft på den kli-

maudfordring de økologiske landmænd har og 

formidler, hvad der konkret kan gøres på plante-

avls-, kød- og malkekvægsbedrifter. Den direkte 

dialog mellem landmænd, rådgivere og forskere 

i projektet, sikrer kvalitet og relevans.

Projektets aktiviteter hører overordnet under 

følgende 6 punkter:

1. Et værktøj til udvikling af klimahandlingsplaner 

på økologiske landbrugsbedrifter.

2. Katalog over mest relevante virkemidler til at 

mindske klimapåvirkningen.

3. Gennemførte udviklingsprocesser på 24 økolo-

giske ejendomme for to bedriftstyper.

4. Effektsikre virkningsgraden af projektet gennem 

ambassadører, grupperådgivning og beskrivelse 

af handlingsprocesser.

5. Praktikforløb i brug af værktøjet til klimahand-

lingsplaner for økologirådgivere.

6. Afholdelse af minikonference for forskere, råd-

givere og repræsentanter for erhvervslivet, der 

skal identificere behov for fremtidig forskning 

og udvikling inden for området til gavn for 

landmændene.

Dernæst er omfanget af projektets informati-

onsaktiviteter som følger:

Pjecer 2012

”Klimakataloget, 34 ideer til et bedre klima”. 

Nu trykt i 2. udgave, 4. oplag. Ligger også på 

nettet:

http://www.okologi.dk/media/1208330/klima-

katalog-web.pdf

”Klimahandlingsplaner - frem mod det klimaven-

lige landbrug”. Handout om projektets resultater 

trykt i 2. oplag.

”Hvordan, Klimahandlingsplan”. Ny produce-

ret film om hvordan en klimahandlingsplan 

gennemføres.  http://www.youtube.com/
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watch?feature=player_detailpage&v=TTZdmC-

cNjT0

”Klimameteret” Internet baseret beregnings-

værktøj til drivhusgasser, med tilhørende danske 

manualer og excelbaserede suppleringsværktø-

jer. http://www.klimaatlat.nl/test/

Arrangementer og møder 2012

2. februar. Klimahandlingsplaner. Årsmøde 

Nordvestjylland, Morsø Landbrugsskole

3. marts. Forlænget laktation er godt for kli-

maet. Hotel Svendborg.

14. marts. Styregruppemøde med deltagelse fra 

øst og vest. Gefion.

20. marts. Klimaberegninger, hvordan? 

Økologiens hus.

8. juni. Klimahandlingsplaner på Thy-Mors 

dyreskue. Thisted dyreskueplads.

1. oktober. Styregruppemøde med deltagelse 

fra øst og vest. Økologiens hus.

9. oktober. Klimakonference. Akselborg.

25. november. Helhedsorienterede klimatiltag. 

Barritskov.

13. december. Klima-workshop. Faglig Festival, 

Vingstedcenteret.

Artikler, Radio & TV 2012

13. januar: Kan hente 10 procent på klimakon-

toen. Lanbrugsavisen

13. januar. Klimabølge skyller ind i landbruget. 

Landbrugsavisen

15. januar. Arla i spidsen for klimaindsats i 

landbruget. DR P4

17. januar. Økologi handler også om klimaska-

delige gasser. Dagbladet Struer

24. januar. Landmænd skal være klimavenlige. 

Nyhederne TV MidtVest

31. januar 2012: LandbrugØst, arti-

kel om at formulere klimatiltag på 

landbrugsbedrifterne

16. maj. Stor effekt af lille indsats. 

Maskinbladet

18. maj. Økologer nøjes ikke med at snakke om 

vejret. Maskinbladet.

1. september 2012: Økologisk Nyhedsbrev, 

artikel om klimakonferencen

6. september. Konference om klimaneutralt 

landbrug. Effektiv landbrug.

24. september. Konference om fremtidens kli-

maneutrale landbrug. Effektiv landbrug.

25. september. Det økologiske sædskifte skal 

tunes. Effektiv landbrug.

25. september. Øg kulstofbindingen via sæd-

skiftet. Effektiv landbrug.

9. oktober. Jagten på klimaneutral mad er i 

gang. Landbrugsavisen.

10. oktober. Økologisk mad skal være klima-

neutral. Effektiv landbrug.

12. oktober. Ansvar for CO2-udledningen. 

Effektiv landbrug.

12. november. Sætter tal på klimaet. 

Bovilogisk.
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3.6 Barrierer for omsætning af pro-
jektets fund og resultater

Projektets videre skæbne vurderes at være 

afhængig af, at rådgivningscentrene vil se en 

mulighed i at udvikle handlingsplanerne som 

rådgivningsværktøj. Dette forudsætter især, at 

implementeringen også reducerer ressourcefor-

brug/omkostninger på bedriftsniveau. 

 3.7 Konklusion for effektvurderingen 
af projektet

Det vurderes samlet, at projektet har til-

vejebragt klimahandlingsplaner i en form, 

hvor de kan anvendes og videreudvikles som 

rådgivningsværktøj. Gennem brugen af hand-

lingsplaner er der i projektet i gennemsnit 

reduceret emissioner med 9% . Da planerne 

på nuværende tidspunkt ikke kan anvendes i 

en decideret klima-certificering på bedriftsni-

veau, afhænger planernes fremtid således af, 

om implementeringen på den enkelte bedrift 

tilvejebringer besparelser, der står mål med 

omkostningerne ved implementeringen. Dette 

vurderes også være en forudsætning for at råd-

givningshusene går stærkere ind på at uddanne 

klimakonsulenter. 

Det kan endvidere konkluderes, at projektets 

aktiviteter i udstrakt grad har været med til at 

sætte fokus på klima, som et parameter inden 

for det økologiske landbrug, der kan være såvel 

økonomiske som holdningsmæssige gevinster 

ved at udvikle. Projektet har også gennem sit 

fokus og gennem de enkelte planer været med 

til at trække en forbindelse fra holdning, øko-

nomi og til handlingsbevidsthed.

3.8 Projektets ressourceforbrug ved 
at indgå i effektvurderingen 

Projektets leder har oplyst, at der er ble-

vet brugt 30 timer på effektvurderingen 

inkl. deltagelse ved informationsmødet og 

effektvurderingssamtalen.
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Uddannelsen af konsulenter har været problemati-seret af, at 
fagkonsulenterne havde svært ved at vende sig til coach-rollen 
og den holistiske tilgang, som klimarådgivningen forudsætter.

Implementering på gårdene/landmænds motivation

Aktiviteter

Indikatorer

Moderatorer

Virksomme mekanismer

Valg af værktøj (Klimameteret) qua samarbejds-
relationer i Holland.

Gennemførelse af klimahandlingsplanerne på 
et antal bedrifter

Erfa-grupper og lokal presseomtale af indsatser-
ne på den enkelte bedrift.

Valg mellem få værktøjer på markedet (tre værktøjer på marke-
det i dag )

Skaber forvirring hos landmænd; fi rst mover-rollen har skabt 
interesse og henvendelser. Bedre screening af markedet kunne 
have medført bedre anvendelse af ressourcer

Holistisk rådgiverrolle med fokus på proces frem for afgrænset, 
specifi k rådgivningsrolle

Ingen efterspørgsel blandt rådgivere efter praktikforløbet

Politikere skulle ikke indtænkes tidligere i forløbet

Erfaringer fra projektet skal præsenteres ved konferencen

Lavet regneark som supplement til Klimameteret

Understøtter Klimametrets funktion hos landmanden

Økonomisk gevinst er primær motivation for landmanden

Implementering af værktøjet

Figur 2: Programteori Klimahandlingsplaner
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Delmål Eff ektmål

1. Et værktøj til udvikling af klimahandlings-
planer på økologiske landbrugsbedrifter.

2. Katalog over mest relevante virkemidler til 
at mindske klimapåvirkningen. Udgivelse af 
håndbogen ”Klimakataloget”.

3. Gennemførte udviklingsprocesser på 24 
økologiske ejendomme for to bedriftstyper.

4. Eff ektsikre virkningsgraden af projektet 
gennem ambassadører, grupperådgivning 
og beskrivelse af handlingsprocesser.

5. Praktikforløb i brug af værktøjet til klima-
handlingsplaner for økologirådgivere.

6. Afholdelse af minikonference for forskere, 
rådgivere og repræsentanter for erhvervs-
livet, der skal identifi cere behov for 
fremtidig forskning og udvikling inden for 
området til gavn for landmændene.

Indikatorer

1.  værktøjet er i brug
2.  Kataloget forefi ndes 
3.  planer foreligger
4.  ambassadører fundet
5.  antal forløb
6.  konference afholdt.

Indikatorer

Konkretisering af mulige tiltag for landmænd 
og rådgivere, hvorved tiltagene kan implemen-
teres.

Klimabelastningen reduceres gennemsnitligt 
med 26% på områderne drivhusgasser, kulstof-
binding og energi. Projektet mindsker emission 
af drivhusgasser fra mark og stald, reducerer 
energiforbruget samt øger kulstofl agringen i 
jorden.

Opgørelsen viser en gennemsnitlig eff ekt på 
9% for de 24 deltagende gårde. Der er tale om 
opgørelser, som anvendes til en dialog, ikke til 
en certifi cering. Øget klimabevidsthed og æn-
drede handlingsmønstre blandt de deltagende 
landmænd. Samtlige deltagende landbrug har 
fået større forståelse for deres klimaudledning 
og hvordan de begrænser den – også selvom det 
ikke kan afl æses direkte i resultattabellen.

Den største eff ekt af en klimahandlingsplan er, 
hvis landmanden begynder at klimaoptimere i 
alt, hvad han/hun foretager sig.
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4. Effektvurdering  
Kampagne for økologisk oksekød 2012

4.1 Præsentation af projektet

Projektet er en generisk kampagne for økologi-

ske oksekødsprodukter, der blev gennemført i 

efteråret 2012 i dansk detailhandel. Kampagnen 

skal øge afsætningen og sætte fokus på de mer-

værdier og kvaliteter, som forbrugerne kan 

opleve i denne varegruppe og give inspiration 

til sunde og ernæringsrigtige måltider.

4.2 Projektets formål

Formålet med projektet er at øge afsætningen 

af økologiske oksekødsprodukter i Danmark 

gennem skabelsen af et fundament for den frem-

tidige afsætning og produktudvikling. Projektet 

skal:

•	 Få økologiske oksekødsprodukter og kampag-

nematerialet i dagligvarekædernes salgsaviser i 

kampagneperioden

•	 Skabe øget synlighed af økologiske oksekød-

sprodukter i købssituationen ved hjælp af 

skiltemateriale i butikkerne og kampagneetiket-

ter på økologiske oksekødsprodukter, gennem 

spændende opskrifter, der er tilgængelige i 

butikkerne bl.a. ved smagsdemonstrationer og 

på nettet

•	 Forankre budskaberne hos forbrugerne om 

økologisk oksekød, miljø, dyrevelfærd og god 

råvarekvalitet gennem de gode historier og 

faktabaseret information om økologisk okse-

kødsproduktion. Budskabet skal formidles i 

butikkerne, trykte medier samt på nettet.

4.3 Projektets indsats

Bevilling: 340.000 kr. i 2012 fra Fonden for øko-

logisk Landbrug. Dertil kommer en bevilling fra 

Kvægafgiftsfonden på 750.000 kr.

4.4 Projektets aktiviteter

K a m p a g n e n   h a r  o m f a t t e t  f ø l g e n d e 

aktiviteter:

Udvikling af kampagnens koncept: I projektets 

indledende fase blev der udviklet et koncept for 

hele kampagnen. Konceptet er baseret på såvel 

erfaringer fra tidligere kampagner samt ideer og 

indspil fra de deltagende producenter med basis 

i, at det skulle være muligt at genbruge elemen-

ter fra kampagnen efterfølgende.

Koordinering ift. producenter af økologiske 

oksekødsprodukter: I den indledende fase 

af projektet blev alle producenter af øko-

logiske oksekødsprodukter kontaktet og 

indbudt til at deltage i projektets aktiviteter. 

Kommunikationen med producenterne forgik 

både via brev, mails, telefonmøder og person-

lige møder. 

 

Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening  

Projektleder: Birgitte Jørgensen 
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4. Effektvurdering  
Kampagne for økologisk oksekød 2012

Indsalg til detailhandlen: For at sikre størst 

mulig motivation og involvering hos detailhan-

delskæderne blev de først kontaktet skriftligt 

– og herefter telefonisk for at få deres tilsagn. 

Herefter fik de deltagende kæder i projek-

tet præsenteret og tilsendt det udarbejdede 

indsalgsmateriale. 

Detailhandlens salgsaviser: Kædernes salgsavi-

ser er et meget effektfuld medie og derfor var 

disse et  element i kampagnen. For at sikre en 

optimal effekt blev der i projektet udarbejdet 

en CD med kampagnemateriale, som kæderne 

umiddelbart kunne anvende i deres salgsaviser. 

Kiwi havde kampagnemateriale eller økologisk 

oksekødsprodukter i deres salgsaviser i hele 

kampagneperioden. Irma havde økologiske 

oksekødsprodukter i deres salgsaviser i hele 

kampagneperioden, Føtex og Kvickly havde 

økologiske oksekødsprodukter i enkelte uger i 

kampagneperioden. 

In-Store materiale: For at øge synligheden af de 

økologiske oksekødsprodukter i butikkerne og 

dermed mindske en væsentlig barriere for køb af 

økologiske oksekød, blev der i projektet udarbej-

det følgende materialer til butikkerne:

•	 1.000 stk. displays til alle butikker i Føtex, Bilka, 

Irma, Kiwi og Kvicklys butikker samt 1 SuperBest 

og 10 gårdbutikker/producenter med direkte 

salg. 

•	 2.000 stk. butiksskilte til Føtex, Bilka, Irma, 

Kiwi og Kvicklys butikker samt 1 SuperBest 

og 10 gårdbutikker/producenter med direkte 

salg

•	 For at skabe yderligere synlighed omkring de 

økologiske oksekødsprodukter i butikkerne og 

give forbrugere information om den økologi-

ske oksekødsproduktion, blev der i projektet 

udarbejdet en on-pack-etiket, der blev påsat 

165.000 økologiske oksekødsprodukter i uge 

40-44. På etiketten var trykt en QR-kode med 

henvisning til kampagnens website. 

Events- og smagsdemonstrationer: I projektet 

blev der gennemført 63 smagsdemonstrationer 

i udvalgte butikker i kæderne: Irma, Kvickly og 

Føtex. Demonstrationerne sikrede stor opmærk-

somhed omkring det økologiske oksekød i 

butikkerne og en positiv dialog med kunderne, 

der udover at smage på oksekødsprodukterne 

også havde mulighed for at få opskrifter og 

yderligere information med hjem. Tillige er der 

arrangeret 19 smagsdemonstrationer med 2 

formidlere til stede af gangen. Den ekstra for-

midler gav et betydeligt løft og en bedre dialog 

med kunderne – simpelthen fordi der var flere 

ressourcer.

Opskrifts- og informationshæfte: 120.000 stk. 

informations- og opskriftsfoldere med inspi-

rerende opskrifter af bl.a. Thomas Rode, Jens 

Heding, Michael Larsen, Martin ’Guf’ Rasmussen 

er blevet uddelt. Folderne blev blandt andet 

distribueret til alle butikker i følgende kæder: 

Kvickly, Irma, Kiwi. Herudover har en enkelt 

SuperBest samt 10 gårdbutikker og producen-

ter med direkte salg modtaget informations- og 

opskriftsfolderne.

Kampagnesite – de elektroniske medier: På 

alle materialer var der henvisning til www.

okologi.dk, hvor der i projektet var udarbejdet 

og tilknyttet et kampagnesite med yderligere 

informationer og om den økologiske oksekød-

sproduktion, spændende opskrifter samt en 

konkurrence. Ligeledes blev der på ”talt” på 

Facebook om kampagnen og suppleret med et 

kampagnebanner på www.okologi.dk. 

Annoncering: I projektet blev der indrykket 

en helsides annonce i madmagasinet ”Mad & 

Venner” samt Magasinet Økologisk samt banne-

rannoncer på www.okologi.dk.

PR indsats: Målgruppens holdninger og køb af 

økologiske varer er i høj grad påvirket af pres-

sen og de trykte medier, og derfor indeholdt 

projektet også en presseindsats bestående af en 

pressemeddelelse, som blev sendt til dags- og 

fagpresse.
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Figur 3: Model for Kampagne for økologisk oksekød 2012

Salgstal hemmeligholdes af kæder

Demonstrere eff ekten af en øget salgsindsats

Aktiviteter

Indikatorer

Moderatorer

Virksomme mekanismer

Koordinering ift. producenter af økologiske 
oksekødsprodukter

Indsalg til detailhandlen

Detailhandlens salgsaviser

In-Store materiale

Events- og smagsdemonstrationer

Opskrifts- og informationshæfte

Kampagnesite – de elektroniske medier

Annoncering

PR indsats

Erfa-grupper og lokal presseomtale af 
indsatserne på den enkelte bedrift.

Sortimentsforskelle fra kæde til kæde

Kæder med mindre sortiment inspireres af kampagnemateriale 

Mulighed for at møde indkøbere

Mulighed for at gennemføre indsalg
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Delmål Eff ektmål

1. Sikre kampagnemateriale i tilbudsaviser

2. Sikre kampagnemateriale i butikker

3. Gennemføre smagsdemonstrationer

4. Sikre nemme opskrifter

5. Fortælle historier om økologisk oksekød og 
økologisk kvægbrug

6. Skabe opmærksomhed på brugen af okse-
kød

7. Etablere kontakt til ugeblade med store 
oplag mhp at få artikler om kampagnen i 
bladene.

Indikatorer

1.  Hvor mange kæder anvender i avis
2.  Hvor meget materiale anvendes i butikker
3.  Hvor mange demonstratioener gennemfø-

res
4. Hvor mange hæfter uddeles
5. Anvendes platforme til at udbrede historier 

og budskaber
6. Antal hits på sitet
7. Hvilke artikler i hvilke blade.

Indikatorer

Salgstal (ikke tilgængelige)

Forbrugerundersøgelser (ligger uden for 
eff ektvurderingens mulighed, da gennemføres 
ex-post).

Forbrugeren er opmærksom på oksekødets 
anvendelse og baggrund

Detailkæderne oplever fordele i kampagneperi-
oden, som styrker deres egen salgsindsats

Forbrugeren føler at have fået en god informati-
on i købsøjeblikket
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4.5 Projektets effekter og 
virkningsevaluering

Projektet indeholder en målsætning om at 

få økologiske oksekødsprodukter og kam-

p a g n e m a t e r i a l e t  i  d a g l i g v a re k æ d e r n e s 

salgaviser.

En simpel gennemgang af dagligvarekædernes 

salgsaviser samt samtaler med dagligvare-

kæderne i de 5 deltagende kæder har vist, 

at:

•	 Kiwi havde kampagnemateriale eller økologisk 

oksekødsprodukter i deres salgsaviser i hele 

kampagneperioden

•	 Irma havde økologiske oksekødsprodukter i deres 

salgsaviser i hele kampagneperioden

•	 Føtex og Kvickly havde økologiske oksekødspro-

dukter i enkelte uger i kampagneperioden

•	 Det lykkedes at få bragt et bredt udvalg af øko-

logiske oksekødsprodukter i dagligvarehandlens 

salgsaviser, men det lykkedes kun at få én kæde 

til at bringe kampagnematerialet.

•	 Det lykkedes at skabe øget synlighed af økolo-

giske oksekødsprodukter i købssituationen ved 

hjælp af skiltemateriale i butikkerne og kampag-

neetiketter på økologiske oksekødsprodukter, 

gennem spændende opskrifter, der er tilgænge-

lige i butikkerne bl.a. ved smagsdemonstrationer 

og på nettet.

•	 Alle butikker i kæderne Føtex, Bilka, Kvickly, 

Irma og Kiwi, modtog og brugte skiltematerialet. 

Hertil kommer 1 SuperBest butik samt 10 gård-

butikker/landmænd med direkte salg.

•	 Alle butikker i kæderne Kvickly, Irma og Kiwi 

samt 1 SuperBest butik og 10 gårdbutikker/

landmænd med direkte salg, modtog og brugte 

informations- og opskriftshæftet.

•	 Det lykkedes ikke at få Føtex og Bilka til at 

benytte informations- og opskriftshæftet, da 

det indeholdt økologiske oksekødsprodukter, 

som ikke føres i disse butikker

•	 Der er i projektet afholdt smagsdemonstratio-

ner i 63 butikker.

•	 Evalueringer og tilbagemeldinger fra såvel for-

midlere, som fra butikkerne viser, at forbrugerne 

hovedsageligt har været meget positive overfor 

de økologiske oksekødsprodukter. Der har ved 

smagsdemonstrationerne være en god dialog 

om dyrevelfærd og økologi. Forbrugerne har 

været særdeles positive overfor inspirationen til 

at bruge de økologiske oksekødsprodukter på 

nye måder og udnytte en forholdsvis dyr råvare 

optimalt. 

•	 Mange butikker har således rekvireret flere 

informations- og opskriftshæfter i forbindelse 

med smagsdemonstrationerne, hvilket viser, at 

det er i købssituationen kunderne efterspørger 

inspirationen.

•	 Kampagnesitet  og mobi lappl ikat ionen 

gjorde det nemt for forbrugerne at tilgå 

informationerne og opskrifter elektronisk. 

Det var muligt i kampagneperioden at tilgå 

mobilapplikationen via en QR-kode på kam-

pagneetiketterne, og kampagnesitet kunne 

ti lgås via www.okologi .dk og facebook. 

Denne del lykkedes desværre ikke til fulde, da 

sitet kun havde ca. 700 besøgende. Grunden 

kan være at brugen af QR koder endnu ikke 

er modnet tilstrækkeligt, samt at der ikke blev 

”snakket” nok på Facebook om kampagnen.  

Ligeledes skal det tages i betragtning, at der er 

uddelt 120.000 informations- og opskriftshæf-

ter, hvilket kan indikere, at mange forbrugere har 

fået opskrifter i hånden i købssituationen.

•	 Det lykkedes at få påsat kampagneetiket-

ter på 165.000 oksekødsprodukter – og ca. 

halvvejs i forløbet måtte der igangsættes 

en ekstra produktion (indgår i totaltallet) af 

kampagneetiketter. 
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•	 Forbrugerne er i kampagnen blevet oplyst om 

økologisk oksekød, miljø, dyrevelfærd og god 

råvarekvalitet gennem de gode historier og 

faktabaseret information om økologisk okse-

kødsproduktion. Budskabet blev formidlet i  

butikkerne, trykte medier samt på nettet.

•	 Der blev indrykket annoncer i 2 medier, banner 

for kampagnesitet på www.økologi.dk, omtale 

på Facebook samt udsendt pressemeddelelse til 

såvel landsdækkende som lokale medier.

De få besøgende på kampagnesitet bekræfter 

tidligere erfaringer om, at det er i købssituatio-

nen, at kontakte og påvirkningen af forbrugerne 

er stærkest.

Indikationer fra de deltagende producenter, 

dagligvarekæder og enkelt butikker peger på, 

at der i kampagneperioden er skabt et øget 

salg af økologiske oksekødsprodukter gennem 

større synlighed i butikkerne samt information 

og spændende opskrifter

Kampagnen var anledning til, at en enkelt kæde 

udvidede sit sortiment og indmeldte nye pro-

dukter. Kampagnen var her således ”døråbner” 

for en sortimentsudvidelse.

Tilbagemeldinger i forbindelse med smags-

demonstrationerne har ligeledes skabt en 

forventning om, at kampagnen har været med til 

at skabe dialog og herigennem at forankre bud-

skaberne hos forbrugerne om økologisk oksekød, 

miljø, dyrevelfærd og god råvarekvalitet gennem 

de gode historier og faktabaseret information 

om økologisk oksekødsproduktion.

4.6 Barrierer for omsætning af pro-
jektets fund og resultater

Projektet er netop skabt for at kunne over-

komme nogle af de barrierer, der eksisterer for 

det økologiske kød i detailledet. Det økologiske 

kød købes i mindre partier og dokumentation 

og administration er derfor en relativt større 

byrde for detailkæderne end det konventio-

nelle kød. Kæderne fravælger derfor ofte at 

tilbyde økologisk kød i samme omfang end 

det konventionelle.  Denne barriere bliver 

dermed også dette projekt til del, idet det øger 

udfordringerne ved at skabe et differentieret 

salgsmateriale, som skal tage udgangspunkt i 

de større, ensartede sortimenter, som de større 

kæder udbyder. Dette kan fordre en mere 

differentieret tilgang til, hvilket kampagne-

materiale, der passer til de forskellige typer af 

kæder.

4.7 Konklusion for effektvurderingen 
af projektet

Gennem projektets aktiviteter er der etable-

ret en dialog med en række detailkæder om 

udbuddet af økologisk oksekød i deres butik-

ker. Projektet viser, at det er muligt at påvirke 

og inspirere til sortimentsudvidelser i mindre 

kæder, mens de større kæder fastholder et mere 

ensartet sortiment – især hakket oksekød. Da 

detailkæderne ikke har oplyst salgstal i kam-

pagneperioden er det imidlertid ikke muligt at 

konkludere, om aktiviteterne entydigt har med-

ført en øget afsætning i perioden. Der er dog 

indikationer på, at mindre kæder med et mere 

differentieret udvalg af økologisk oksekød har 

øget afsætningen heraf under kampagnen. Da 

1,5% af oksekødet er økologisk, kan øget salg 

i mindre kæder med en mere økologisk profil 

have relativt stor betydning for afsætningen. 

Da salget af økologi generelt har været stigende 

i perioden, kan effekten af kampagnen imid-

lertid ikke dokumenteres uden større åbenhed 

fra kædernes side. Dermed understreges betyd-

ningen af at have involverende aktiviteter i 

detailkæderne også.

Projektets aktiviteter viser også, at det er i 

købssituationen, hen over disken, så at sige, at 

muligheden for at kommunikere og levere bud-

skaber til forbrugeren er størst.

20



5. Hvordan skabes sam-
menhæng mellem fondens 
strategiske indsatser og pro-
jektets effekter?
Effektvurderingen har på baggrund af gennem-

gangen og effektundersøgelsen af de enkelte 

projekter udtaget til effektvurdering vurderet cen-

trale sammenhænge mellem fondens strategiske 

indsatser, hvilke projekter, der understøtter hvilke 

strategiske indsatser, hvordan de her relevante 

effekter indikeres i projekterne samt hvilke cen-

trale virkningssammenhænge, der understøtter 

opnåelse eller forventet opnåelse af disse effekter. 

 

Dette er gjort og vist i Tabel 1.

Det er værd at lægge mærke til, ikke overra-

skende, at projekterne understøtter forskellige 

fondsstrategiske indsatser. Dette skyldes, natur-

ligvis, at projekternes formål og konkrete (del)

mål berører forskellige dele af målsætninger 

og strategiske indsatser, som fonden arbejder 

med. 

Dette betyder også, at det er svært at sammen-

ligne projekterne med hinanden, da projekterne 

er netop stærkt heterogene. Effektvurderingen 

kan således ikke sige noget om eller vurdere pro-

jekternes effekter i forhold til hinanden, men har 

alene undersøgt og vurderet, om og hvordan det 

enkelte projekt har understøttet fondens strate-

giske indsatser.
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Tabel 1: Hvordan fondens strategiske indsatser understøttes af de effektvurderede projekters effekter og 

centrale virkningsforhold

Strategiske indsatser Hvilke projekter 
understøtter hvilke 
strategiske indsatser

Effektindikatorer Centrale 
virkningsforhold

Fremmer løsninger på faglige 
udfordringer som påkræver 
en udvikling for de økologiske 
producenter indenfor klima, 
energi, recirkulering af nærings-
stoffer, natur o.l.

Klimahandlingsplaner på 
bedriftsniveau – et øst / vest 
samarbejde.

Mindske emission af driv-
husgasser fra mark og stald, 
reducerer energiforbruget 
samt øger kulstoflagringen i 
jorden (på 26 % som opnået?)

At de deltagende landmænd 
har: 

Øget klimabevidsthed.

Større forståelse for deres 
klimaudledning, og hvordan 
de begrænser den.
Ændrede vaner/
handlingsmønstre.

Optimalt hvis landmanden 
begynder at klimaoptimere i 
alt, hvad han/hun foretager 
sig.

Konceptets force er den 
direkte fysiske kontakt til land-
manden og det tillidsforhold 
landmand og organisation 
har til hinanden. Nøglen 
til succes er landmandens 
udgangspunkt.

Motivation for implementerin-
gen hos landmændene.

Konsulenters interesse i kli-
mahandlingsplanens redskab 
”Klimameteret”.

Understøtter udviklingen 
af det økologiske jordbrug 
via afsætningsfremmende 
aktiviteter f.eks. viageneriske 
kampagner for økologiske 
landbrugsprodukter indenfor 
områder, hvor enten udfor-
dringerne eller potentialet er 
særligt store.

Kampagne for økologisk okse-
kød 2012

Øget salg i visse kæder 
indikeret

Detailkædernes oplevelse af at 
en øget salgsindsats med fokus 
på at give forbrugerne opskrif-
ter (nyttig her og nu viden) 
og baggrundsviden (skaber 
præference for køb på sigt) 

Udbygger og øger forbrugerne 
og andre aftageres kendskab 
til de økologiske produktions-
form og vilkår.

Kampagne for økologisk okse-
kød 2012

respons ved direkte 
kundekontakt

skaber viden hos forbrugeren, 
som er umiddelbart nyttig

22



6. Anbefalinger

I Fonden for Økologisk Landbrug anbefales det, 

at effektvurderingen af udvalgte projekter tildelt 

støtte i 2013 foretages i selve bevillingsperioden. 

Såvel dette valg samt valg af metode ved nær-

værende effektvurdering er sket på baggrund af 

anbefalingerne fra effektvurderinger af projekter 

ydet tilskud i 2011 af hhv. Promilleafgiftsfonden, 

Kvægafgiftsfonden Svineafgiftsfonden,  og 

Fonden for Økologisk Landbrug. Det blev anbe-

falet, at tilskudsmodtagerne i højere grad har et 

fokus på læring, et øget fokus på effekttanke-

gangen samt på afrapporteringen af effekter. 

Derfor er virkningsevaluering som evaluerings-

model valgt i nærværende effektvurdering, og 

foretagelse af effektvurderingen sideløbende 

med projektet faglige forløb i bevillingsperioden 

Generelle anbefalinger for fremtidige effektvurderinger

•	 At tilskudsmodtagerne på baggrund af virkningsevalueringstankegangen bliver 
bedre til at eksplicitere forventninger til projektets sammenhænge mellem ind-
sats og effekter.

•	 At ansøgerne/tilskudsmodtagerne i højere grad øger deres fokus på afrapporte-
ring af effekterne af deres projekter

•	 At fremtidige evalueringer tilrettelægges således, at der gennem de metodiske 
valg gives mulighed for dialog med tilskudsmodtagerne i hhv. begyndelsen og 
slutningen af det givne bevillingsår, således at forventninger til projektet kan 
tydeliggøres i begyndelsen af bevillingsåret, mens en realitetstest kan finde sted 
i slutningen af bevillingsåret.

•	 At fremtidige evalueringer fortsat tilrettelægges gennem metodetriangulering 
med en kombination af skriftlig og mundtlig dialog med tilskudsmodtagerne.

•	 At fremtidige evalueringer i højere grad gør brug af virkningsevalueringens 
ramme og sprogbrug i dialogen med tilskudsmodtagerne.
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•	 At fremtidige evalueringer tilrettelægges således, at der kan ske en vis systema-
tisering og generalisering i selve udførslen af effektvurderingen af hensyn til den 
tidsmæssige ramme og de økonomiske ressourcer, som der er til rådighed for 
effektvurderingen. Dette kan eksempelvis gøres ved at fortsætte med at tage 
udgangspunkt i og videreudvikle det effektvurderingsskema, som der er udviklet 
i forbindelse med denne effektvurdering.

•	 At man fortsat bør notere sig, at den store heterogenitet mellem fondsprojek-
terne medfører, at effektvurderingen 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 projektrelevans 
og projektkvalitet gennem selve konkurrenceelementet mellem de ansøgninger, 
som fonden modtager. Dette konkurrenceelement blandt ansøgerne om fonds-
midler skærper i sig selv ansøgernes evner og vilje til at udforme gode relevante 
projekter, som er til gavn og udviser effekter for den enkelte landmand, virksom-
hed, erhvervet, miljø, klima og samfund.

understøtter som metode anvendelsen af virk-

ningsevaluering. Dermed åbnes der for en 

løbende læring i selve projektet også. 

På baggrund af effektvurderingens erfaringer 

med at gennemføre effektvurderingen af de to 

udvalgte projekter tildelt støtte af Fonden for 

Økologisk Landbrug i 2012 kan nedenstående 

generelle anbefalinger opstilles for fremtidige 

effektvurderinger.
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Bilag 1: Gennemførelse af 
effektvurderingerne
Efter at fondens bestyrelse havde udpeget to 

støttede projekter for støtteåret 2012 formule-

rede to medarbejdere fra fondsadministrationen, 

evaluatorerne, en plan for gennemførelsen af 

effektvurderingen. Evaluatorerne besluttede at 

lade nedenstående overvejelser være styrende 

for effektvurderingens gennemførelse.

Styrende overvejelser for effektvurderingen

Heterogen gruppe af bevillingsmodtagere – men ønske om standardisering i 
proceduren for evalueringerne på tværs af projekterne.

Dataindsamling skulle være omkostningseffektiv.

Brug af effektvurderingsskema som giver mulighed for på samme tid at struk-
turere evalueringen, indsamlingen af data og projekternes afrapportering. 
Dette ville på en og samme tid efterkomme ønsket om en ”effektvurde-
ringsstandard”, og samtidig indeholde en åbenhed overfor respondenterne/
støttemodtagerne.

Benyttelse af en semistruktureret afrapporteringsform. På den ene side være 
alment struktureret, men på den anden side kunne opfange det enkelte pro-
jekts særlige karakteristika.

Afholdelse af samtaler med hver projektansvarlig kan give mulighed 
for opfølgende,kvalitativ dialog om projektets virkningsforhold, læring, 
ressourceanvendelse og målsætninger på baggrund af udfyldelsen af effekt- 
vurderingsskemaet. Herved kan bidrages til tydeliggørelse af sammenhænge 
og pointer i effektvurderingsskemaet.

Hensynet til ressourcer og omkostninger, såvel økonomiske som tidsmæssige 
– i øvrigt et hensyn, som går begge veje, og både gælder for den evaluerede 
og evaluatoren. Effektvurderingen må ikke være unødig tung og krævende 
for hverken projektejerne eller for fonden.
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Effektvurderingen foregik derpå efter følgende 

program: 

•	 Evalueringsskema opbygges og udsendes

•	 Informationsmøder afholdes:  Et i vest, Aarhus, 

og et i øst, København 

•	 Opstilling af programteori for hvert pro-

jekt, hvor evaluator skematisk i et flow chart 

tydeliggør projektets effekter, virkningssam-

menhænge og moderatorer

•	 Samtaler med hver projektleder, hvor virknings-

sammenhænge uddybes og forklares

•	 Kontakt pr. mail og telefon med projektledere, 

hvor supplerende og uddybende oplysninger 

indhentes

•	 Effektvurderinger af de enkelte projekter 

udarbejdes

•	 Samlet Fondsrapport skrives.

Det omtalte skema har fået betegnelsen effekt- 

vurderingsskema (findes som særskilt bilag). 

Dette skema er et delvist struktureret spørge-

skema, som projektlederne skulle svare på, og 

er videreudviklet på baggrund af det anvendte 

effektvurderingsskema i forbindelse med effekt- 

vurderingen af projekter tildelt støtte i 2011 ved 

Promilleafgiftsfonden, Svineafgiftsfonden, Fonden 

for Økologisk Landbrug og  derudover også  

Kvægafgiftsfonden.

Effektvurderingsskemaet var delvist struktureret 

i den forstand, evaluatorerne strukturerede 10 

overordnede spørgsmål med baggrund i effekt-

tankegang og virkningsevaluering. 

De 10 overordnede spørgsmål var: 

1. Projektoplysninger. 

2. Projektets relevans og mål/ Hvad vil projektet 

opnå / Hvad er projektets (for)mål? 

3. Projektets relevans og mål/ Hvilke af fondens 

strategiske indsatsområde(r) vil projektet 

understøtte og hvordan?

4. Projektets succesparametre for opnåelse af 

målsætninger gennem anvendte metoder og/

eller virkemidler.

5. Omfanget af projektets aktiviteter.

6. Øvrige faktorer, der har influeret projekt-

forløbet og (forventede) fund/udbytter/

resultater.

7. Projektets fund/udbytter/resultater på kort 

sigt for den enkelte virksomhed/bedrift/land-

mand, branche/erhvervet/lokalt geografisk, 

samfundet.

8. Projektets fund/udbytter/resultater på lang 

sigt – i så fald det er muligt at angive – for 

den enkelte virksomhed/bedrift/landmand, 

branche/erhvervet/lokalt geografisk og 

samfundet.
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9. Projektets viden og erfaringer i forhold til 

en vurdering af muligheden for eventuel 

omsættelighed af projektets fund/udbytter/

resultater efter projektafslutning.

10. Øvrige kommentarer.

Evaluatorerne valgte bevidst ikke at fremlægge 

en klar og åben virkningsevalueringsteoretisk 

ramme og sprogbrug som fundament for ske-

maet. Årsagen hertil var, at man ikke mente og 

ikke forventede, at projekterne udtaget til 

effektvurdering på forhånd var bekendt med 

den faglige sprogbrug og fagtermer inden for 

effektevalueringsfeltet. 

I stedet søgte evaluatorerne at formulere effek-

tvurderingsskemaet i et så almindeligt sprogbrug 

som muligt samtidig med hensynet til en progres-

sion i afrapporteringen af det enkelte projekts 

effekter. Dernæst søgte evaluatorerne i en 

videreudvikling af skemaets opbygning og inter-

tekstualitet at få tilskudsmodtager til at tænke i 

og synliggøre virkningssammenhænge i udfyldel-

sen af effektvurderingsskemaet.

Den overordnede målsætning for konstruk-

tionen af effektvurderingsskemaet var at få 

lederne af de enkelte projekter til at overveje og 

reflektere over projektets centrale virkningssam-

menhænge samt hvad effekterne af deres projekt 

er og ville være for aftagerne af projektets resul-

tater i sidste instans og eventuelt for samfundet 

i al almindelighed. Effektvurderingsskemaet 

skulle således fungere som redskab til at få 

projektlederne til på den måde at tænke ud 

over projektets egne rammer, når man spurgte 

ind til det enkelte projekts resultater og i 

videre forstand det enkelte projekts effekter. 

T i l  d e  1 0  s p ø rg s m å l  f ø j e d e  s i g  e t  1 1 . 

spørgsmål: 

11. Angiv  ressourceforbrug anvendt  på 

effektvurderingsskemaet, gående på ressour-

ceforbruget – personale, tid, økonomi – for 

projektet i at indgå i effektvurderingen. 

Dette spørgsmål blev medtaget af tre grunde. 

For det første var spørgsmålet inspireret af 

og medtaget på baggrund af Rigsrevisionens 

påpegning af, at overvejelser og viden omkring 

omkostningerne for de evaluerede ved at indgå 

i evalueringer ofte er fraværende i evaluerin-

gen af offentligt ejede eller støttede projekter. 

Endvidere ønskede evaluatorerne, i forlæn-

gelse af Rigsrevisionens påpegning, mere viden 

og information om størrelsen og karakteren af 

byrden for de udvalgte projekter ved at blive 

effektvurderet i forhold til udførslen af kom-

mende effektvurderinger. Endvidere er det 

væsentligt for fondsbestyrelsen, som bestiller 

og som aftager af effektvurderingerne i første 

række, at få information og viden om de sam-

lede omkostninger, og ikke kun de direkte 

omkostninger for fonden ved gennemførslen af 

bekendtgørelsens krav om effektvurdering. Det 

er vigtigt at få viden om, hvad kravet om effek-

tvurdering medfører af byrder for dem, som 

bliver udtaget og udsat for evaluering.

Der er i en vis udstrækning tale om en selveva-

luering i den forstand, at projektejerne selv 

skal oplyses om projektets virkningssammen-

hænge og effekter til evaluatorerne. Dog har 

evaluatorerne i alle tilfælde valideret oplys-

ninger om projektet andetsteds fra, bl.a. fra 

projekternes egne evalueringsrapporter, faglige 

beretninger og andet offentliggjort materiale 

om projekterne.
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”Effektvurderingen bidrager  
til læring om de enkelte  
projekter og deres effekter”
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Bilag 2: Ressourceforbrug 
hos de evaluerede
Rigsrevisionen gør flere steder opmærksomhed på, 

at evaluator skal medtænke byrden for de evalue-

rede ved at indgå i en evaluering (se eksempelvis 

Beretning til statsrevisorerne om statens anven-

delse af evalueringer, 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 eller 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 evaluerede, så vil selve evalueringen i nogle til-

fælde fylde så meget for den eller de evaluerede, 

at selve evalueringen i sig selv bliver hovedformå-

let for det pågældende projekt og ikke projektets 

eget formål. Dette ville i så fald være uaccep-

tabelt økonomisk og etisk og det pågældende 

projekt ville endvidere ende som ligegyldigt, som 

uinteressant.

Bemærkninger til dette: Hvis man umiddelbart 

ser på omfanget af tid, som de to projekter har 

anvendt på at indgå i effektvurderingen, er der 

en mindre variation; I projekterne indgår tillige 

forskellige timensatser. Forbruget er set i forhold 

til projekternes samlede omkostninger, dvs. for 

Klimahandlingsplanernes vedkommende bevil-

lingen til alle tre pr og for oksekødskampagnen 

det samlede 2012-budget. Der er samlet set tale 

om relativt små andele af budgettet. 

Projekt Antal personer 
involveret i 
evalueringsdel- 
tagelsen

Antal timer brugt 
på deltagelsen i 
evalueringen

Samlede udgifter i 
kroner (timepris)

Som procent-
andel af 
støttebeløbets 
størrelse

(1)fKlimahand-
lingsplaner på 
bedriftsniveau

2 30
  

24.150 0,9%

(2) Kampagne for 
økologisk oksekød 
2012

1 
20

  
9.000 1%

Tabel 2: Ressourceforbrug hos evaluanter 




