
Skema over KF’s projekter i KAF 2014-2018 
og LF Oksekøds projekter i KAF 2019  
 

2014 
Titel Formål Tilskudsbeløb 

(1000 kr.) 
Steder hvor resultater, viden eller 
aktiviteter er offentliggjort 

Styrket afsætning af okse- og 
kalvekød i Danmark  

 2.350 www.voresmad.dk 
Konference ved Fødevaredagen 
www.detailogfoodservice.dk. 

Markedsinformation og statistik   1.775  
International afsætning af oksekød  1.450  

Fødevaresikkerhed og veterinære 
forhold  Projektets hovedformål er, at gennem en 

fokuseret og professionel indsats på 
fødevaresikkerhed, at sikre færrest mulige 
bliver syge af at spise kalve- og oksekød. 
Projektet sikrer endvidere oksekødsektoren 
optimale rammevilkår i relation til 
veterinære- og fødevaresikkerhedsforhold. 
Projektets indhold spiller derfor allerede i 
dag en afgørende rolle for driften i 
oksekødssektoren og er centralt for 
branchens afsætningsmuligheder. 
Aktiviteterne i projektet bidrager til at 
fastholde og udvikle oksekødssektorens 
eksportmuligheder og det velrenommerede 
omdømme på eksportmarkederne. 
Projektet er centralt for vedligeholdelse af 
et højt dyresundheds- og 
fødevaresikkerhedsmæssigt stade i 
branchen. 

4.225 Viden og resultater formidles i relevant 
omfang på www.lf.dk  
 

Overvågning via slagtedata   885  

Vurdering af kalve- og oksekøds 
samlede miljøbelastning  

 700  

Strategisk indsats - uddannelse, 
forskning og innovation  

 50  

Samlet  11.435  

2015 
Titel Formål Tilskudsbeløb 

(1000 kr.) 
Steder hvor resultater, viden eller 
aktiviteter er offentliggjort 

Styrket afsætning af okse- og 
kalvekød i Danmark 

Projektet understøtter en øget afsætning af 
såvel konventionelt som økologisk okse- og 
kalvekød. Det sker ved at kommunikere på 
tre arenaer: 
1. BtB – indsatsen sigter mod at fastholde og 
forbedre oksekødets præference og profil 
blandt BtB-målgruppen (detail og 
foodservice). 
2. Faglige markedsaktører – fokuserer på 
kommunikation om sundheds-, 
ernæringsmæssige og kulinariske kvaliteter 
ved oksekødet til faglige markedsaktører, 

1.750 www.voresmad.dk 
Konference ved Fødevaredagen 
www.goderåvarer.dk 

http://www.voresmad.dk/
http://www.detailogfoodservice.dk/
http://www.lf.dk/
http://www.voresmad.dk/
http://www.detailogfoodservice.dk/


ernæringsprofessionelle, fagfolk, forskere, 
patientforeninger og mv. 
3. Forbrugerkommunikation – skal sikre 
faglig og saglig information til forbrugerne 
inden for de emner, der optager den 
moderne forbruger. Samtidig leveres 
brugbare tips og tricks, så forbrugeren opnår 
det bedst mulige resultat med kødet. 
 

International afsætning af oksekød  Projektets formål er derfor at styrke og/eller 
forbedre oksekødssektorens generelle 
position på de internationale kødmarkeder 
via afsætningsfremmende aktiviteter samt 
med fokusering på konkurrencebilledet på 
de internationale markeder. 
Målet er at sikre den størst mulige 
markedsadgang på attraktive markeder for 
okse- og kalvekød med særlig fokus på 
Nordafrika/Mellemøsten (altså MENA-
landene) samt Fjernøsten, ligesom adgangen 
til eksisterende tredjelandsmarkeder, ex-
Sovjetunionen og Europa skal fastholdes og 
gerne udbygges. 

1.650  

Markedsinformation og statistik  Projektets hovedformål er at rådgive 
oksekødssektoren via øget markedsindsigt. 
Det danner grundlag for at kvalificerede 
beslutninger af strategisk og 
markedsmæssig betydning, som kan øge 
afsætningen af oksekød både i Danmark og 
på eksportmarkederne. 

1.500  

Driver-analyse og branche 
workshops  

Projektet understøtter en øget afsætning af 
såvel konventionelt som økologisk okse- og 
kalvekød i Danmark. 
Driver-analyse gennemføres for at 
undersøge, hvilke parametre, der særligt er 
med til at skabe holdninger hos forbrugeren 
om okse- og kalvekød. 
Analysen bruges som udgangspunkt i 
workshop-aktiviteter for branchen, hvor 
branchen selv udpeger hoved 
indsatsområder og lægger strategi for 
forbrugerkommunikationen. 

450  

International afsætning af oksekød 
til Sverige  

Projektets formål er at understøtte 
afsætningen af konventionelt og økologisk 
okse- og kalvekød på det svenske BtB-
marked samt at fastholde hhv. udbygge 
købspræferencen for produktet blandt 
målgrupperne på markedet. 
Projektets afsætningsfremmende aktiviteter 
er målrettet BtB-segmentet (primært detail, 
sekundært foodservice og industri) ud fra en 
vurdering af disse segmenters konkrete 
indflydelse på kødets afsætning i Sverige.  
 

300 

www.branschinfo-kott.se 

 

Styrket veterinært beredskab i 
forbindelse med markedsåbninger  

Projektets formål er at støtte 
oksekødssektoren ved åbning af yderligere 
nye markeder. Det indbefatter besvarelses 
af spørgeskemaer fra 3. land, planlægning 
og gennemførsel af inspektioner samt 

322 Viden og resultater formidles i relevant 
omfang på www.lf.dk  samt nyhedsbrev 
om oksekød (Allan Munch Mortensen) 

http://www.branschinfo-kott.se/
http://www.lf.dk/


bidrage til udarbejdelse af det endelig 
eksportcertifikat. 

Vurdering af kalve- og oksekøds 
samlede miljøbelastning 

 125  

Oksekødets miljømæssige 
bæredygtighed – kommunikation af 
resultater  

Bæredygtighed har fortsat stor bevågenhed 
og der vil derfor også i 2015 være behov for 
at kommunikere om og følge op på 
projektets resultater. Alt efter hvad 
resultaterne viser, når de foreligger ultimo 
2014 vil en målrettet 
kommunikationsindsats i 2015 være aktuel. 
Indsatsen vil være afvikling af en temadag 
for oksekødssektoren om perspektiverne i 
bæredygtighed, og en løbende 
kommunikation omkring projektets 
resultater. 
 

87  

Fødevaresikkerhed og veterinære 
forhold  Projektets formål er, at sikre sektorens 

aktører kontinuerlig adgang til viden og et 
velfungerende beredskab med hensyn til 
veterinære- og fødevaresikkerhedsmæssige 
aspekter. 

Projektets aktivitet er faglig-teknisk videns 
indsamling og formidling til sektorens 
aktører. Viden som er af afgørende 
betydning for fortsat opretholdelse af et 
højt fødevaresikkerhedsmæssigt niveau 
samt kvalitet og derved tillid til sektorens 

produkter. 

 

3.700 Viden og resultater formidles i relevant 
omfang på www.lf.dk  
 

Veterinært og 
fødevaresikkerhedsmæssigt 
udviklingsprojekt 

Projektets formål er, at sikre et samlet 
videns grundlag i relation til egenkontrol, 
hygiejne og proces samt kødkontrol således, 
at der opnås høj grad af fødevaresikkerhed, 
bedst mulig sygdomsforebyggelse samtidig 
med optimal anvendelse af 
råvaregrundlaget.  

 

1.250 Viden og resultater formidles i relevant 
omfang på www.lf.dk  

Overvågning via slagtedata  Hovedformålet er sygdomsforebyggelse. 
Dette sker ved at opsamle og registrere 
slagtedata og herved oparbejde et 
beredskab, som er forebyggende i 
forbindelse med sygdomsudbrud. 

885  

Styrket forskning, innovation og 
uddannelse – oksekød  

Projektet har til formål at øge samspillet 
imellem erhverv, GTS og videninstitutioner 
på kreaturslagteriområdet og relaterede 
brancher for derved at styrke og initiere 
innovation og forskning på området til gavn 
for oksekødets konkurrenceevne. 
Desuden ses der et behov for hhv. at styrke 
de kødfaglige universitetsuddannelser, at 
brande kødbranchen tydeligere samt at 
rekruttere flere studerende for dermed at 
øge rekrutteringsgrundlaget til erhverv og 
viden-institutioner. 

50  

http://www.lf.dk/
http://www.lf.dk/


Samlet 12.059  

2016 
Titel Formål Tilskudsbeløb 

(1000 kr.) 
Steder hvor resultater, viden eller 
aktiviteter er offentliggjort 

Øget afsætning af konventionelt og 
økologisk okse- og kalvekød i 
Danmark 

Projektet understøtter en øget afsætning af 
såvel konventionelt som økologisk okse- og 
kalvekød ved målret-tet 
kommunikationsindsats på tre 
indsatsområder: 
1. BtB  
2. Forbrugerkommunikation  
3. Faglige markedsaktører 
 

2.175 www.voresmad.dk 
Konference ved Fødevaredagen 
www.goderåvarer.dk    
www.altomoksekød.dk + FB 

International afsætning af oksekød 
til tredjemarkedslande  

Projektets formål er derfor at styrke og/eller 
forbedre oksekødssektorens generelle 
position på de internationale kødmarkeder 
via afsætningsfremmende aktiviteter samt 
med fokusering på konkurrencebilledet på 
de internationale markeder. 
Målet er at sikre den størst mulige 
markedsadgang på attraktive markeder for 
okse- og kalvekød med særlig fokus på 
udvalgte lande i Asien (primært Japan, Kina, 
Vietnam, Sydkorea og Thailand), sekundært 
arbejdes med eksisterende 
tredjelandsmarkedet i ex-Sovjetunionen. 

1.650  

Markedsinformation og statistik  Projektets hovedformål er at rådgive 
oksekødssektoren via øget markedsindsigt. 
Det danner grundlag for at træffe 
beslutninger af strategisk og 
markedsmæssig betydning, som kan øge 
afsætningen af oksekød både i Danmark og 
på eksportmarkederne. 

1.500  

International afsætning af oksekød 
til Sverige 

Projektets formål er at understøtte 
afsætningen af konventionelt og økologisk 
kalve- og oksekød på det svenske BtB-
marked samt at fastholde hhv. udbygge 
købspræferencen for produktet blandt 
målgrupperne på markedet. 
Aktiviteterne er primært målrettet 
detailhandlen ud fra en vurdering af dette 
segments konkrete indflydelse på kødets 
afsætning i Sverige. Sekundært bearbejdes 
foodservice og forarbejdningsindustrien. 

370 www.branschinfo-kott.se 

Oksekødets miljømæssige 
bæredygtighed - kommunikation af 
resultater  

 60  

Styrket veterinært beredskab i 
forbindelse med markedsåbninger  

 51 Viden og resultater formidles i relevant 
omfang på www.lf.dk  

Fødevaresikkerhed og veterinære 
forhold  Projektets formål er, at sikre 

oksekødssektoren kontinuerlig adgang til et 
velfungerende beredskab med hensyn til 
veterinære- og fødevaresikkerhedsmæssige 
problematikker. 
Projektet aktiviteter er faglig-teknisk støtte 
til branchen vedrørende den veterinære 
indsats på slagterierne, så det sikres at 
branchen fastholder og udvikler det 

4.925 Viden og resultater formidles i relevant 
omfang på www.lf.dk  

http://www.voresmad.dk/
about:blank
about:blank
http://www.branschinfo-kott.se/
http://www.lf.dk/
http://www.lf.dk/


nuværende høje niveau for så vidt angår 

fødevaresikkerhed og veterinære aspekter. 

Overvågning via slagtedata Hovedformålet er sygdomsforebyggelse. 
Dette sker ved at opsamle og registrere 
slagtedata og herved oparbejde et 
beredskab, som er forebyggende i 
forbindelse med sygdomsudbrud. 

875  

Styrket forskning, innovation og 
videregående uddannelse  

Formålet er at øge samspillet imellem 
erhverv, GTS og videninstitutioner på 
kødområdet og relaterede brancher for 
derved at styrke og initiere innovation og 
forskning på kødområdet til gavn for 
erhvervets konkurrenceevne. Desuden 
styrkes de kødfaglige 
universitetsuddannelser, kødbranchen 
brandes på universiteterne og der 
rekrutteres flere studerende for dermed at 
øge rekrutteringsgrundlaget til erhverv og 
videninstitutioner. 

75  

Samlet 11.681  

2017 

Titel Formål Tilskudsbeløb 
(1000 kr.) 

Steder hvor resultater, viden eller 
aktiviteter er offentliggjort 

Fødevaresikkerhed og veterinære 
forhold  Projektets formål er, at medvirke til 

opretholdelse af en høj fødevaresikkerhed i 
oksekødssektoren og udgør dermed et 
stærkt fundament for såvel national som 
international afsætning af sunde og sikre 
oksekødsprodukter. 
Projektets aktiviteter omfatter faglig-teknisk 
støtte til branchen vedrørende den 
veterinære indsats på slagterierne, så det 
sikres at branchen har et beredskab til at 
understøtte den høje kvalitet i produktionen 
og medvirke til at forebygge eventuelle 
sygdomsudbrud blandt forbrugerne af 
sektorens produkter. 

4.975 Viden og resultater formidles i relevant 
omfang på www.lf.dk  

Overvågning via slagtedata   875  
Markedsudvikling i 3. lande for 
kalve- og oksekød i Danmark  Projektet fastholder og udvikler 

oksekødsbranchens muligheder for 
afsætning af produkter i 3. lande. I nær 
fremtid ventes endnu flere kvæg til slagtning 
i EU som følge af mælkekrisen, og det vil 
presse EU’s marked for oksekød og skabe et 
behov for endnu større fokus på 
afsætningsmulighederne i 3. lande. 
Projektet skal understøtte og udbygge 
branchens afsætningsmuligheder ved 
gennemførelse af 3 arbejdspakker. 

2.050 Offentliggørelse finder sted løbende til 
branchen via nyhedsmail, og når endeligt 
eksportcertifikat offentliggøres af FVST, 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbe
tjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx 
samt i Branchekode for Kreaturslagterier 
på www.lf.dk  

Styrket afsætning af kalve- og 
oksekød i Danmark  

 1.700 www.voresmad.dk 
Konference ved Fødevaredagen 
www.goderåvarer.dk 
www.altomoksekød.dk+FB 

http://www.lf.dk/
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx
http://www.lf.dk/
http://www.voresmad.dk/
http://www.detailogfoodservice.dk/
http://www.denmagiskegris.dk/


Markedsinformation og statistik 
om kalve- og oksekød  

 1.400  

International afsætning af oksekød 
i Sverige  

 463 

www.branschinfo-kott.se 

 

Åbning af udvalgte markeder i 
Sydafrika og i MENA-landene 
(Mellemøsten og Nordafrika) 

 525  

Styrket forskning, innovation og 
videregående uddannelse 

 75  

Samlet 12.063  

2018 
Titel Formål Tilskudsbeløb 

(1000 kr.) 
Steder hvor resultater, viden eller 
aktiviteter er offentliggjort 

Styrket afsætning af konventionelt 
og økologisk okse- og kalvekød i 
Danmark 

 1.500 www.voresmad.dk 
Konference ved Fødevaredagen 
www.goderåvarer.dk 
www.altomoksekød.dk 

International afsætning af oksekød  700 Kommunikation til branchen med henblik 
på afsætningsfremme – ingen resultater 
offentliggjort  

Afsætningsfremme af okse- og 
kalvekød - Sverige 

 463 Webkommunikation gennem 
www.branschinfo-kott.se  

Markedsadgang for oksekød 

Projektet overordnede formål er at 
fastholde og udvikle oksekødsbranchens 
muligheder for afsætning af produkter i 
tredjelande, blandt andet ved fortsættelse 
af åbningen af udvalgte markeder i Sydafrika 
samt i udvalgte lande i MENA-området (dvs. 
Mellemøsten og Nordafrika) og Fjernøsten, 
suppleret med frosne burgere til udvalgte 
tredjelande. 

  

Projektet indeholder desuden 
veterinærfaglig og -tekniske aktiviteter til 
støtte for sektoren. I forbindelse med 
vedligeholdelse, og særligt ved åbning af nye 
markeder, ønsker tredjelands fødevare- og 
veterinærmyndigheder viden og kendskab til 
håndtering af fødevaresikkerhed og 
veterinære forhold i Danmark. Viden som er 
essentielt for tredjelandemyndighedernes 
arbejde og vurdering af forholdene i 
Danmark og dermed for branchens 

mulighed for markedsadgang. 
 

2.750 Offentliggørelse finder sted løbende til 
branchen via nyhedsmail, og når endeligt 
eksportcertifikat offentliggøres af FVST, 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbe
tjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx 
samt i Branchekode for Kreaturslagterier 
på www.lf.dk  

Markedsinformation og statistik 
om kalve- og oksekød 

 1.340 Branchestatistikken på www.lf.dk  

Fødevaresikkerhed og veterinære 
forhold Projektet indeholder faglig-tekniske 

aktiviteter til støtte for oksekødssektoren. I 
praksis omfatter det overvågning, 
håndtering og formidling af veterinære og 
fødevaresikkerhedsmæssige krav og regler - 
nationale såvel som internationale. 

3.397 Viden og resultater formidles i relevant 
omfang på www.lf.dk  

http://www.branschinfo-kott.se/
http://www.voresmad.dk/
http://www.detailogfoodservice.dk/
http://www.branschinfo-kott.se/
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx
http://www.lf.dk/
http://www.lf.dk/
http://www.lf.dk/


Projektet er baseret på en mangeårig 
indsats og er af afgørende betydning for at 
sikre sektoren adgang til opdateret viden 
indenfor det regulatoriske område, hvilket 
understøtter arbejdet med 
fødevaresikkerhed og derved tilliden til 
branchens produkter. Projektet udgør 
derved en del af fundamentet for sektorens 
mulighed for afsætning af oksekød. 
 

Overvågning via slagtedata  875  

Kvalificeret arbejdskraft til 
kødbranchen 

 228 www.lf.dk/aktuelt/publikationer    
www.lf.dk/aktuelt/nyheder    
LF Business  
Det Gule Blad  
KF Nyt 
Muscle Based Food Network seminarer  
Enkelte artikler I Landbrugsmedierne  
Facebook (studenterrettede aktiviteter)  
www.mindsbehindmeat.dk   
enkelte artikler i universiteternes 
nyhedsbreve (KU, AU, DTU) 
 

Samlet  11.253  

2019 
Titel Formål Tilskudsbeløb 

(1000 kr.) 
Steder hvor resultater, viden eller 
aktiviteter er offentliggjort 

Fødevare og Veterinære Forhold 

Projektets formål er at understøtte den 
samlede branche med et basisberedskab i 
forhold til opgaver og situationer 
vedrørende fødevaresikkerhed og 
veterinære forhold. Et beredskab som sikrer, 
at små såvel som store virksomheder har 
adgang til et beredskab af viden vedrørende 
fødevare- og veterinærlovgivning, 
fødevaresikkerhed såvel som dyresundhed. 
 

3.375 Viden og resultater formidles i relevant 
omfang på www.lf.dk , i branchekode for 
kreaturslagterier, link; https://lf.dk/viden-
om/foedevareproduktion/branchekoder , 
samt i SlagtehusNyt på 
http://www.danskeslagtermestre.dk/ 
 
 

Markedsadgang for oksekød 

Projektet overordnede formål er at 
fastholde og udvikle oksekødsbranchens 
muligheder for afsætning af produkter i 
tredjelande, blandt andet ved fortsat indsats 
for åbning af udvalgte markeder i Sydafrika 
og lande i MENA-området (dvs. 
Mellemøsten og Nordafrika) og Fjernøsten. 
Derudover ydes der en indsats for udvidelse 
af eksisterende markeder til også at omfatte 
frosne burgere. 

 Projektet indeholder desuden 
veterinærfaglig og -tekniske aktiviteter til 
støtte for sektoren. 

2.350 Offentliggørelse finder sted løbende til 
branchen via nyhedsmail, og når endeligt 
eksportcertifikat offentliggøres af FVST, 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbe
tjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx 
samt i Branchekode for Kreaturslagterier 
på www.lf.dk  

Styrket afsætning af konventionelt 
og økologisk okse- og 
kalvekød i Danmark 

 1.500 www.voresmad.dk 
Konference ved Fødevaredagen 
www.goderåvarer.dk 
www.altomoksekød.dk 

http://www.lf.dk/aktuelt/publikationer
http://www.lf.dk/aktuelt/nyheder
http://www.mindsbehindmeat.dk/
http://www.lf.dk/
https://lf.dk/viden-om/foedevareproduktion/branchekoder
https://lf.dk/viden-om/foedevareproduktion/branchekoder
http://www.danskeslagtermestre.dk/
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx
http://www.lf.dk/
http://www.voresmad.dk/
http://www.detailogfoodservice.dk/


Markedsinformation og statistik   1.340 

https://lf.dk/tal-og-analyser/forbrugere-
og-trends 

Overvågning via slagtedata  900 

https://lf.dk/tal-og-analyser/forbrugere-
og-trends 

International afsætning af oksekød  700  
Afsætningsfremmende aktiviteter 
for kalve- og oksekød i 
Sverige 

 480 www.branschinfo-kott.se 

Blockchain  260  

Fremtidsstudier om trends og 
markedstendenser 

 250 

https://lf.dk/tal-og-analyser/forbrugere-
og-trends 

Kvalificeret arbejdskraft til 
kødbranchen 

 163 www.lf.dk/aktuelt/publikationer   
www.lf.dk/aktuelt/nyheder   
LF Business  
Det Gule Blad  
Muscle Based Food Network seminarer  
Enkelte artikler I Landbrugsmedierne  
Facebook (studenterrettede aktiviteter)  
www.mindsbehindmeat.dk   
enkelte artikler i universiteternes 
nyhedsbreve (KU, AU, DTU) 
 

Samlet 11.318  

 

https://lf.dk/tal-og-analyser/forbrugere-og-trends
https://lf.dk/tal-og-analyser/forbrugere-og-trends
https://lf.dk/tal-og-analyser/forbrugere-og-trends
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