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Abstract 

Vi begrunder i dette Working Paper hvorfor en samlet modelstrategi for Afdelingen 
vil være interessant og præsenterer forskellige muligheder. Vi opstiller og vurderer 
forskellige kriterier for en modelstrategi, fx ressourceforbrug og fleksibilitet. Endvi-
dere giver vi et historisk rids over Afdelingens modeludvikling og -anvendelse. På den 
baggrund har vi udarbejdet forslag til en fremtidig modelstrategi for Afdelingen og en 
handlingsplan til strategiens gennemførelse. Vi beskriver hvordan handlingsplanen 
har ført til en kortlægning af vores kompetencer og udarbejdelsen af nogle personlige 
statements med henblik på bedre videndeling i Afdelingen. Samtidigt giver vi hermed 
et bidrag til at opgøre en del af vores videnregnskab. 
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Forord 

På et seminar for Afdelingen for Jordbrugets Driftsøkonomi (FØI) på Havnsø Hotel 
og Kursuscenter den 7.–8. januar 2003 besluttede vi at overveje mulighederne for en 
samlet modelstrategi for hele Afdelingen. Det er de overvejelser der nu foreligger i 
dette Working Paper. 
 
Vores overvejelser førte til afholdelse af en workshop om fremtidig modelstrategi i 
Afdelingen den 13. juni 2003. Rapporten var dels et diskussionsoplæg til workshop-
pen, dels er den efterfølgende blevet revideret så resultater og oplevelser fra work-
shoppen er medtaget. 
 
Rapporten er skrevet af seniorforsker Mogens Lund, seniorforsker Lars Otto, forsk-
ningsassistent Janus Søndergaard og forsker Jens Erik Ørum. 
 
 
Fødevareøkonomisk Institut 
Afdelingen for Jordbrugets Driftsøkonomi, oktober 2003 
 
 

Johannes Christensen 
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Sammendrag 

Rapporten indeholder en gennemgang af arbejdet med modeludvikling og -anven-
delse i Afdelingen for Jordbrugets Driftsøkonomi på Fødevareøkonomisk Institut. Vo-
res indledende refleksioner førte til at dette arbejde først og fremmest er blevet set 
som en metode til bedre videndeling og øget kompetenceudvikling. Strategiformule-
ringen og den tilhørende handlingsplanen er beskrevet i dette sammendrag som inde-
holder følgende fire punkter: 
 

i. Definition af begrebet modelstrategi 
ii. Vurdering af Afdelingens nuværende modelstrategi 
iii. Forslag til fremtidig modelstrategi 
iv. Handlingsplan til gennemførelse af strategien 

 
i. Definition af begrebet modelstrategi 
Med en model forstår vi her alene en computerbaseret model som kan benyttes til 
kvantitative beregninger og analyser. Det er derfor meningsløst at tale om en model 
uden samtidig at tage behovet for inddata og anvendelsen af det producerede output i 
betragtning. Begrebet strategi tror vi alle (i Afdelingen) er fortrolige med1. 
  
Vores analyse viser at en modelstrategi kan defineres på to forskellige måder; enten  
som udtryk for hvilke modeller vi konkret skal have (fx en pesticidmodel og en øko-
logimodel), eller som retningslinjer for hvordan vi i fremtiden vil udvikle og anvende 
vores modeller (fx modeludvikling gennem teamwork og rutiner for modelevalue-
ring). Vi når frem til at den sidste definition på modelstrategi passer bedst med vores 
forventede fremtidige arbejdsopgaver og Afdelingens faglige målsætninger. Dermed 
bliver modelanvendelse et middel til at producere forskningsbaseret viden og myn-
dighedsberedskab, ligesom modeludvikling bliver en integreret del af vores kompe-
tenceopbygning.  
 
ii. Vurdering af Afdelingens nuværende modelstrategi  
Ud fra en historisk analyse og en gennemgang af den nuværende modelanvendelse 
finder vi ikke at Afdelingen i dag har nogen eksplicit modelstrategi. Behovet for en 
sådan strategi aktualiseres dog i takt med at vi anvender stadig mere differentierede 
og komplekse modeller. Som eksempler herpå kan nævnes kvadratisk programme-
                                                 
1 Hvis ikke så læs her: strategi er planlægning af hvilken måde man vil bruge for at nå fastsatte mål. 

Oprindeligt et militært begreb hvorom Clausewitz (1986, side 171) skrev at ”strategi er det brug, 
man gør af fægtningen for at opnå krigens formål”. 
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ring, Bayesiansk netværk, stokastiske frontier metoder og geografiske informations-
systemer (GIS). Endvidere synes der behov for at udvide vores fokusområde til flere 
led i jordbrugets produktionskæder og indbygge mere økonomisk adfærd i den frem-
tidige modelanvendelse. Dette vil øge kravene til vores fremtidige kompetencer. 
 
For at vurdere de ”nuværende” og alternative modelstrategier er opstillet en række 
vurderingskriterier af modeller der er vist nedenfor: 
 

Kriterium Beskrivelse 

Teoretisk grundlag Modellens brug af økonomisk teori og metode. 

Ressourceforbrug Modellens krav til ressourceforbrug ved udvikling – det er en fordel med et 
lavt ressourceforbrug. Kriteriet kan underopdeles i krav til arbejdsforbrug, 
krav til specialviden og krav til informationsteknologi. 

Videnudveksling Modellens evne til at blive udnyttet af andre brugere i Afdelingen. 

Beredskab Modellens evne til at analysere konsekvenserne af nye politiske tiltag. Mo-
dellens anvendelighed ved udarbejdelse af nye ansøgninger og nye projek-
ter. 

Fleksibilitet Modellens evne til at blive anvendt til andre formål end de oprindeligt er ble-
vet udviklet til at opfylde. 

Samarbejde Modellens evne til at skabe attraktive samarbejdsrelationer til interne og eks-
terne parter. 

Inputdata Modellens evne til  at udnytte eksisterende og nye data på en effektiv måde 

Outputdata Mulighed for at fortolke og formidle modellernes resultater i forhold til mål-
gruppens behov og forudsætninger. 
Mulighed for at kunne fortælle en relevant historie (Story telling). 

Vedligehold og  
dokumentation 

Modellens krav til løbende vedligeholdelse og dokumentation. 
 
 

 
 
Med udgangspunkt i ovennævnte kriterier er det vores vurdering at der vil være flere 
fordele end ulemper forbundet med at have en eksplicit modelstrategi i Afdelingen.  
 
iii. Forslag til fremtidig modelstrategi  
På baggrund af vores definition af en modelstrategi, opstilling af vurderingskriterier 
og en analyse af den nuværende samt forskellige alternative modelstrategier er anbe-
falet en fremtidig modelstrategi indeholdende tre elementer:  
 

1. Kortlægning af Afdelingens eksisterende modelkompetencer  
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2. Udnyttelse af synergieffekter 
3. Identifikation af behov for kompetenceudvikling 

 
Med den foreslåede modelstrategi har vi ønsket at formulere en realistisk strategi ved 
at tage afsæt i vores eksisterende modeller og samtidig en strategi med et acceptabelt 
ressourceforbrug. Vi har endvidere tilstræbt at lave en aktiv strategi ved at understre-
ge at det handler om vores kompetencer og ikke blot om at skabe ny passiv viden. 
Endelig har vi delt strategien op i tre elementer for at skabe en strategiplan som vi 
mener vi i Afdelingen kan gennemføre.  
 
iv. Handlingsplan til gennemførelse af strategien 
Vi ønsker at den valgte strategi omsættes i praksis på en såvel effektiv som demokra-
tisk måde. Derfor har vi anbefalet at der som led i strategiimplementeringen gennem-
føres en undersøgelse til kortlægning af Afdelingens nuværende modelkompetencer 
og afholdes en workshop. Som forslag til implementering af strategiens to første dele 
er opstillet følgende handlingsplan: 
 

Handling Tidsrum 

Udarbejdelse af spørgeskema Primo april – medio april 

Gennemførelse af undersøgelse Primo maj – medio maj 

Bearbejdning af de indsamlede data Medio maj – primo juni 

1 dags workshop: Diskussion af  
1)  Afdelingens nuværende modelkompetencer 
2)  Muligheder for udnyttelse af synergieffekter 
 

Medio juni 

 
 
Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i løbet af maj måned 2003 og midt i juni 
måned afholdt vi en heldags workshop hvor både de faste medarbejdere og tilknyttede 
studerende deltog. Det vigtigste konkrete resultat fra workshoppen var at den enkelte 
deltager udarbejdede nogle personlige statements. De personlige statements angiver 
hvilke modelkompetencer den enkelte kan tilbyde og hvilke kompetencer vedkom-
mende efterspørger hos andre i Afdelingen. Efterhånden som vi opnår erfaringer med 
anvendelsen af disse statements i vores daglige arbejde tror vi også at vi bliver bedre i 
stand til erkende behovet for videndeling. På baggrund af den gennemførte workshop 
har vi endvidere forsøgt at identificere vores behov for en mere langsigtet kompeten-
ceudvikling; men vi har ikke fået afsluttet denne del af vores fremtidige modelstrategi 
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og har derfor heller ikke kunne udarbejde en færdig handlingsplan for lukning af det 
identificerede, langsigtede kompetencegab. 
 
Ved udarbejdelsen af denne rapport om valg af fremtidig modelstrategi har vi ikke 
direkte inddraget instituttets planer om at udvikle et videnregnskab, men vi håber at 
rapporten kan vise sig gavnlig i dette arbejde. 
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1. Formål, problem og baggrund 

Rapporten indeholder en beskrivelse af muligheden og interessen for at tilvejebringe 
en samlet modelstrategi i Afdelingen for Jordbrugets Driftsøkonomi på Fødevareøko-
nomisk Institut (FØI).  
 
Der kan være mange formål med at have en modelstrategi i Afdelingen. Et formål kan 
fx være at skabe større refleksion over vores praksis med modeller; hvad er det egent-
ligt vi gør, hvorfor gør vi det vi gør og kunne det være anderledes? Er det den rette 
model vi anvender til et givent problem, eller anvender vi den eneste model vi har og 
kender til? 
 
Et andet formål med at have en konkret modelstrategi kan være at sikre en bedre vi-
densformidling og øget samarbejde. Det gælder både internt på instituttet og i forhold 
vores mange eksterne samarbejdspartnere. Udviklingen af en modelstrategi kan såle-
des også ses som et led i vores bestræbelser på skabe teamwork (internt) og netværks-
samarbejde (eksternt). 

1.1. Baggrund 

Baggrunden er en opfattelse af at der er flere fordele end ulemper ved en overordnet 
modelstrategi. Modelstrategien skal ses i sammenhæng med det behov for vidende-
ling som FØI har og som er blevet aktualiseret i forbindelse med vores planer om at 
etablere et videnregnskab. 
 
Begrundelsen for at have modeller kan vi se i instituttets strategiplan og de udarbej-
dede aktivitets- og rammeplaner. I den nyeste strategi for instituttet fra 2000 er formu-
leret 5 programområder, hvor formålet med programområde 5 er ”at producere og vi-
dereudvikle økonomisk statistik, metoder og modeller til brug på fødevareområdet” 
(Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut, 2000).  
 
Formulering af en modelstrategi skal endvidere ses på baggrund af vores behov for  

• at formulere og afgrænse Afdelingens fremtidige opgaver 
• at sikre effektivitet og omstillingsevne 
• at skaffe data 
• at etablere samarbejdsrelationer internt og eksternt 
• at udvikle Afdelingens særlige kompetencer 
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Hvad er vores nuværende kompetencer i Afdelingen? Og hvilke kompetencer bør vi 
have i fremtiden? Ud fra svarene på disse spørgsmål kan vi sige hvad det er for mo-
deller vi har behov for og så opstille og virkeliggøre en modelstrategi. 
 
Ved en kompetence forstår vi evnen eller dygtighed til effektivt at udnytte erfaring, 
viden og kvalifikationer (Ellström, 1992). Det vil sige at kompetencer er ikke kun no-
get man har, det er noget man anvender i praksis. Kompetence er derfor noget der bli-
ver udviklet gennem praksis og den viser sig især i komplekse analysesituationer. Det 
er således forkert at alene betragte kompetencer som summen af brede og smalle fag-
lige kvalifikationer – kompetence er snarere knyttet til handling og ikke til at have. 
Man kan lære kvalifikationer, mens kompetencer er noget man tilegner sig. Der et 
vigtigt erfaringsaspekt knyttet til kompetenceopbygning. 
 
Vores primære kompetence omfatter økonomiske analyser af de adfærdsændringer 
hos jordbrugets beslutningstagere som er afledt af ændringer i rammevilkårene. I boks 
1 har vi lavet et første forsøg på at opsummere vores nuværende modelkompetencer. 
En mere systematisk kortlægning af Afdelingens kompetencer findes i afsnit 5.3.  
 
Boks 1. Afdelingens nuværende kompetencer: hvad kan vi 
 

• Økonomisk adfærdsanalyse 

• Afdække produktionsmuligheder ud fra et bredt økonomisk perspektiv 

• Beregne hvordan ændringer i rammevilkår påvirker bedriftsøkonomien: miljø, landskab, sundhed 

• Stor vægt på institutionel forståelse og modellering 

• Dialog med tekniske, biologiske og miljø folk omkring problemstillinger, data og modeller 

• Dialog med andre aktører i produktionskæden 

• Stor virksomhedsfokus: Virksomhedsøkonomi, ledelse, organisering, risiko og strategi 

• Integration af økonomi med ledelse, teknik, organisering og jura 

• Driftsledelse, beslutningsstøtte og rådgivning 
 

 
 
Vi har historisk set haft størst forskningssamarbejde med tekniske/biologiske forsk-
ningsinstitutioner, ligesom vi har tilstræbt at være nuancerede i den institutionelle be-
skrivelsesramme, dvs. vi har et institutionelt fokus, er institutionelt beskrivende og 
har lagt stor vægt på organisations- og ledelsesaspekterne som fx mål, strategi og risi-
ko.  
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Tidligere var der også stor fokus på driftsledelse (farm management) og derfor tæt 
kontakt til landbrugets rådgivningstjeneste, mens der i dag er en tendens til at disse 
problemstillinger kommer ind ad bagdøren i forbindelse med fx miljø- og sundheds-
analyser. Den ændrede fokus skyldtes bl.a. at det er blevet vanskeligere at skaffe of-
fentlige midler til isolerede studier af driftsledelsen i det primære jordbrug, men på 
den anden side kan de nye problemstillinger ikke analyseres i et anvendelsesorienteret 
perspektiv uden hensyntagen til netop de organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. 
 
Det synes også som om der er forskellige barrierer i vores virke. Vi har ikke under-
søgt dem nøjere, men vi tænker på følgende forhold. Vi er ikke altid gode til at udnyt-
te instituttets regnskabsstatistik effektivt. Vi har heller ikke brugt studielandbrug: 
hvilke barrierer gør at vi ikke bruger studielandbrug? Har vi et manglende kendskab 
til de muligheder der ligger i studielandbrug eller er studielandbrugene ikke egnede til 
vores analyseformål? Vi vender tilbage til problemstillingen på side 23 hvor vi kort 
omtaler vores brug af data. 
 
Jordbrugets beslutningstagere omfatter både landmænd og gartnere såvel som beslut-
ningstagerne i fødevareindustriens virksomheder inden for forsyning, forarbejdning 
og distribution. Endvidere er interesse- og brancheorganisationer, rådgivningstjene-
sten og de relevante offentlige myndigheder i princippet inkluderet. Når vi i det føl-
gende skriver jordbrugets beslutningstagere mener vi dog ofte de primære producen-
ter i jordbruget, dvs. inkl. gartneri, men ikke decideret skovbrug.  

1.2. Begrebet modelstrategi 

Hvad er en model, og hvad er det for spørgsmål vi vil besvare med en model? Der er 
spørgsmål vi kan svare på med en kvantitativ model, og der er spørgsmål vi ikke kan 
svare på, og som vi heller ikke kan gøre os håb om at svare på. Som illustreret i boks 
2 på næste side er det vigtigt også at være opmærksom på den tætte sammenhæng 
mellem data, model og output. Adgangen til data er ofte bestemmende for hvilke mo-
deller det er muligt at arbejde med, og informationskravene fra vores rekvirenter er 
ofte bestemmende for hvilke modeller der er relevante. Hvad er det vi derfor mener 
når vi siger at vi vil have en modelstrategi?    
 
Begrebet modelstrategi kan fortolkes på flere måder. Det kan være en strategi for, 
hvilke konkrete økonomimodeller vi skal have i Afdelingen. Til eksempel en be-
driftsmodel for økologi og en for husdyrsundhedsøkonomi. Formentligt er det denne 
fortolkning man benytter i Jordbrugspolitisk Afdeling på FØI, hvor det er modellerne 
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set som slutprodukter der er i centrum for strategien; men en anden fortolkning af be-
grebet kan være ikke på forhånd at lægge sig fast på hvilke modeller vi skal have, 
men i stedet fokusere på hvordan vi vil udvikle og anvende vores modeller. Eksem-
pelvis kan vi vedtage at vi altid vil udvikle nye modeller gennem teamwork; at der 
altid er visse minimumskrav til model- og datadokumentation osv. I en tid med stor 
usikkerhed omkring de fremtidige forsknings- og udviklingsopgaver kan den sidste 
forståelse af begrebet modelstrategi godt vise sig overlegen. 
 

 

Boks 2. Modelanvendelse 
 

Model 

Teorigrundlag 

o Økonomisk 

o Teknisk 

o Biologisk 

Empirisk viden 

o Teknologiske muligheder 

o Beslutningsadfærd 

o Institutionelle forhold 

o Brancheforhold 

Output 
Resultater 

Rapport 

Working Paper 

Artikel 

Rådgivning 

Udredning 

Foredrag 

Undervisning 

Data Input 

Historiske data 
Regnskabsstatistik 
Casedata 
Fiktive data (hypoteser) 
Scenario 
Forsøgsdata 
Ekspertvurderinger 
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Ved at anlægge dette perspektiv bliver vores arbejde med at udvikle og implementere 
en samlet modelstrategi samtidigt forstået som en procesorienteret metode til at få 
skabt en videndeling og en mere langsigtet kompetenceudvikling i en forskningsbase-
ret virksomhed eller dele heraf. 
 
Vores strategiovervejelser har endvidere ført til at vi med begrebet model mener en 
kvantitativ computerbaseret model; vi medtager derfor ikke teoretiske modeller der 
ikke kan give et tal som output eller modeller der kun kan give et fortegn, og vi med-
tager slet ikke kvalitative modeller. Det er ikke fordi vi ikke har slige modeller i 
Afdelingen eller fordi vi ikke ønsker dem, men fordi vi ikke betragter dem som en del 
af vores kernekompetencer. 

1.3. Hvorfor en modelstrategi 

En strategi defineres traditionelt som en plan der indeholder en række indbyrdes for-
bundne   delbeslutninger, hvis realisering alle er vigtige for at opfylde nogle overord-
nede eller langsigtede målsætninger. Målsætningen for Afdelingen for Jordbrugets 
Driftsøkonomi er beskrevet som (Fødevareøkonomisk Institut 2003): 
 

”Hovedformålet er at frembringe og formidle viden vedrørende driftsøko-
nomi, organisation og ledelse i relation til jordbrugets primærbedrifter, 
forarbejdningsindustrien og afsætningsleddet. Afdelingen udfører forsk-
ning til belysning af økonomi og afsætningsforhold for nye produkter, 
produktionssystemer og teknologier. Samt til belysning af samspillet mel-
lem økonomi, miljø, ressourceanvendelse, natur og landskab - herunder 
reguleringsforanstaltninger og incitamentsstrukturer.  
  
 Endelig belyser afdelingen økonomien i forbindelse med foranstaltninger 
til forbedret husdyrsundhed og -velfærd samt organisering og kontrol af 
produktionskæder for opnåelse af forbedret fødevaresikkerhed og -
kvalitet.”  

 
Hvad er fordelene og ulemper ved at have en modelstrategi set i forhold til ovennævn-
te målsætning? Fordelene er at vi: 

• hurtigere kan lave og formidle nye analyser 
• har et bedre rådgivnings- og myndighedsberedskab 
• bedre kan tiltrække og fastholde kvalificerede forskere 
• bedre kan fastholde erhvervede kompetencer ved medarbejderudskiftning 
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• bedre kan indføre nye medarbejdere i området en på systematisk måde 
• bedre kan kommunikere med vores samarbejdspartnere og 
• kan lave nye projektansøgninger hurtigere og bedre 

 
Ulemper kan være at vi: 

• afgrænser os fra relevante problemstillinger 
• ikke udvikler os til at opfylde fremtidens behov 
• bruger for mange ressourcer på modelvedligeholdelse 
• ikke alle føler sig forpligtet af den aftalte strategi og 
• ikke kan leve op til den formulerede strategi 

 
Betydningen af de enkelte fordele og ulemper vil afhænge af hvilken konkret model-
strategi der satses på i Afdelingen. Fordelene og ulemperne kan næppe vægtes mod 
hinanden; men som del af en offentlig forsknings- og analysevirksomhed tror vi det 
bliver sværere at sikre vores fremtidige eksistensberettigelse, hvis vi ikke har en mo-
delstrategi som giver os nogle komparative konkurrencfordele. Det fremgår af FØI’s 
mission at vores videnopbygning skal være baseret på strategisk og anvendelsesorien-
teret forskning (Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut, 2000). 

1.4. Historisk udvikling  

Over tiden har der i Afdelingen været en udvikling fra at effektivitet, rådgivnings-
værktøjer og driftsledelse var interessant i sig selv og hvor det gjaldt om at introduce-
re landmænd til økonomistyringstankegangen til nu hvor driftsledelsesaspekter er 
blevet en problemstilling i forbindelse med først miljøanalyser og senest også fødeva-
rekvalitet og -sikkerhed samt husdyrsundhed. Den faglige udvikling inden for land-
brugets regnskabsvæsen, driftsøkonomi og rådgivning de seneste 40 år kan i store 
træk beskrives som: 
 
1960'erne: Dækningsbidragsperioden 

o Grundlaget for økonomimetoderne blev lagt 
o Dækningsbidragsregnskabet i økonomianalysen 
o Dækningsbidragsmetoden i planlægningen 
o Edb i regnskabsføringen 
o Driftsøkonomien overvejende regnskabsbaseret 

1970'erne: Budgetperioden 
o Mere fokus på bedriftens fremtid 
o Budgetsystemer udvikles 
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o Mere fokus på produktionseffektivitet 
o Effektivitetskontrol udvikles 
o Fokus på produktionssystemer 
o Systemanalysen vinder indpas 
o Skat og inflation introduceres i investeringskalkulerne 
o Tværfaglig rådgivning introduceres 

1980'erne: Økonomistyringsperioden 
o Økonomistyring til ledelsesformål udvikles og afprøves 
o Fokus på totaløkonomi og flerårig økonomianalyse 
o Opstilling af mål for indtjening, lønsomhed og finansielt beredskab 
o Fokus på usikkerhedsfaktorer og handlingsberedskab 
o Strategisk planlægning afprøves 

1990'erne: Virksomhedsrådgiver - perioden 
o Fokus på bedriftens strategiske situation og muligheder 
o Nye krav fra omgivelserne, miljø, husdyrvelfærd m.v 
o Strukturtilpasning 
o Relationerne til markedet 
o Samarbejde med andre landmænd 
o Rådgiverfunktionen i en helhedsorienteret virksomhedsrådgivning 
o Landmandens beslutningsadfærd ved investeringer 
o "Kniven på struben" - landmændene skal betale fuld pris for rådgivningen 
o Rådgivningsaftaler 
o Produkttilpasning 

2000’erne: Integrationsperioden 
o Fokus på hele fødevarekæden og bedriftens placering heri 
o Tilpasning til forbrugerønsker om kvalitet og sikkerhed 
o Virksomhedsledelse i en globaliseret og markedsstyret økonomi 
o Udvikling og implementering af multifunktionelle ledelsesværktøjer 
o Networking – udbygning af samarbejdsrelationer 
o Udvikling og implementering af IT i virksomhedsledelsen 

 
Kilde: Forelæsningsbilag udarbejdet af Johannes Christensen (ikke publiceret). 
 
 
I 1970’erne var der stor fokus på økonomivurderinger af nye produk-tionssystemer og 
-teknikker inden for det primære landbrug. Som eksempler kan nævnes nye produkti-
onssystemer inden for svineholdet, reduceret jordbehandling samt energi og andre 
non-food produktioner. Målet var især at belyse effektivitetsfordele og den økonomi-
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ske rentabilitet. Ofte tog sådanne vurderinger udgangspunkt i systemanalyser af de 
nye teknologier, hvorefter fulgte en række økonomianalyser. De gennemførte økono-
mianalyser var hovedsagligt baseret på konsekvensberegninger, først med blyant og 
papir og senere med brug af edb. 
 
I 1980’erne begyndte man med at lave miljøanalyser i Afdelingen. Nogle af de første 
analyser var af vandmiljøplan I fra 1987 og pesticidhandlingsplan I fra 1989. De før-
ste økonomiske undersøgelse af økologisk jordbrug blev også gennemført. I 
1990’erne fortsatte arbejdet med miljøøkonomiske studier, men der blev samtidig sat 
mere fokus på arealanvendelsen, og dens betydning på landskabs- og naturudviklin-
gen. Forskningsindsatsen var primært anvendelsesorienteret og byggede hovedsagligt 
på traditionel neoklassisk produktions- og miljøøkonomi. Fra starten af det nye år-
hundrede er Afdelingens forskningsområde blevet udvidet til ikke blot primærsekto-
ren, men til hele udbudskæden for fødevarer omfattende forsynings-, forarbejdnings- 
og forædlingsvirksomheder.    
 
Som opsummering er det vurderet at der i Afdelingen tidligere har været meget fokus 
på: 

• primærbedrifternes økonomi 
• økonomiske konsekvensberegninger 
• ledelses- og rådgivningsværktøjer 
• kvalitative modeller 
• casestudier 

1.5. Krav til fremtidige modelkompetencer 

Vi tror det er vigtigt at skabe en balance mellem kontinuitet og fornyelse. Vores frem-
tidige modelkompetencer må derfor bygge videre på de eksisterende modelkompeten-
cer. Fx vil der også fremover være behov for at kunne analysere primærbedrifternes 
rentabilitet og økonomiske udviklingsmuligheder. I takt med den almindelige udvik-
ling må vi imidlertid udbygge vores kompetencegrundlag, men hvilke områder drejer 
det sig om? 
 
Hvor man i rådgivningen ofte ser på driftsøkonomi ud fra en regnskabsforståelse må 
vi have et dybere perspektiv i vores arbejde. Vi skal kunne analysere økonomiske 
problemer på det mere fundamentale niveau fx i form af økonomiske effekter af ænd-
rede og hypotetiske rammevilkår, mens fx Dansk Landbrugsrådgivning – Lands-
centret mere ser på de direkte behov hos lokale rådgivere og landmænd under eksiste-
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rende forhold. Vores udfordring er at få et tilstrækkeligt teoretisk indhold i vores mo-
delanvendelse samtidig med at vi sikre en høj relevans i modelarbejdet. Omvendt er 
relevanskravet netop det der adskiller os mest fra universitetsverdenen, hvor man sta-
dig opretholder princippet om den frie og uafhængige forskning og ofte ser relevans 
som teoretisk relevans. 
 
Selv om mange af vores analyser har et driftsøkonomisk sigte må vi også interessere 
os for de sektor- og samfundsøkonomiske omkostninger og nytte (benefits). I takt 
med at vores opgaver kommer til at omfatte flere led i produktionskæden vil skillelin-
jen mellem bedrifts- og sektorniveau blive mindre klar. Således er der kun et stort 
dansk svineslagteri (Danish Crown) og en stor mejerivirksomhed (Arla) tilbage i 
Danmark. Vi skal derfor også kunne modellere stadig mere komplekse produktions-
systemer, samarbejdsformer og afsætningsstrategier bl.a. ved brug af industriøkonomi 
(industrial economics) og organisationsøkonomisk teori.  
 
Vi skal blive endnu bedre til at forstå og analysere de økonomiske konsekvenser af 
ændrede rammevilkår på virksomhedsniveau. Især på ændringer der har adfærdskon-
sekvenser, fx hvordan vil den enkelte landmand reagere på implementeringen af ny 
EU- eller national lovgivning. Den rationelle landmand vil ændre økonomisk adfærd 
som følge af ændrede rammevilkår og derfor vil adfærdsbeskrivelse blive en endnu 
vigtigere bestanddel i vores fremtidige modelanvendelse. 
 
Mange af vores fremtidige analyser vil omfatte nye teknikker, produktionssystemer 
og reguleringer, hvor vi ikke har nogle regnskabsdata, forsøgsdata eller eksisterende 
elasticiteter at tage udgangspunkt i. Vi skal derfor finde de bagved liggende meka-
nismer med en tilhørende adfærdsbeskrivelse uden at have adgang til historiske data. 
Det betyder at vi fortsat må have en meget tæt samarbejde med de teknisk-biologiske 
forskningsmiljøer. 
 
Der vil blive behov for analyser af nye scenarier hvor vi skal være med til at frem-
bringe økonomisk set realistiske produktionsplaner. Disse scenarier skal konstrueres 
på en sådan måde at de ikke blot er baseret på rent biologiske og tekniske sammen-
hænge, men også er baseret på økonomisk rationalitet og stadig er konsistente med 
biologisk viden og de tekniske muligheder. Politikanalyser i situationer med mang-
lende historiske data vil endvidere skabe behov for en forsat tæt koordinering mellem 
økonomiske analyser på bedrifts-, sektor- og samfundsniveau. 
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Boks 3. Forventninger til fremtidige modelbehov 
 
Miljø/ Landskab 

o Velfærdsøkonomiske analyser, værdisætninger af benefits 
o GIS, herunder datakoordinering og –samkøring, analyser (økonomi) 
o Miljøregulering på bedriftsniveau, fx NPK + pesticider, grønne regnskaber, N udvaskning 
o Strukturudvikling og arealkrav 
o Klima  

 
Produktionssystemer/Teknologi 

o Økologi, Miljøtilskud, Risiko, Udtrædelse, Ø-plan æg 
o Produktionssystemer.  Vurdering af nye teknologier, miljø, dyrevelfærd, virkemidler, 

                bæredygtighed indenfor svin, kvæg, fjerkræ samt planteavl 
o Netværkssamarbejde, områdemodeller, kontrakter 
o Fælles databaser 
o Teknologivurdering: Bioenergi, gødningsbehandling, non-food produktion, transport, logistik 
o Virksomhedsledelse 

 
Husdyrsundhed/Fødevarekvalitet 

o Økonomisk konsekvenser af risikoanalyser; cost-benefit analyser 
o Økonomiske evalueringsmodeller  
o Økonomiske erstatningsmodeller (salmonella mv.) 
o Industriøkonomiske kædeanalyser (market/bargening power, margin analysis) 

• Økonomiske analyser ved specialeproduktion 
• Betalingsvillighed for sikkerhed og kvalitet 
• Markedsposition vedr. fødevarekvalitet/-sikkerhed 
• Afregningssystemer til kvalitetssikring mv. 

o Velfærdsøkonomiske analyser 
o Multikriterieanalyser  

 

 
 
Vi forventer at vores fremtidige modelbehov falder inden for de 3 hovedområder som 
i forvejen indgår i instituttets strategi. Vi har i boks 3 listet områderne med eksempler 
som vi mener bliver centrale og relevante inden for de nærmeste år. Områderne og 
eksemplerne er udvalgt på baggrund af en afholdt workshop som er nærmere omtalt i 
afsnit 5.4. Vi har ikke forsøgt at sige hvilke modeller der er relevante for hvilke om-
råder, men har alene omtalt de værktøjer der er relevante i den sammenhæng. 
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2. Nuværende modelstrategi 

I Afdelingen for Jordbrugets Driftsøkonomi er der gennem årene benyttet mange for-
skellige modeltyper. Man kan derfor næppe tale om nogen modelstrategi i snæver for-
stand. I Afdelingen er der imidlertid en lang tradition for at benytte systemtankegan-
gen i forbindelse med økonomiske analyser og udvikling af økonomiværktøjer. Gen-
nem dette arbejde er der i årenes løb blevet udviklet en lang række systemmodeller, fx 
til risikostyring og til ledelses- og rådgivningsformål. Det kan derfor hævdes at an-
vendelsen af systemværktøjer har udgjort et væsentligt element i den hidtidige model-
strategi i Afdelingen.  
 
I Afdelingen anvender vi i dag eller har inden for de senere år anvendt de konkrete 
modeller der er nævnt i boks 4, og i boks 5 er deres karakteristika vist. 
 
Boks 4. Modeller i Afdelingen for Jordbrugets Driftsøkonomi 

Model Karakteristika 

FASSET LP-model, flerårige, koblet til en simuleringsmodel, dynamisk, planteavl, areal an-
vendelse 

DØP II LP-model, ligevægtsmodel for sædskifte, statisk, deterministisk, planteavl; N, pesti-
cider, maskiner, udarbejdet som rådgivningsværktøj 

Ø-PLAN Simuleringsværktøj, økologi, omlægning, kvælstofomlægning, sub-optimering, an-
vendt rådgivningsværktøj 

FØJO (access) Databehandlingsværktøj, ikke fokus op optimering, generelle analyser, datakræ-
vende, konsekvensbeskrivelse 

MYCO Stokastisk, beskrivelse af biologiske/økonomiske konsekvenser, ingen adfærd, 
økonomisk konsekvensberegninger, fortrinsvis statisk, beslutningsværktøj; Baye-
siansk netværk 
 

FRONTIER Økonomisk efficiens model, delvis adfærd, deskriptiv model, sygdomsdata kombi-
neret med tekniske og økonomiske data 

Generations-
skrifte 

Regnearksmodel, økonomisk simulering, konsekvensanalyse, dynamisk model, de-
terministisk 

Sammen-
ligningstal 

LP-model, model til  benchmarking, økonomisk rådgivning, anvendelse af ikke-
parametriske metoder 

 
 
 
I det følgende afsnit er en uddybende beskrivelse af de enkelte modeller.
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Boks 5. Karakteristika for modeller i Afdelingen for Jordbrugets Driftsøkonomi 

 

Karakteristika
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FASSET X X (x) x (x)  
DØP II X X x  x x 
Ø-PLAN (x) X (x) x (x) x 
FØJO   x    
Mycoplasma   x x  x 
FRONTIER     (x)  
Generationsskifte  x x x  x 
Sammenligningstal X     x 

2.1. Vores modeller 

FASSET 
I Bæredygtighedsprojektet er udviklet modellen FASSET. I princippet skulle det med 
den være muligt at simulere den dynamiske teknisk/biologiske og økonomiske udvik-
ling på udvalgte bedrifter under hensyntagen til de forhold der er gældende på den 
enkelte bedrift hvad angår fx klima og driftsledelse (Jacobsen et al. 1998). FASSET 
modellen består af to overordnede delmodeller: En planlægningsmodel (PLAN) og en 
simuleringsmodel (FARM SYSTEM). Planlægningsmodellen, som er baseret på li-
neær programmering (LP), fastlægger bl.a. en detaljeret produktionsplan for det 
kommende år. De realiserede resultater af denne produktionsplan simuleres i simule-
ringsmodellen under hensyntagen til bl.a. klimavariationer. Tankegangen var at de 
således simulerede resultater skulle anvendes som nye inputs til planlægningsmodel-
len der derefter skulle fastlægge en revideret produktionsplan for det efterfølgende år. 
I FASSET modellen var det også hensigten at der skulle være en fuldt integreret 
sammenkobling mellem planlægnings- og simuleringsmodellen, automatisk dataover-
førsel, men dette mål er ikke blevet indfriet. 
 
DØPII 
Den driftsøkonomiske planteavlsmodel (DØP II) er i udviklet i det Pesticidhandlings-
plan II finansierede projekt Pesticidhandlingsplan II i Praksis, hvor også Danmarks 
JordbrugsForskning og Dansk Landbrugsrådgivning - Planteavl deltager. Modellen 
udspringer af den driftsøkonomiske pesticidmodel (DØP I) der blev anvendt i de 
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driftsøkonomiske beregninger for Bicheludvalget (omtalt i afsnit 3.2). I modsætning 
til den gamle model er DØP II udviklet til at kunne støtte planteavlskonsulenter og 
landmænd ved planlægning af sædskiftet samt ved valg af fx kvælstof- og pesticid-
strategier i de enkelte afgrøder. Begge DØP modellerne er baseret på lineær pro-
grammering. Hvor DØP I var en ren lineær model har DØP II imidlertid en kvadratisk 
objektfunktion. Dette betyder at elementer som fx aftagende marginalnytte og risiko-
aversion kan indgå i objektfunktion i den nye model.  
 
Ø-PLAN 
Ø-plan er en fællesbetegnelse for det driftsøkonomiske modelberedskab som Afdelin-
gen har opbygget inden for økologisk produktion gennem de seneste fire år. Ø-plan 
omfatter delmodeller for økologisk svineproduktion, økologisk planteproduktion, 
økologisk slagtekyllingeproduktion og økologisk kvægproduktion (Tvedegaard, 1999, 
2000a & 2000b, 2002). Modellerne belyser generelt økonomien over en seksårig 
planlægningsperiode inden for hvilket den økonomiske betydning af fx prisændringer 
og økologiske regelændringer kan vurderes. I modellen er der således mulighed for at 
vise de økonomiske resultater, som fx dækningsbidrag og rest til risiko og ledelse, fra 
starten af en omlægning til økologi til udløbet af tilsagnsperioden, der lovgivnings-
mæssigt strækker sig over 5 år. Ø-plan er overordnet set en konsekvensberegnings-
model opbygget i Excel regneark, men der er blevet indbygget en række deloptime-
ringer i modelapparatet. Det gælder fx den optimale anvendelse af husdyrgødningen 
samt køb og salg af økologisk dyrkede afgrøder.   
 
FØJO 
Til FØJO II projektet Scenarieanalyser for udvikling af økologisk jordbrug (Jacobsen 
et al. 2003) er der udviklet en model, benævnt FØJO modellen. Modellen skal bereg-
ne nye teknologiers effekt på driftsøkonomien og omkostningsstrukturen i de enkelte 
driftsgrene på syv økologiske modelbrug. Modellen kræver en detaljeret beskrivelse 
af aktiver, driftsgrene, arealanvendelsen, foderplaner, dyrkningsplaner mv. Når disse 
data er på plads er det imidlertid enkelt at gennemføre en lang række drifts- og res-
sourceøkonomiske konsekvensanalyser. Modellen giver en multidimensional rappor-
terings- og analysemulighed på handlinger, ressourcer og scenarier samt på penge- og 
ressourcestrømme i tid og rum. Det er fx muligt at beregne omkostningsstrukturen i 
de enkelte produktioner eller en opgørelse over traktor-, vedligeholdelses- og energi-
behovet pr. uge i de enkelte marker og afgrøder. Det er ikke uden videre muligt at 
gennemføre egentlige adfærdsanalyser med FØJO modellen. Modelstrukturen, som er 
baseret på databasesystemet Access, er beskrevet i et arbejdsnotat (Ørum & Madsen 
2002). 
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Mycoplasma  
I Mycoplasmamodellen er en model for det biologiske samspil og den biologiske va-
riation i forbindelse med lungesyge (Mycoplasma) hos slagtesvin og den deraf føl-
gende økonomiske usikkerhed og risiko. Modellen, som er baseret på et Bayesiansk 
netværk, er dokumenteret i Otto & Kristensen (2002). Den beskriver forskellige risi-
kofaktorer for lungesyge forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae og deres indbyr-
des afhængighed. Det leder til en stokastisk beskrivelse af konsekvenser for produkti-
vitetsforhold som daglig tilvækst, foderomsætning og dødelighed. Parametrene i mo-
dellen er baseret på danske og internationale offentliggjorte undersøgelser og på eks-
pertvurderinger. 
 
Frontier 
Stokastiske frontier modeller til effektivitetsanalyser har været benyttet i et nylig af-
sluttet ph.d. projekt med titlen Animal Health Economics: Efficiency and Endemic Di-
sease Control. Projektets formål var dels at karakterisere effektive contra ikke-
effektive sundhedsforanstaltninger i kvægbesætninger, dels at udvikle metoder til 
økonomisk styring af produktionssygdomme i kvægbruget (Lawson et al. 2003). De 
benyttede frontiermodellerne bygger på en parametrisk specifikation af produktions-
funktioner og er derfor forskellige fra de DEA modeller af ikke-parametrisk art som 
tidligere har været brugt i Afdelingen (Lund & Ørum 1996). Det primære datagrund-
lag i frontier modellerne er sundhedsregistreringer fra rådgivningstjenestens Kvægda-
tabase og regnskabsdata fra FØI. 
 
Generationsskifte 
I projektet Finansiering af produktionslandbrug og generationsskifte i et udviklings-
perspektiv er udviklet en simuleringsmodel der kan benyttes til konsekvensberegnin-
ger over en tiårs periode (Svendsen 2003). Modellens formål er at belyse den finan-
sielle udvikling ved gennemførelsen af seks forskellige generationsskiftemodeller. 
Simuleringsmodellen er opbygget i regnearksprogrammet Excel som en regnskabs-
model. Som grundlag for beregningerne skal indtastes i alt 20 præmisser samt regn-
skabsposter for den casebedrift der skal generationsskiftes. Der er tale om en determi-
nistisk budgettering, men for at tage højde for usikkerheden baseres simuleringen på 
de faktisk realiserede afregningspriser i løbet af 1990’erne. Endvidere kan laves for-
skellige følsomhedsanalyser. Resultatet af en simulering består af nogle regnskabspo-
ster svarende til dem der findes i Bedriftsløsningen samt en række nøgletal der skal 
belyse nogle på forhånd opstillede succeskriterier.     
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Sammenligningstal  
Sammenligningstal er et rådgivningsværktøj udviklet midt i halvfemserne i et samar-
bejde mellem Afdelingen for Jordbrugets Driftsøkonomi og Dansk Landbrugsrådgiv-
ning - Landscentret. Med brug af modellen kan den enkelte landmand - ved en såkaldt 
benchmarking - sammenligne sine tekniske og økonomiske resultater med de resulta-
ter, der er opnået på de bedste sammenlignelige bedrifter. Beregningen af sammenlig-
ningstal baserer sig på Dansk Landbrugsrådgivning - Landscentrets regnskabsdata-
base med godkendte driftsregnskaber. Regnskaberne fra de sammenlignelige bedrifter 
udvælges med brug af traditionelle databaseværktøjer, hvorefter resultaterne for de 
bedste bedrifter kan beregnes med brug af ikke-parametrisk programmering. Model-
len er dokumenteret i instituttets rapport nr. 88 (Lund og Ørum 1996) og i Farm Ma-
nagement (Lund and Ørum 1997). 
 
GIS og driftsøkonomisk modellering 
Anvendelse af geografiske informationssystemer (GIS) i forbindelse med den drifts-
økonomiske modellering muliggør inddragelse af de rumlige aspekter af landbrugs-
produktionen og af miljø- og naturhensyn. Afdelingen for Jordbrugets Driftsøkonomi 
har i udredningsarbejdet vedrørende sameksistens mellem genetisk modificerede, 
konventionelle og økologiske afgrøder benyttet GIS til analyse af driftsmæssige kon-
sekvenser af virkemidler til sikring af sameksistens (Tolstrup m.fl. 2003). Endvidere 
anvendes GIS til kortlægning af landbrugets indtjening i oplandsområder i forbindelse 
med udredningsarbejdet til forberedelse af VMPIII samt til analyser af arealanvendel-
se i forskningsprojekterne Landbrugsbygninger og –Landskab og Assessing Climate 
Change Effects on Land use and Ecosystems from Regional Analysis to The European 
Scale (ACCELERATES). 

2.2. Vores brug af data 

I forbindelse med vores brug af modeller henter vi data mange steder fra; nogen ste-
der henter vi mere end andre. Vi gør brug af data i form af:  

o Regnskabsstatistik 
o Anden officiel statistik 
o Teknisk-biologiske forsøgsdata 
o Databaser, herunder studielandbrug 
o Andres undersøgelser (publikationer og artikler) 
o Case data 
o Normtal 
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Historisk set har teknisk-biologiske forsøgsdata og case data været to primære data-
kilder i Afdelingens modelanvendelse. Den betydelige anvendelse af tekniske og bio-
logiske data har bidraget til at vi har opbygget et tæt samarbejde med specielt Dan-
marks JordbrugsForskning. Case data benyttes især i forbindelse med modelanvendel-
ser inden for beslutningsstøtte (Bayesiansk netværk) samt driftsledelse og rådgivning 
(Sammenligningstal og generationsskiftemodeller).  
 
Derimod har vi ingen stor tradition for at gøre brug af instituttets regnskabsstatistik 
for landbrug og gartneri. Det kan skyldtes at vi ikke kan få adgang til oplysninger om 
enkeltejendomme i denne statistik som følge af registerlovgivningen. Vi har heller 
ikke opbygget vores egne databaser som det fx er tilfældet i Jordbrugspolitisk Afde-
ling, hvor der udarbejdes input-output tabeller.  
 
I de seneste 5 år er vi imidlertid begyndt at anvende flere forskellige datakilder i vores 
modeller. Eksempler er anvendelse af ekspertvurderinger og benyttelse af databaser 
som Kvægdatabasen på Dansk Landbrugsrådgivning - Landscentret samt Det Gene-
relle Landbrugsregister (GLR) og det Centrale Husdyrregister (CHR).  
 
Som nævnt i afsnit 1.1 er vores brug af databasen for Studielandbrug relativt beske-
den og det selvom denne database netop blev etableret for også at tilgodese databeho-
vet i driftsøkonomiske modeller og analyser. Formentlig er der flere barrierer som til-
sammen gør at vores anvendelse af denne database ikke lever op til forventningerne.    
 
Det kan forudses at vi i fremtiden får behov for helt nye datatyper. Det vil ikke mindst 
ske i takt med at vi udvikler nye økonomiske modeller for andre produktionsled i 
jordbrugs- og fødevaresektoren end blot producentleddet, men også inden for områder 
som fødevaresikkerhed og kvalitet samt husdyrsundhed og -velfærd må vi fremskaffe 
et bedre datagrundlag for at lave kvantitative modelberegninger. Som tidligere omtalt 
i afsnit 1.5 må det desuden forventes at vi vil få databehov der ligger udover de histo-
riske erfaringsdata. Det var fx tilfældet i vores arbejde i regi af Bicheludvalget som er 
nærmere omtalt i afsnit 3.2. 
 
Sammenfattende er det vurderet at vi har etableret et godt netværk af dataleverandø-
rer. Når det gælder indsatsområder under opbygning bør vi imidlertid overveje at op-
bygge et bedre databeredskab for at vi kan sikre adgang til de nødvendige data. Et 
vigtigt element i et sådant beredskab kunne være at lave aftaler om datafremskaffelse 
med strategiske samarbejdspartnere som fx Landsudvalget for Svin.   
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2.3. Andres modelstrategier 

Vi vil hurtigere kunne udarbejde og implementere en modelstrategi hvis vi kan tage 
ved lære af andres erfaringer med anvendelsen af en eksplicit modelstrategi i deres 
organisation. Som led i vores analysearbejde har vi derfor haft uformelle kontakter til 
andre forskningsinstitutioner. Det gælder bl.a. vores søsterinstitutioner i Norge og 
Finland og Danmarks JordbrugsForskning.     
 
På Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF), vores søsterinstitution i 
Norge, har de ikke en egentlig modelstrategi. Men i strategiske planer og årsplaner 
skriver de om modeller, bl.a. vedligeholder de JORDMOD, en partiel ligevægtsmodel 
for jordbrugssektoren, til brug for analyse af jordbrugspolitiske tiltag. Eller satser de 
på samarbejde med CAPRI hvor de prøver at tilpasse norske data til deres struktur. På 
det driftsøkonomiske område har de brugt forskellige modeller, herunder LP-
modeller. På vores finske søsterinstitut, MTT-Economics, har de ifølge det oplyste 
heller ingen samlet modelstrategi. 
 
På Sektion for Økonomi, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), har man 
gennem omkring 30 år arbejdet med regionale LP-modeller. Den seneste er sektor-
modellen KRAM (KVL’s Regionalised Agricultural Model), som er udviklet i et ph.d. 
projekt i perioden 1997-2000 (Wiborg 2001). KRAM er opbygget som en rekursiv 
programmeringsmodel, baseret på repræsentative bedriftsgrupper, hvorfor modelty-
pen kan ses som en videreudvikling af tidligere regionale KVL modeller (omtalt i 
Wiborg 2001). Formålet med KRAM er at beskrive de sektorøkonomiske konsekven-
ser af alternative produktionsmuligheder, relevant lovgivning samt virkningerne mel-
lem forskellige regioner og bedriftsformer. Modellen er imidlertid (endnu) ikke blevet 
færdigudviklet. Med enkelte undtagelser har den kvantitative modellering på Sektion 
for Økonomi historisk været begrænset til det primære jordbrug. Udviklingen af en 
flerperiodisk LP-model som grundlag for beslutningsstøtte på svineslagterier er en af 
undtagelserne (Fertin 1995). 
 
På Danmarks JordbrugsForskning har de ingen eksplicit modelstrategi. De har flere 
modeller, men de er alle bundet op på få personer og ikke en del af en samlet strategi. 
Inden for produktionsstyring har de SimHerd der er en Monte Carlo simuleringsmo-
del der fremskriver en malkekvægsbesætnings produktion og tilstand over tiden i et 
hierarkisk system med udgangspunkt i det enkelte dyr i samspil med det overliggende 
besætningsniveau. Modellen er (vistnok) programmeret i Pascal. 
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På Dansk Landbrugsrådgivning - Landscentret har de Bedriftsløsningen med mere 
end 25 sammenhængende edb-programmer til styring indenfor økonomi, mark, svin, 
kvæg og maskiner. Styrken i Bedriftsløsning er sammenhæng og genbrug af data, fx 
til produktionskontrol og opgørelse af det økonomiske resultat (dækningsbidrag) for 
hver produktionsgren (fx vinterbyg, slagtesvin, malkekøer). Der er derimod ikke no-
gen økonomisk optimering i programmet. 
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3. Modelstrategier i ren form 

3.1. Sammenbundne modeller: Jordbrugspolitisk Afdeling 

I Jordbrugspolitisk Afdeling på FØI har de mange modeller. Modellerne kan bruges 
til analyser på tre forskellige niveauer: Globalt/nationalt niveau, nationalt/sektor ni-
veau og sektor/regionalt niveau. Vi kan kalde strategien for sammenbundne modeller. 
 
Strukturen i brugen af modellerne er at der for en givet international tilstand bliver 
lavet beregninger for den globale model GTAP-CAP. Resultatet (verdensmarkedspri-
ser og efterspørgsel efter danske varer, eksport) herfra bliver brugt som input til den 
nationale generelle ligevægtsmodel model AAGE. Resultatet (fx de relative priser) 
herfra bliver brugt i den detaljerede landbrugsspecifikke model ESMARALDA. Re-
sultatet herfra er bl.a. arealfordeling, afgrødesammensætning og økonomiske konse-
kvenser på sektor og regionalt niveau. 
 
Ifølge Afdelingens forskningschef Søren Frandsen udgør modellerne ”et solidt teore-
tisk udgangspunkt for en diskussion af relevante økonomiske problemstillinger”. Det 
er vi vel stort set enige med ham i – måske lidt afhængig af hvad det er for modeller 
vi taler om. Frandsen fremhæver som noget vigtigt at modellerne er baseret på øko-
nomisk teori, dvs. agenter der optimerer under restriktioner (rationalitet), og at model-
lerne derfor har en indre konsistens. Han fremhæver tre forhold hvor brug af kvantita-
tive modeller er en fordel: 1) generel vs. partiel tilgang; 2) samarbejde med andre 
eksperter; og 3) fokus og disciplinering af debatten (Frandsen, 2001). 
 
Modeller bliver brugt samlet, men de udgør ikke en organisk helhed; der er ikke noget 
datakabel mellem modellerne. 
 
Modeller er heller ikke altid skabt til det de bliver brugt til. For hver ny større pro-
blemstilling skal modellerne ændres og tilpasses. Men kernen og strukturen forbliver 
uændret. 
 
Hovedstrukturen i modellerne i Jordbrugspolitisk Afdeling er vist i figur 1. 
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Selv om modellerne er store og komplicerede er det et krav til brugerne at de forstår 
hvad der foregår. Modellerne er ikke sorte bokse der leverer fikst og færdigt output 
via en skærm eller gennem en sprække (printer). Output er diskussionsoplæg og resul-
taterne skal ikke altid tages for mere. Men de kan være med til at strukturere en debat 
og få den til at dreje sig om hvilke forhold der spiller en central rolle for resultaterne. 
 
Det kræver kendskab til modellerne at kunne bruge dem som en helhed; og output 
skal fortolkes for at kunne bruges som input i en anden model. 
 

Figur 1. Modelsammenhæng i Jordbrugspolitisk Afdeling 
 

 
Kilde: Frandsen (2001).  
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Modelkomplekset består således ikke af en stor samlet model, men en kobling af flere 
små som det er vist i figur 1. Dette har den fordel at det mindsker den samlede kom-
pleksitet. Samtidig kan det siges at være i overensstemmelse med tidens trend om ob-
jektrelaterede programmer. Og så har det noget postmodernistisk over sig: De store 
fortællingers tid er forbi. 

3.2. Ikke-formaliseret sammenbinding af modeller 

Som eksempel på et mere omfattende modelkoncept, der bygger på en ikke fuldt for-
maliseret sammenkobling af diverse modeller skal projektet Bæredygtige strategier i 
landbruget omtales. Bæredygtighedsprojektet er samtidigt et eksempel på et tværfag-
ligt projekt, hvor en række selvstændige forskningsinstitutioner har samarbejdet om at 
skabe et fælles modelkoncept til helhedsorienterede analyseformål.  
 
Projektets formål var at medvirke til udviklingen af teorier og analysemetoder som 
kan belyse konsekvenserne ved valg af bæredygtige strategier i landbruget. Det skulle 
ske på en sådan måde at det udviklede analysekoncept kunne dels håndtere både øko-
nomiske som økologiske faktorer, dels tilvejebringe en beslutningsinformation på så-
vel bedrifts-, sektor- og samfundsniveau (Walter-Jørgensen 1998). Det blev vurderet 
at en så kompleks problemkreds ikke kunne rummes inden for en enkelt model. I Bæ-
redygtighedsprojektet var der således ikke tale om at udvikle en samlet model, men 
om et sæt af modeller der blev sammenkædet gennem udveksling af information mel-
lem delprojekterne og gennem samarbejde om fælles analyser. Opfattelsen var at det 
dels gav større fleksibilitet i opgaveløsningen, dels at arbejdet bedre kunne organise-
res i mindre arbejdsgrupper.  
 
De benyttede modeller i Bæredygtighedsprojektet er baseret på det generelle model-
kompleks udviklet i Jordbrugspolitisk Afdeling på FØI. Sammenkobling af alle mo-
dellerne i Bæredygtighedsprojektet er illustreret i figur 2. De fede pile angiver en 
fuldt integreret datakoordination, mens de stiplede pile angiver en delvis datakoordi-
nering. Figuren afspejler derimod ikke den ret betydelige model- og datakoordinering 
der er sket gennem afholdelsen af mange projektmøder og gennem teamwork i grup-
per. 
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Tankegangen i Bæredygtighedsprojektets modelstruktur var at de valgte politikker 
fastlægger rammerne for samfundets aktiviteter, hvor landbrugssektoren er en del af 
den samlede økonomi. Næste niveau er landbrugsbedriften der med sin adfærd bl.a. 
tilpasser sig til nye politiske tiltag. Endvidere blev det i projektet forudsat at den en-
kelte bedrift er den relevante enhed når det gælder koblingen mellem landbrugspro-

Figur 2. De anvendte modeller i Bæredygtighedsprojektet 

 
Kilde: Walter-Jørgensen (1998).  
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duktionen på den ene side og miljø-, natur- og landskabspåvirkninger på den anden 
side.  
 
På bedriftsniveau er anvendt FASSET modellen som tidligere er omtalt i afsnit 2.1. 
Der er ingen direkte sammenkoblinger mellem FASSET modellen og de øvrige mo-
del- og dataanvendelser i Bæredygtighedsprojektet.  
 
Et andet eksempel på en ikke formaliseret sammenkobling er modelkonceptet anvendt 
i Bicheludvalgets arbejde, hvor målet var at sammenbinde de drifts-, sektor- og sam-
fundsøkonomiske analyser i forbindelse med forskellige analyser af pesticidforbruget 
i Danmark. 
 
Problemet ved denne sammenbinding var at de elasticiteter og omkostningsstrukturer 
der benyttes i FØI’s økonometriske landbrugsmodel (Esmaralda) primært er baseret 
på statistiske og økonometriske analyser af historiske data fra bl.a. instituttets regn-
skabsstatistik. Disse elasticiteter og omkostningsstrukturer er imidlertid ikke upåvir-
kede af fx reguleringer og teknologiændringer, og der går en del år før det kan konsta-
teres om og i hvilket omfang de har ændret sig. 
 
For at kunne fremskrive de sektorøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af nye 
pesticidreguleringer og -teknologier var der behov for at beregne nogle nye omkost-
ningsstrukturer og elasticiteter. Som en teoretisk velfunderet metode blev det valgt at 
foretage beregningerne som driftsøkonomiske modelberegninger, hvor det blev anta-
get at landmændene vil handle økonomisk rationelt ved tilpasning af pesticidforbruget 
til ny regulering og introduktion af nye produktionsmetoder. 
 
Fremgangsmåden blev benyttet med succes ved sammenbindingen af de driftsøkono-
miske og samfundsøkonomiske modelberegninger for Bicheludvalget. Her blev de 
driftsøkonomiske modeller (Ørum 1999; Ørum et al. 2003) anvendt til at beregne om-
kostningsstrukturer og elasticiteter for forskellige scenarier for regulering af pesticid-
forbruget. Beregningerne blev derefter benyttet i de samfundsøkonomiske scenarier 
og modelberegninger med instituttets samfundsøkonomiske ligevægtsmodel (AAGE 
modellen) (Jacobsen og Frandsen 1999;  Kærgård et al. 2001). 
 
Den samme teknik bliver anvendt i FØJO projektet Scenarieanalyser for udvikling af 
økologisk jordbrug (ECON-ORG) (Jacobsen et al. 2003). Her benyttes de driftsøko-
nomiske beregninger med Ø-Plan (Tvedegaard 1999, 2002a og 2002b) og FØJO mo-
dellen (Ørum og Madsen 2002) til at beregne de omkostningsstrukturer der vil være 
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Produktionsgrene 

knyttet til indførelsen en række nye specifikke teknologier i økologisk jordbrug som 
fx mobile malkerobotter og robotter til håndtering af ukrudt. Beregningerne vil heref-
ter blive benyttet i såvel den økonometriske landbrugsmodel (ESMERALDA) som i 
den samfundsøkonomiske ligevægtsmodel (AAGE) til brug for de sektor- og sam-
fundsøkonomiske scenarieanalyser.  

3.3. Modulopbygningsstrategi: Fagmoduler  

I takt med tidens ånd om objektorienteret programmering og objektorienterede model-
ler kan vi tænke på modeller som en samling af objekter eller delmodeller som vi ple-
jer at kalde dem. Det væsentlige ved objekter er at de kan bruges uden man kender det 
konkrete indhold af objektet, men alene ved hvad objektet kan beregne; og så kan 
indholdet af objektet ændres uden at det betyder noget for brugeren af objektet, det 
beregner det samme med samme brugergrænseflade; det kan godt være det sker på en 
anden måde, men det er ligegyldigt for hvordan det bliver brugt. 
 
En skitse til en objektorienteret modelstrategi i form af fagmoduler er vist i figur 3. 
 

 
 

Figur 3. Fagmoduler 
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Tanken er at vi kan lave flere moduler der hver for sig beskriver en del af produkti-
onsprocessen. Når vi herefter har et konkret problem kan vi tage udgangspunkt i et 
eksisterende modul. Hvis vi skal undersøge adfærdspåvirkninger der vedrører sæd-
skiftet i planteavlen er det kun selve planteproduktionsmodulet vi skal ændre i. Prin-
cipperne for beregning af dækningsbidrag, investering og finansiering er ikke (nød-
vendigvis) berørt på nogen speciel måde af en ændret adfærd i planteavlen og derfor 
kan de moduler som udgangspunkt genbruges.  
 
Nu kan man selvfølgelig indvende at lige netop beregning af dækningsbidrag er den 
mindste del af en model når den ellers er færdig. Men moduler for investering og fi-
nansiering er ikke altid ligetil at lave, slet ikke når der skal tages hensyn til skat; men 
selv for dækningsbidraget vil det for mange formentlig være en hjælp med en detalje-
ret oversigt over principperne for beregning af dækningsbidrag, en form for huskeliste 
over hvad vi skal have med. 
 
Faktisk har vi allerede en huskeliste af den ønskede form for mange produktionsgrene 
i form af de Budgetkalkuler som Dansk Landbrugsrådgivning – Landscentret udsen-
der hvert år. Budgetkalkulerne kan fås som model i Excel regneark og er herefter lige 
til at bruge som grundmodel. Hvis vi ønsker en stokastisk simulation af dækningsbi-
draget, hvor hver af dets dele betragtes som uafhængige, kan vi bruge værktøjet 
@Risk (atRisk) der netop kan lave stokastisk simulation på et Excel regneark. Output 
fra @Risk er bl.a. fine grafer af fordeling af dækningsbidraget. Brug af @Risk kan 
læres på under ½ time af folk og fæ der i forvejen er almindelige brugere af Excel. 
Hvad vi her mangler er adfærd. Budgetkalkulerne er en mekanisk sammentælling. Det 
er muligt at lave hvad-nu-hvis analyser, men uden at de involverer ændret adfærd.  
  
Et nærliggende alternativ er at betragte et landbrug, og enhver anden virksomhed, i 
form af handlingskæder. Eksempelvis kan de løbende produktionsaktiviteter beskri-
ves i form af indkøbshandlinger, transformationshandlinger og salgshandlinger. Man-
ge andre af en virksomheds aktiviteter kan betragtes på tilsvarende måde. Eksempel-
vis kan man tale om investerings- og finansieringshandlinger. Handlingskædebegre-
bet bygger på systemteori, hvorfor enhver handlingskæder kan opfattes på et høje-
re/og eller lavere detaljeringsniveau. Handlingskædebegrebet har tidligere været for-
søgt anvendt til konstruktion af økonomimodeller; inden for jordbrugsøkonomi i en 
ph.d. afhandling (Paulsen, 1993) hvor det blev forsøgt at bruge handlingskædebegre-
bet til at udvikle et nyt ledelsesregnskab.   
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Spørgsmål er om dette koncept kan benyttes som en af grundstenene i en modelstra-
tegi. Tankegangen skulle da være at man betragter enhver af aktivitet, fx dyrkning af 
korn eller opfedning af slagtesvin som bestående af en række handlingskæder, og at 
det er disse handlingskæder og deres konsekvenser som skal modelleres, fx ved hjælp 
af objektorienterede metoder. Såfremt man havde selvstændige moduler for alle disse 
handlingskæder vil det i teorien være muligt at sammensætte dem således de er i stand 
til at analysere en specifik problemstilling som fx betydningen af et forbud mod bru-
gen af visse kemikalier i planteavlen. Imidlertid er der store problemer med at føre 
tankegangen ud i livet. Et er at der i praksis vil være så mange forskellige handlings-
kæder at det vil være næsten uoverkommeligt at modellere dem alle. Problemets om-
fang kan muligvis mindskes gennem samarbejde med andre forsknings- og rådgiv-
ningsinstitutioner.  

3.4. En altfavnende model 

Hvorfor ikke sætte alle modulerne fra forrige afsnit sammen i en kriteriefunktion og 
lave en stor model? Så har vi både konsekvenser og adfærd samlet og kan i samme 
model både lave konsekvensanalyser med og uden adfærdsændringer. Det foreslår vi 
ikke fordi de mange moduler ikke eksisterer, og fordi vi ikke tror vi kan lave en stor 
model der både virker i praksis og som kan svare på de spørgsmål vi har behov for at 
kunne svare på.  
 
De institutioner og de steder der har store modeller som bliver brugt til at svare på 
næsten alle spørgsmål, er bl.a. Jordbrugspolitisk Afdeling på FØI; Danmarks Stati-
stiks makroøkonometriske model ADAM der bliver brugt i Finans- og Økonomimini-
steriet og i diverse interesseorganisationer; DREAM modellen til strukturpolitik pri-
mært til brug for Finansministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet; Det Økono-
miske Råds konjunkturmodel SMEC og strukturmodellen GESMEC af typen anvendt 
generel ligevægtsmodel (stamfader til Jordbrugspolitisk Afdelings generelle lige-
vægtsmodel AAGE indført af og med Søren Frandsen). 
 
Det er kendetegnende for disse modeller at de kan bruges til mange forskellige analy-
ser og at modellerne er på et højt abstraktions- og aggregeringsniveau. Ingen af dem 
er så nære ved produktionskæder, teknik og biologi som vi ofte har brug for. Vi kan 
ikke beskrive en produktion af svin eller planter med hverken en Cobb-Douglas, en 
CES eller en translog produktionsfunktion. Vi har normalt brug for en meget større 
teknologisk detaljeringsgrad. En stor model ville derfor skulle være meget omfattende 
for at kunne tilfredsstille vores modelbehov.  
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Vores viden er fundamentalt set fragmenteret, den består af små dele (bits and pieces) 
som vi ikke med rimelighed kan forvente at få koblet sammen til en integreret og hel-
hedsorienteret model. Derfor må vi desværre opgive drømmen om en altfavnende 
model der dækker alle vores behov – en postmodernistisk holdning til modeller og 
modelbrug. 
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4. Vurdering af modelstrategier 

4.1. Kriterier for modelstrategi 

Vores valg af modelstrategi skal opfylde Afdelingens nuværende målsætninger, jf. 
målbeskrivelsen i afsnit 1.3 på side 13. Samtidig skal strategien gennem videndeling 
og langsigtet kompetenceudvikling sikre opfyldelsen af fremtidige målsætninger. 
Derfor vil der være behov for kriterier til vurdering af målopfyldelsen. Når der er tale 
om en modelstrategi må en vurdering af målopfyldelsen omfatte flere kriterier. De 
kriterier, som vi finder vigtigst, er listet i boks 6. 
 
Det påstås ikke at denne liste er udtømmende, og der er nogen overlap mellem de en-
kelte kriterier. Det gælde eksempelvis mellem kriterierne ”Beredskab” og ”Fleksibili-
tet”. Ofte vil en model med en stor fleksibilitet også indeholde et stort analysebered-
skab, men sådant behøves det dog ikke altid at være. Det bør også nævnes at tabellen 
ikke direkte indeholder et kriterium som ”Relevans” eller kriteriet ”Kvalitet”. Sådan-
ne kriterier har vi udeladt selv om de er meget udbredte fordi de ikke er tilstrækkeligt 
operationelle, og så fordi vi kun har og vil have relevante modeller med kvalitet.  
 
Det er ikke muligt at rangordne kriterierne efter fx faldende betydning selv om nogle 
kriterier uden tvivl er mere vigtige end andre. Et eksempel på et meget betydningsfuld 
kriterium er kravet til ressourceforbrug. Ofte kræver det mange ressourcer at udvikle 
en ny model, og der er langt fra altid mulighed for at afsætte tilstrækkelige ressourcer 
til formålet. Alligevel må dette og andre kriterier afvejes mod hinanden. Således kan 
det være en god investering at udvikle en ressourcekrævende model, hvis den kan be-
nyttes til mange relevante formål og samlet set virke ressourcebesparende. 
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Boks 6. Kriterier for vurdering af modelstrategi 
 
Kriterium 

 
Beskrivelse 

 
Teoretisk grundlag 

 
Modellers brug af økonomisk teori og metode 

Ressourceforbrug Modellers krav til ressourceforbrug ved udvikling. Kriteriet kan underopdeles i krav 
til arbejdsforbrug, krav til specialviden og  krav til informationsteknologi 
 

Viden udveksling Modellers evne til at blive udnyttet af andre brugere i Afdelingen 

Beredskab Modellers evne til at analysere konsekvenserne af nye politiske tiltag  
Modellers anvendelighed ved udarbejdelse af nye ansøgninger og nye projekter 
 

Fleksibilitet Modellers evne til at blive anvendt til andre formål end de oprindeligt er blevet ud-
viklet til at opfylde 
 

Samarbejde Modellers evne til at skabe attraktive samarbejdsrelationer til interne og eksterne 
parter 

Inputdata Modellers evne til  at udnytte eksisterende og nye data på en effektiv måde 
 
 

Outputdata Mulighed for at fortolke og formidle modellernes resultater i forhold til målgruppens 
behov og forudsætninger 
Mulighed for at kunne fortælle en relevant historie (Story telling) 
 

Vedligehold og  
dokumentation 

Modellers krav til løbende vedligeholdelse og dokumentation 
  

 

4.2. Vurdering af nuværende modelstrategi 

Som allerede antydet på side 19 har vi i dag ingen eksplicit modelstrategi i Afdelin-
gen. Alligevel har vi i boks 7 lavet en oversigt over, hvordan vores eksisterende mo-
deller opfylder de kriterier som er blevet opstillet i boks 6. 
 
Det er svært at drage nogle entydige konklusioner ud fra oversigten i boks 7, men det 
er jo også en slags konklusion. Den model der bedst opfylder alle de opstillede krite-
rier er tilsyneladende DØP II modellen, mens den som tilfredsstiller de færreste krite-
rier er modellen Sammenligningstal. Det interessante er at de to modeller er lavet af 
den samme forsker. Dette indikerer en stor grad af tilfældighed i vores modeludvik-
ling og -anvendelse bedømt med de her opstillede kriterier. 
 
 



 
38 Videndeling og kompetenceudvikling, FØI 

Boks 7. Hvilke kriterier opfylder Afdelingens modeller? 
 

Kriterium

 
Model Te

or
et

is
k 

gr
un

d-
la

g 

La
vt

 re
ss

ou
rc

e-
fo

rb
ru

g 

Vi
de

nu
dv

ek
sl

in
g 

Be
re

ds
ka

b 

Fl
ek

si
bi

lit
et

 

Sa
m

ar
be

jd
e 

In
pu

td
at

a 

O
ut

pu
td

at
a 

Ve
dl

ig
eh

ol
d,

 d
o-

ku
m

en
ta

tio
n 

FASSET x  x (x)  x (x) (x)  

DØP II x x  x x x x x  
Ø-PLAN  x (x) x x (x) x x x 
FØJO  (x)        
Mycoplasma (x)  x  (x) x x x x 
Frontier (x)     x x x (x) 
Generationsskifte  (x)  (x)   x x  
Sammenligningstal (x)      x x (x) 
 

Note: Markeringer i tabellen er med x hvis kriteriet er opfyldt, (x) hvis det delvis er opfyldt og        
(blank) hvis det ikke er opfyldt.  

 

 
 
Ser man på kriterierne et for et ser det generelt ud som om at vores modeller er bedst 
til at udnytte eksisterende og nye data på en effektiv måde (Inputdata) og at modeller-
ne giver et godt grundlag for en generel informationsformidling til vores brugere 
(Outputdata). Derimod har kun DØP og Ø-plan været direkte anvendt i forbindelse 
med varetagelsen af vores myndighedsberedskab (Beredskab). Disse modeller har 
dannet grundlag for flere konsulentopgaver for Miljøstyrelsen og Direktoratet for Fø-
devareErhverv, ligesom de har været anvendt i samarbejdsprojekter med Jordbrugspo-
litisk Afdeling. 
 
Kriteriet ”Teoretisk grundlag” antyder at det teoretiske indhold kun er ubetinget op-
fyldt i to ud af de otte analyserede modeller. Det indikerer, såfremt det er en korrekt 
vurdering, at vi har svært ved at publicere i internationale videnskabelige jordbrugs-
økonomiske tidsskrifter, som fx European Review of Agricultural Economics.   
 
Sammenfattende kan vi konstatere at vores nuværende modelstrategi er implicit og 
dermed tilfældig i henseende til at opfylde relevante modelkriterier, dvs. nogle af vor-
tes modeller opfylder nogle kriterier, mens andre modeller opfylder nogle helt andre. 
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Et generelt træk ved vores nuværende modeller er imidlertid at modellernes empiriske 
indhold prioriteres højt, men sker det på bekostning af deres teoretiske indhold og 
hvilken betydning har det eventuelt på længere sigt? 

4.3. Sammenfattende vurdering 

Vi har forsøgt at vurdere vores nuværende modelstrategi, ligesom vi har præsenteret 
forskellige alternative modelstrategier i kapitel 3. På basis heraf har vi i boks 8 vist 
hvordan de forskellige modelstrategier opfylder vores opstillede kriterier. 
 
Vi kan her se at der er flere kandidater til en mulig fremtidig modelstrategi for Afde-
lingen. 
 
Strategien med fagmoduler lever op til næsten alle krav, men i virkeligheden er den 
strategi tæt på at være en tom strategi fordi det der mangler i modellerne og som ikke 
er med i fagmodulerne er langt den største del af modellerne. Derfor er det ikke en 
strategi der er relevant i ren form, men den kan være velegnet som en delstrategi. 
Desuden har det flere gange vist sig svært at få folk til at bruge en model eller model-
dele som andre har udarbejdet. Så enten skal vi opdrages til bedre genbrug (og doku-
mentation) eller også har strategien ingen praktisk interesse.  
 
Den altfavnende model ser på sin side ud som et godt alternativ, men dels er den me-
get ressourcekrævende, og dels er den en meget usikker satsning som vi tidligere har 
nævnt. 
 
Den meste oplagte modelstrategi synes at være at udbygge den vi allerede mere eller 
mindre bevidst forfølger i dag. Den har været anvendt gennem mange år i Afdelingen, 
og den har på mange måder hidtil vist sig at være en bæredygtig strategi – om der er 
tale om en fremtidssikret strategi er vi derimod ikke så sikre på. En form for udbyg-
ning af den nuværende strategi kan ske ved at ændre den fra at være implicit til at væ-
re eksplicit og dermed identificere og udnytte de synergieffekter strategien trods alt 
indeholder.  
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Boks 8. Hvordan forskellige modelstrategier opfylder vores krav 
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Nuværende  (X)  (X)  X X X (X) 

Formaliseret 
sammenbinding X  (X) X (X)  X X X 

Ikke-formaliseret 
sammenbinding (X)  X  X X X  (X) 

Fagmoduler (X) (X) X X X X (X) (X) (X) 

Altfavnende 
model (X)  X X X X X X  

 
Note: Markeringer i tabellen er med x hvis kriteriet er opfyldt, (x) hvis det delvis er opfyldt og (blank) hvis det 

slet ikke er opfyldt.  
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5. Fremtidig modelstrategi 

Efter vores gennemgang af mulighederne for en modelstrategi kan vi se at en model-
strategi i ren klassisk forstand ikke er ønskværdig for Afdelingen. Konklusionen er 
således at vi ikke bør lægge os fast på bestemte modeller på forhånd. 
 
Hvordan skal vi da udvikle modeller i fremtiden? Da vi som argumenteret aldrig får 
udviklet en stor model må vi vende os til at se modeludvikling som en proces hvor vi 
dog aldrig finder den endelige model. Det betyder at vi vil tage udgangspunkt i den 
fortolkning af begrebet modelstrategi som i afsnit 1.2 blev defineret som en strategi 
for hvordan vi i Afdelingen skal udvikle og anvende vores modeller.   
 
Det vi har behov for er derfor en videndeling og kompetenceudvikling i Afdelingen, 
og det er i den sammenhæng vi ser en eksplicit modelstrategi som et oplagt mulighed. 
På den måde kan vi se en modelstrategi som en måde at leve op til både Afdelingens 
formål og instituttets virksomhedsstrategi samtidig med at vi leverer et aktivt bidrag 
til instituttets planer om et videnregnskab. 

5.1. Forslag til modelstrategi 

Vi er kommet frem til følgende modelstrategi bestående af en tretrins raket 
1. Kortlægning af Afdelingens eksisterende modelkompetencer 
2. Udnyttelse af synergieffekter gennem videndeling 
3. Identifikation af behov for kompetenceudvikling 
  

De vigtigste fordele ved dette forslag er at det er praktisk gennemførligt og ressource-
forbruget er begrænset. Et begrænset ressourceforbrug er særligt vigtig i disse tider 
hvor der sker en kraftig indskrænkning i forskningsbevillingerne, og der ikke ser ud 
til at være bedre tider på vej – og formentlig slet ikke til generel modeludvikling.  
 
Modelstrategien blev fremlagt, diskuteret og vedtaget på et afdelingsmøde, hvor alle 
medarbejdere og studerende knyttet til Afdelingen havde lejlighed til komme med de-
res meninger og forslag. 

5.2. Handlingsplan for at iværksætte strategien 

Når vi vælger en strategi er det vigtigt at vi også overvejer hvordan den kan gennem-
føres, om den overhovedet kan gennemføres og hvad den medfører af ressourcefor-
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brug. Skal en modelstrategi have nogen positiv effekt må den desuden iværksættes, og 
det sker næppe af sig selv. En ny modelstrategi i Afdelingen kan heller ikke gennem-
føres hvis den ikke opnår generel accept og opbakning fra ledelse og medarbejdere. 
Bestræbelserne på at skabe den nødvendige opbakning og forpligtigelse blandt alle i 
Afdelingen bør derfor gives højeste prioritet.     
 
Vi har opstillet følgende handlingsplan for strategiens gennemførelse: 
 

 
 
Arbejdet med udvikling og implementering af en modelstrategi bør som nævnt ses 
som en fortløbende proces. Der er altid en risiko for at nogle af de basale forudsæt-
ninger, som strategien er baseret på, vil vise sig forkerte eller de bliver forældede som 
følge af udviklingen. Som følge heraf vil der være behov for en opfølgning og evt. 
revision af den formulerede strategi og den tilhørende handlingsplan.    

5.3. Spørgeskemaundersøgelse 

Som led i modelstrategien blev det besluttet at gennemføre en spørgeskemaundersø-
gelse. Undersøgelsen skulle give et øjebliksbillede af Afdelingens samlede model-
kompetencer. Desuden var formålet at benytte undersøgelsen som et input på den af-
holdte workshop der er beskrevet i afsnit 5.4. 
 
For at præcisere Afdelingens nuværende kompetencer var spørgeskemaets udform-
ning opdelt på hovedområderne: Beregningsværktøjer, branchekendskab, vidensni-
veau, datakendskab, projektansøgning/ledelse og formidling. Spørgeskemaet  bestod 
af  i alt 47 spørgsmål med hovedparten inden for kategorien beregningsværktøjer.  

  
Tiltag Ansvarshaver Start Slut 

Udarbejdelse af spørgeskema Lars Otto (LO) Primo april Medio april 

Gennemførelse af undersøgelse Mogens Lund (ML) Primo maj Medio maj 

 
Bearbejdning af de indsamlede da-
ta 

Janus Søndergaard (JS) Medio maj Primo juni 

 
1 dags workshop som har 2 formål: 
 
1. Diskussion af Afdelingens nuvæ-
rende modelkompetencer 
2. Diskussion af muligheder for ud-
nyttelse af synergieffekter 
 

Jens Erik Ørum (JEØ) Medio juni  
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Undersøgelsen blev gennemført i uge 18 i 2003 med kun en uge til besvarelsen idet 
der var et ønske om en hurtig kortlægning af vores modelkompetencer. 
  
Undersøgelsen var i første omgang rettet mod de fastansatte medarbejdere i Afdelin-
gen. Det blev dog senere besluttet at også studerende med en fast tilknytning til Afde-
lingen skulle deltage i undersøgelsen. Der gjorde det muligt at skelne mellem de to 
forskellige medarbejdergrupper i vores kompetenceafdækning. 
  
Da antallet af respondenter er så lille og ikke alle spørgsmålene blot kunne besvares 
med talstørrelser eller i form af ja/nej/ved-ikke svar blev det besluttet kun at beskrive 
tendenser og mønstre i de besvarede spørgeskemaer frem for en rent statistisk bear-
bejdning. 
 
Svarene er blevet optalt inden for hver af de 6 kategorier medtaget i undersøgelsen og 
på det grundlag er det blevet vurderet, hvorvidt vi set samlet har Få, Flere og Mange 
kompetencer inden for den enkelte kategori. Resultatet af denne optælling og vurde-
ring er vist i tabel 1. 
 
Tabel 1. Opsummering af spørgeskemaer 
 

Kompetencer  Få  Flere  Mange  Konklusion 
Producentadfærd Sektorniveau Besætnings- og 

sædskifteniveau 
Dyre- og  
afgrødeniveau 
Bedriftsniveau 
 

Ja – endnu 

Institutionel viden Fødevarekæder 
Sundhedsøkonomi 

Fjerkræ 
Miljø 
 

Planter 
Svin 
Kvæg 
Teknologi 
 

Sektorspecifik 
viden … JA – til 
dels 
 

Datakilder Bedriftsløsningsdata 
Kvægdatabasen 
CHR 

Studielandbrug 
Ø90 

FØI´s 
regnskabsdata 
 

Datanørder  i 
egen havn. 
Ellers NEJ 
 

EDB Store regneark 
NLP modeller 
Bayesiansk net 
GIS 

LP modeller 
SAS 
Programmering 
Fejlfinding 
 

Regneark 
Simulerings-
modeller 

EDB nørder? 
Nej 

Ledende skrivere 
 

Modeller 3 - ? Pers. 
Projektledelse 5 - ? 
Pers. 
 

Projektansøgnin-
ger 
Modeller 1- 2 pers.
Projektledelse 1-5 
pers. 
 

Parter uden for 
afdelingen 

Ledende skrive-
re … JA i min-
dre grupper i 
eller uden for 
FØI 

Formidling Udredningsopgaver Artikler på basis af 
model 

 Formidlere …  
Alting er relativ, 
men kompeten-
cerne er tilstede  
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Når det gælder producentadfærd i jordbruget (især landmænd) ses det af tabellens før-
ste række at Afdelingen har få samlede kompetencer på sektorniveau (1 til 2 perso-
ner). Ses der på besætnings- og sædskifteniveau er der tale om lidt flere med denne 
kompetence (3-4 personer). Det fremgår af tabellen at Afdelingen har de fleste empi-
riske kompetencer på dyre- og afgrødeniveau, besætnings-/sædskifteniveau samt be-
driftsniveau. Det er derfor at der i yderste højre søjle i tabellen bliver svaret bekræf-
tende på spørgsmålet om der er fokus på landmænd i medarbejdernes valg af model-
ler. Plante-, svine og kvægproduktion er ligeledes de områder, hvor vi har den   stør-
ste institutionelle viden  
 
Ifølge undersøgelsen har vi mange kompetencer når det gælder anvendelsen af insti-
tuttets regnskabsstatistik, hvilket ikke er overraskende. Det mest slående er dog at vi i 
Afdelingen kun anvender ganske få databaser og de få der benyttes i større eller min-
dre omfang vedrører alle det primære landbrug. Vores datakompetencer afspejler at 
kun få personer i Afdelingen har praktiske erfaringer med at sammenkøre forskellige 
databaser i tværdisciplinære modelanalyser. 
 
Hvad angår edb-baserede modeller har vi størst overvægt af kompetencer inden for 
regneark og simuleringsmodeller, mens vi har de færreste kompetencer, når det gæl-
der store regneark, NLP (ikke-lineær programmering), Bayesiansk net, GIS og Latex 
(et program til symbol- og tekstbehandling). Den store brug af regneark og simule-
ringsmodeller kan skyldtes at Afdelingens politik gennem mange år har været at fore-
trække konsekvensberegninger frem for egentlig adfærdsmodellering. Når vores 
kompetencer med LP (lineær programmering) er vurderet som middel er begrundel-
sen at vi især anvender standard LP, men fx ikke benytter alternative optimeringsal-
goritmer. Den beskedne brug af økonometriske modeller i Afdelingen kan forklare at 
vi kun har middelmådige kompetencer med SAS (Statistical Analysis System). 
 
Det bør også fremhæves at vi ifølge spørgeskemaundersøgelsen kun har få formid-
lingskompetencer når det gælder udredningsopgaver; og det selvom formidlingen er 
af stor betydning for varetagelsen af vores myndighedsberedskab. Dette afspejler 
formentligt mere at det stort set altid er de samme personer som er involveret i udred-
ningsopgaver end antallet af disse opgaver i Afdelingen. Vores konklusion er at vi har 
de nødvendige formidlingskompetencer, men de skal spredes mere ud til alle i Afde-
lingen.        
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5.4. Gennemførelse af en workshop 

Afdelingen gennemførte en workshop om den fremtidige modelstrategi fredag den 13. 
juni 2003. Der var tale om et heldags arrangement som blev afholdt uden for de sæd-
vanlige institutomgivelser. Inklusiv Afdelingens specialestuderende deltog i alt 19 
medarbejdere på workshoppen. Det betød at kun tre af de fastansatte forskere var fra-
værende.   
 
Det overordnet formål med workshoppen var at få identificeret og udnyttet medarbej-
dernes samlede modelkompetencer som angivet i den opstillede handlingsplan. Det 
var helt afgørende for os at den enkeltes særlige viden og fremtidige behov for mo-
delhjælp blev afdækket og omsat i konkrete adfærdsregler. Ved planlægningen af 
workshoppen drejede det sig derfor om at udpege og anvende de mekanismer der 
kunne fremme en virksomhedskultur, hvor vi hver især tilbyder andre hjælp med de-
res modelarbejde og samtidigt efterspørger en hjælp på de modelområder, hvor vi selv 
har et oplevet behov.   
 
Vi nåede frem til at dette sigte bedst kunne opfyldes ved at alle medarbejdere i Afde-
lingen formulerede nogle ”personlige statements”. Et eksempel på formuleringen af 
sådanne personlige statements er illustreret i boks 9. Der er tale om statements lavet 
af en af deltagerne på workshoppen. 
 
Boks 9. Eksempel på medarbejders personlige statements 
  
Tilbyder Ønsker 

  
NN tilbyder at kvalitetssikre mikroøkonomisk teo-
rianvendelse 
 
NN tilbyder hjælpsomhed ved programmering og 
fejlsøgning i programmer 
 
 

 NN tilbyder sparring omkring økonometri og  
 økonometriske modeller  

NN ønsker dialog om Excel og tilhørende VBA 
 
NN ønsker dialog om svineproduktionsøkonomi 
 

 NN ønsker kvalitetssikring af sprog i 
 engelske artikler 

 
 
 
Det fremgår at de formulerede statements kan være mere eller mindre specifikke, men 
det hænger til dels sammen med at vi har valgt en relativ bred definition på begrebet 
modelstrategi som både omfatter fremskaffelse af inddata, selve edb-beregningerne 
og anvendelsen af det producerede output, jf. afsnit 1.2.   
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Ønsket om at få formuleret nogle personlige statements for den enkelte medarbejder 
afspejlede sig i høj grad i det fastlagte program. De programsatte faglige emner på 
workshoppen var følgende: 
 

 9.15 –  9.45  Gruppediskussioner om Afdelingens 10 værdier 

 9.45 – 10.15 Præsentation af resultaterne af undersøgelsen om Afdelingens modelkompetencer 

10.15 – 12.00 Hvad kan vi og hvad vil vi i afdelingen: GAP-analyse af Afdelingens modelkompetencer 

13.00 – 15.00 Identifikation af værktøjer til kompetenceudvikling, ekstern oplægsholder 

15.30 – 17.00 Handlingsplaner for Afdelingens kompetenceudvikling: Formulering af personlige state-
ments 

17.00– 17.30  Opsummering  

 
 
Som det fremgår blev dagens faglige program indledt med en diskussion af Afdelin-
gens værdier. Der var tale om et kort programpunkt der alene skulle føre til udpeg-
ningen af et begrænset antal værdier. Vi havde udarbejdet en liste med forskellige 
værdier som dannede udgangspunkt for diskussion i to tilfældigt udvalgte grupper. 
Disse gruppediskussioner førte frem til følgende liste af ikke-prioriterede værdier: 
 

Ansvarlighed 
Begejstre 
Dialog 
Ej jantelov 
Faglighed/ekspertise 
Fleksibilitet 
Hjælpsom 
Innovation 
Koordination 
Kvalitetssikring 
Rettidig omhu 
Ros 
Sparring 
Tilstedeværelse 

 
 
Selv om det ikke fremgår helt tydeligt af listen var der et krav om at værdierne så vidt 
muligt skulle være handlingsorienteret. Vi har ikke ønsket at komme med meget ge-
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nerelle værdiudsagn, men tværtimod ønsket at gøre værdierne konkrete på basis af 
Fødevareministeriets udarbejdede værdigrundlag som består af de fire kerneværdier: 
Åbenhed, faglighed, ansvarlighed og engagement (Fødevareministeriets værdihånd-
bog). Vi har i den konkretisering ikke søgt at nå til fuld enighed i Afdelingen om 
hvordan de enkelte værdier helt konkret skal tolkes; tiden vil vise, hvordan de bliver 
tolket. Det er således en utraditionel fremgangsmåde fordi man ofte går ud fra at vær-
dier skal være med til at samle organisationen; men det har ikke været vores primære 
mål.  
 
Formålet var i langt højere grad at benytte værdierne ved den senere formulering af 
medarbejdernes personlige statements. I boks 9 er det således vist med fed skrift, 
hvordan udvalgte værdier er indbygget i den enkelte statement. Ud fra ovennævnte 
værdiliste var det derfor op til den enkelte medarbejder at vælge netop de værdier til 
hans statements som han ønskede at forpligte sig til.     
 
Næste programpunkt var en præsentation af den gennemførte spørgeskemaundersø-
gelse som er blevet omtalt i afsnit 5.3. Der var tale om en præsentation af nogle gene-
relle tendenser i Afdelingens nuværende modelkompetencer og dermed hvor vi er re-
lativt stærke og mindre stærke. Fremlæggelsen var hovedsagligt tænkt som et oplæg 
til det følgende punkt i programmet der omfattede en GAB-analyse af Afdelingens 
modelkompetencer. Formålet var her at afdække de fremtidige behov for forbedring 
af eksisterende modeller og udvikling af helt nye modeller. Dette behov blev diskute-
ret i tre grupper omfattende fagområderne: Miljø/Landskab, Produktionssyste-
mer/Teknologi og Husdyrsundhed/Fødevarekvalitet. De tre faglige grupper afspejlede 
herved nogenlunde den opdeling i tværgående programområder der er blevet fastlagt i 
FØI’s strategiplan 2000-2005 (SJFI 2000) og som tillige benyttes i Afdelingens ar-
bejdsplanlægning. På grundlag af det primære arbejdsområde var den enkelte medar-
bejder på forhånd blevet placeret i en af de tre grupper af os, der planlagde workshop-
pen.   
 
Resultatet af gruppediskussionerne om de fremtidige modelbehov er allerede blevet 
vist i boks 3 i afsnit 1.5, hvortil der henvises. Gab-analysen var et nødvendigt skridt at 
gennemføre for at vi kunne gå videre med en diskussion af potentielle værktøjer til at 
lukke – eller i det mindste reducere – afstanden mellem, hvad vi kan i dag i Afdelin-
gen og hvad vi gerne vil kunne i fremtiden.  
 
Identifikationen af værktøjer til kompetenceudvikling, der var programsat efter froko-
sten, bestod i virkeligheden af to punkter; nemlig først et 45 minutters indlæg af en 
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ekstern virksomhedskonsulent og dernæst et gruppearbejde med sigte på at opstille 
nogle konkrete værktøjer til lukning/formindskelsen af vores kompetencegab. Såvel 
ud fra faglige som omkostningsmæssige overvejelser blev det besluttet ikke at ind-
drage eksterne management konsulenter ved gennemførelsen af hele workshoppen. I 
stedet valgte vi at invitere Peter Scharff fra konsulentfirmaet InterPlay til at give et 
indlæg med titlen Værdier og Kompetencer – Fra Ord til Handling. Den eksterne 
konsulent fangede hurtigt workshopdeltagernes opmærksomhed gennem hans kompe-
tente formidlingsevne og fokusering på spørgsmål der allerede havde været genstand 
for debat tidligere på dagen. I boks 10 er gengivet en af hans mange inspirerende præ-
sentationer.  
 
Boks 10. Gode råd om værdier 

 
o Værdier er operationelle når de er forklaret i handlinger 
 
o Værdier er alternativet til bureaukrati og regler – værdier er Selvledelse 

 
o Værdier udstikker en ramme som er bredere end den nuværende, og som tillader den enkelte at 

træffe valg 
 

o Værdier må ikke blive så snævert formulerede at de ender som et nyt regidt regelsystem 
 

o Værdier øger ikke kompetencerne alene, men de skaber fundamentet for det 
 

 
Kilde: Konsulent Peter Scharff, InterPlay.  

 
 
Arbejdet med at identificere værktøjer til kompetenceudvikling skete i tre grupper 
som hver omfattede de medarbejdere der var interesseret i henholdsvis inddata, edb-
programmel og modeloutput. I gruppearbejdet blev der taget udgangspunkt i de værk-
tøjer der var inkluderet i spørgeskemaundersøgelsen. Derfor var gruppernes opgave 
især at finde frem til supplerende værktøjer. Resultatet af dette gruppearbejde er vist i 
boks 11. 
 
Endnu gang bør det bemærkes at der benyttes brede definitioner – her af værktøjsbe-
grebet. Som følge heraf kan man med rette stille spørgsmålstegn ved om fx ”Model-
baserede artikler” har karakter af værktøjer. Svaret er nej ud fra en snæver (viden-
skabsteoretisk) opfattelse, men derimod ja hvis skrivning af en modelbaseret artikel 
ses som et mere generelt middel til at kommunikere og dokumentere en specifik mo-
delkompetence.  
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De identificerede værktøjer blev sammen med de formulerede værdier udnyttet ved 
udviklingen af de ”personlige statements” som var opgaven under programpunktet 
”Handlingsplaner for Afdelingens kompetenceudvikling”. Et eksempel på sådanne 
”personlige statements” er allerede vist i boks 9, hvor værdierne som tidligere nævnt 
er angivet med fed, mens de tilhørende værktøjer er blevet angivet med kursiv. Der 
blev formuleret sådanne ”personlige statements” for alle de medarbejdere (inklusiv de 
specialestuderende) som deltog i hele workshoppens forløb. Formuleringen skete 
konkret ved at man satte sig ud i grupper af 2-3 personer som hjalp hinanden med at 
få udarbejdet disse statements. Foruden kravet om at man skulle benytte de formule-
rede værdier og opstillede værktøjer var der kun et krav om at hver enkelt højst måtte 
lave 3 modeltilbud og have 3 modelønsker. 
 

 
 
Det faglige program for workshoppen blev afsluttet med et kort og særdeles kaotisk 
forsøg på at få vores individuelle modelønsker og -behov til at matche med hinanden. 
Dette forsøg var dog heller tiltænkt nogen anden rolle end kaos. Kun fremtiden kan 
vise, hvordan vi konkret kommer til at anvende de formulerede ”personlige state-

Boks 11. Værktøjer til kompetenceudvikling 
 
Edb 

o Hvad kan de bruges til ? 
• Eksisterende værktøjer tilstrækkelige – Videndeling 
• Excel (macro, VBA), GIS, SAS, @RISK, SASmacroer, SAS Intranet, GAMS, HUGIN 

o God Morgen Orientering om forskellige nye og/eller ukendte edb-værktøjer og deres brug 
 
Inddata 

o Nye Databehov (netværk) 
• Slagterier/forarbejdning 
• Data for benefits, værdisætning 
• GLR, GIS datahåndtering/indsamling 
• Fødevaredirektoratet, Danmarks Veterinære Institut, Statens Serum Institut, Danske  

                         Slagterier 
• Branchedata (inkl. Gartnerier) 
• Dataindsamling (behandling) 
• Harmonisering, fx FØI og kvægdatabase 
• Samkøring, fx Det Centrale Virksomhedsregister  (CVR) og FØI 

o Dataindsamling (egen indsamling) 
• Ekspertskøn 
• Spørgeskema/interviews 
• Cases 
• Integreret dataindsamling 

 
Uddata 

o Artikler: Teoribaserede, Modelbaserede eller Resultatbaserede 
o Validering 
o Dokumentation og (anerkendelse) til brug ved ansøgninger. Marginaludbyttet højest ved artikel  

               lige  efter udvikling. Modeludvikler og anvender er ikke nødvendigvis samme person.  
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ments” i vores modelarbejde i Afdelingen. Selvom forskellige muligheder for at give 
points alt efter, hvor gode vi er til at tilbyde og efterspørge andres modelkompetencer 
ikke har fundet genklang, er der dog ingen tvivl om at vi vil følge op på de formulere-
de statements med henblik på at sikre en implementering i vores dagligdag. Opfølg-
ningen vil formentligt ske første gang på vores næste afdelingsseminar der planlæg-
ges afholdt i begyndelsen af 2004.    

5.5. Behov for kompetenceudvikling 

En identifikation af behovet for kompetenceudvikling indgår som tredje element i den 
formulerede modelstrategi for Afdelingen. Formålet med dette afsnit er at komme 
med nogle bud på en identifikation af dette behov som der så kan arbejdes videre 
med.  
 
Den valgte fremgangsmåde er illustreret i figur 4. Det fremgår heraf at vi har søgt at 
identificere et samlet kompetencegab defineret som forskellen mellem vores nuvæ-
rende modelkompetencer og fremtidige modelkompetencer. Vores nuværende model-
kompetencer har vi søgt at afdække gennem den spørgeskemaundersøgelse som er 
blevet gennemført og nærmere omtalt i afsnit 5.3. Kravene til vores fremtidige mo-
delkompetencer blev derimod diskuteret på den afholdte workshop (afsnit 5.4).   
 
Figur 4. Lukning af kompetencegabet gennem  

videndeling og kompetenceudvikling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Langsigtet behov for modelkompetencer 

Nuværende kompetencer 

Videndeling gennemført 
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Kompetencegab 
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Som det fremgår af figur 4 bygger vores fremtidige modelstrategi på at lukke det 
identificerede kompetencegab dels gennem systematisk videndeling, dels gennem en 
langsigtet komptenceudvikling.  
 
Det er tilstræbt at få en mere effektiv videndeling i Afdelingens fremtidig opgaveløs-
ning gennem formuleringen af personlige statements som var det reelle formål med at 
afholde en workshop for alle medarbejdere. Et eksempel på en sådan personlig state-
ment – der indeholder oplysninger om hvad den enkelte kan tilbyde, henholdsvis ef-
terspørger af modelkompetencer – er vist i boks 9. Der foregår allerede i dag en væ-
sentlig videndeling i Afdelingen, men med formuleringen af personlige statements har 
vi ønsket at afdække, systematisere og fremme denne videndeling.   
 
Vi er imidlertid bevidste om at det identificerede kompetencegab ikke i alle tilfælde 
kan lukkes gennem en videndeling internt, idet ikke alle fremtidige kompetencer i dag 
findes i Afdelingen. Denne del af kompetencegabet må derfor lukkes ved hjælp af en 
langsigtet kompetenceudvikling hvor der hentes ny viden udefra og som indbygges i 
vores opgaveløsning. En sådan kompetenceudvikling kan fx gennemføres ved efter-
uddannelse af Afdelingens forskere, ved ansættelse af forskere med relevante kerne-
kompetencer eller ved at tiltrække nye ph.d. studerende til Afdelingen.  
 
Modelstrategigruppen har på eget initiativ forsøgt at vurdere gabet for langsigtet 
kompetenceudvikling. Denne vurdering er sket på et delvist subjektivt grundlag og er 
blevet afgrænset til at omfatte de mere modelmæssige udviklingsbehov. Vurderingen 
bygger på de fremtidige modelbehov som blev identificeret og diskuteret på den gen-
nemførte workshop og hvis resultat er vist i boks 3 i afsnit 1.5. Ud fra disse modelbe-
hov har vi, dvs. modelstrategigruppen, vurderet i hvor stor udstrækning det enkelte 
behov kan opfyldes gennem øget videndeling, herunder også i forhold til eksterne 
samarbejdspartere. I det omfang at det er vurderet at videndeling ikke er tilstrækkelig 
har vi identificeret et behov for langsigtet kompetenceudvikling. 
 
Boks 12 viser strategigruppens subjektive vurdering af Afdelingens behov for lang-
sigtet kompetenceudvikling. 
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For de enkelte modelområder er behovet for langsigtet kompetenceudvikling i boks 
12 angivet som enten et stort behov, et mindre behov eller intet behov. Et stort behov 
indikerer at Afdelingen i dag har ingen eller ringe modelerfaring på området samt at 
den nødvendige modelkompetence ikke kan tilvejebringes gennem bedre videndeling 
eller gennem øget samarbejde med andre forsknings- og udviklingsmiljøer. Et mindre   
behov indikerer at vi har nogen erfaring med modellering på området og at behovet 
dermed kan opfyldes gennem samarbejde med dels andre Afdelinger på FØI, dels an-
dre forskningsinstitutioner. Intet behov indikerer derimod at vi har stor erfaring med 
modellering på det pågældende område og at de nødvendige modelkompetencer der-
for fortsat er til rådighed i Afdelingen. Intet behov er dog ikke det samme som at sige 
at vores erhvervede modelkompetencer ikke skal løbende vedligeholdes.  
 
Som vist i boksen er det vurderet at der inden for fagområderne ”Miljø/Landskab” er 
et stort behov for langsigtet kompetenceudvikling når det gælder værdisætning af be-
nefits og velfærdsøkonomiske analyser. På de øvrige områder som fx klima- og GIS-
analyser er der derimod et mindre udtalt behov. Det er her vurderet at kompetencega-

Boks 12. Vurdering af Afdelingens behov for kompetenceudvikling 

 

    
Modelområde Stort behov Mindre behov Intet behov 
 
Miljø/Landskab    
Værdisætning af benefits X   
Velfærdsøkonomiske analyser X   
GIS analyser   X  
Miljøregulering på bedriftsniveauet  X  
Strukturudvikling  X  
Klima  X  
    
    
Produktionssystemer/Teknologi    
Modellering af risiko  X  
Økologi   X 
Produktionssystemer og multifunktionalitet X   
Kontrakter og networking X   
Teknologivurdering   X 
Virksomhedsledelse   X 
    
Husdyrsundhed/Fødevarekvalitet    
Cost-benefit analyser X   
Økonomiske evalueringsmodeller ?    
Økonomiske erstatningsmodeller  X  
Industriøkonomi X   
Velfærdsøkonomiske analyser X   
Multifunktionalitet X     
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bet kan lukkes dels med bedre udnyttelse af de eksisterende kompetencer, dels gen-
nem samarbejde med andre forskningsmiljøer. 
 
Inden for fagområderne Produktionssystemer/Teknologi er det vurderet at der er et 
stort behov for kompetenceudvikling på områderne multifunktionalitet, kontraktteori 
og networking. På kompetenceområderne økologi, teknologivurdering og virksom-
hedsledelse er det derimod vurderet at det fremtidige kompetencebehov er dækket 
med Afdelingens nuværende kompetencer. Teknologivurdering og virksomhedsledel-
se er eksempler på to fagområder, som Afdelingen har været beskæftiget med i de 
sidste mere end 25 år. Igennem disse år er der naturligvis sket en stor udvikling inden 
for virksomhedsledelse og teknologivurdering, det gælder både teoretisk såvel som i 
praksis, men ved til stadighed at have gennemført nye projekter har Afdelingen til-
stræbt at sikre en løbende videnakkumulering og ajourføring på disse områder. Inden 
for teknologivurdering er der således i 2003 blevet afsluttet et ph.d. projekt om præci-
sionslandbrug som er med til at sikre en opdateret viden på dette specifikke fagområ-
de 
 
Det fremgår ligeledes af boks 12 at der særligt inden for områderne ”Husdyrsund-
hed/Fødevarekvalitet” er blevet vurderet, at der et stort behov for egentlig kompeten-
ceudvikling. Det drejer sig mere specifikt om områderne cost-benefit analyser, indu-
striøkonomi, velfærdsøkonomiske analyser og multifunktionalitet. Disse forsknings-
områder er de nyeste i Afdelingen, hvorfor der ikke er noget overraskende i at det er 
her vi har de største behov for fremtidig kompetenceudvikling. Hovedparten af Afde-
lingens nuværende ph.d. studerende er da også beskæftiget indenfor områderne hus-
dyrsundhedsøkonomi og økonomiske analyser af fødevarekæder. 
 
Boks 12 indikerer at faglige områder med et stort behov for kompetenceudvikling ge-
nerelt er kendetegnet ved enten at være knyttet til analyser og kvantificering af bløde 
værdier som fx fødevarekvalitet og -sikkerhed, naturværdier og dyrevelfærd eller ved 
at være knyttet til økonomiske analyser der går ud over det primære bedriftsniveau og 
inddrager større dele af hele fødevarekæden. Denne vurdering giver imidlertid ikke et 
samlet billede af Afdelingens behov for langsigtet kompetenceudvikling, idet det også 
vil være relevant at gennemføre tilsvarende analyser af behovet for kompetenceudvik-
ling på de øvrige modelkompetenceområder som fx datahåndtering, programmering 
og formidling.  
 
Under alle omstændigheder er det ikke tilstrækkeligt at have identificeret behovet for 
langsigtet kompetenceudvikling; mindst lige så vigtigt er det at have en plan for luk-



 
54 Videndeling og kompetenceudvikling, FØI 

ningen af dette gab. Vi finder at det er en af ledelsens vigtigste opgaver at udarbejde 
og gennemføre en sådan plan. Det skyldes ikke mindst at enhver seriøs satsning på 
kompetenceudvikling koster penge, at kompetenceudvikling er tæt knyttet til politik-
ker for personalerekruttering og fastholdelse af medarbejdere med specialkompeten-
cer samt at løbende kompetenceudvikling er en grundlæggende strategisk betingelse 
for fremtidig overlevelse i en viden producerende virksomhed.  
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6. Afslutning og perspektiver 

Vores arbejde i modelstrategigruppen har ført frem til den grundforudsætning at be-
grebet modelstrategi bør opfattes som en proces til bedre videndeling og kompetence-
udvikling. Vi er blevet overrasket over at der tilsyneladende ikke er ret mange offent-
lige forskningsinstitutioner som har en eksplicit modelstrategi og bruger en sådan til 
at øge arbejdsproduktiviteten og forbedre kompetenceniveauet blandt deres forskere. 
Som bekendt er forskningsproduktivitet i lige så høj grad et spørgsmål om kvalitet 
som om kvantitet og her kan forskerens bidrag til innovativ modeludvikling og           
-anvendelse vise sig at være en meget bedre og mere operationel kvalitetsmåling end 
fx hans antal af publicerede videnskabelige artikler.   
 
Gennem vores arbejde har vi i modelstrategigruppen fået et godt indblik i, hvordan vi 
gennem konkrete initiativer kan skabe en øget videndeling blandt forskere som af na-
tur foretrækker at administrere sig selv og ønsker stor autonomi i deres opgaveløs-
ning. I løbet af vores arbejdsproces har vi dog kun mødt positiv opbakning og velvilje 
fra vores kollegaer i Afdelingen, og tilbagemeldingerne fra vores samarbejdspartnere 
har ligeledes været overvejende positive.   
 
Derimod har vi ikke fået endelig afklaret, hvordan en samlet modelstrategi kan bidra-
ge til langsigtet kompetenceudvikling i en forskningsbaseret virksomhed. Ansættelse 
af nye medarbejdere med de rigtige modelkompetencer er uden tvivl den mest oplagte 
strategi; men det er en omkostningsbelastende politik og den løser heller ikke det 
grundlæggende problem som er, hvordan man sikre en løbende kompetenceforbedring 
hos alle medarbejdere beskæftiget med forskningsarbejde (dvs. arbejde med et stort 
teoretisk indhold). Vi har erfaret at der bliver sagt og skrevet meget om kompetence-
udvikling i disse år, og mange forskellige private og offentligt finansierede initiativer 
søsættes, men denne fokusering omfatter tilsyneladende ikke forskning (og højere un-
dervisning) som ellers er den mest videnintensive produktion af alle.   
 
Den planlagte fusion mellem Fødevareøkonomisk Institut og Sektion for Økonomi på 
den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, der skal gennemføres med virkning fra 1. 
januar 2004, indeholder mange nye perspektiver. Herved kommer teoretisk orientere-
de forskere (fra KVL) ind i en fælles organisation med mere anvendelsesorienterede 
forskere (fra FØI). En af fusionsgevinsterne kan være et større samarbejde om fremti-
dig modeludvikling og -anvendelse på tværs af traditionelle interesseskel og faggrup-
per.  
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Er viljen tilstede hos de rette er der utallige måder hvorpå vi kan modelsamarbejde 
fremover og vi vil ikke her forsøge at redegøre for dem. Uanset hvad er det dog vores 
håb at den forestående fusion mellem de to enheder kan udnyttes positivt til at få et 
kompetenceløft i vores fremtidige modelarbejde. Fusionen er jo et konkret vidnesbyrd 
på at vi lever i en foranderlig verden, og er det ikke netop i en sådan brydningstid at 
vi skal skabe nye måder at organisere vores arbejde på – hvis vi altså tør! 



 

 
 Videndeling og kompetenceudvikling, FØI 57

Summary 

The report contains a review of our efforts concerning the development and imple-
mentation of model strategy in the Department of Farm Management and Production 
System Division of the Danish Research Institute of Food Economics. These efforts 
have been understood as a systematic method to improved knowledge sharing and 
competence development. The strategy formulation and the related action plan are de-
scribed in the summary, which is organised as follows: 
 

i. Conceptual definition of a model strategy 
ii. Evaluation of model strategies  
iii. Recommendation for a new model strategy 
iv. Action plan to implement the strategy 

 
i. Conceptual definition of a model strategy 
Conceptually we have defined a model as a computer based model, which can be util-
ized to perform quantitative calculations and analyses. In our opinion it is useless to 
speak of this kind of models without considering the need for input data and the use 
of the produced output. The strategy concept has been defined in traditional terms as a 
plan containing a number of interrelated decisions, which all together are aimed at 
some long-term goals. 
 
We have realised that a model strategy can be interpreted in two distinct manners; ei-
ther as a expression of the models we should have in the Department, e.g. a specific 
pesticide model and a specific model for organic production; or as guidelines for the 
future development and utilization of our research models, e.g. model development by 
teamwork and written routines for model validation. Our conclusion is that the latter 
definition of a model strategy best fit our expected future tasks and the professional 
goals of the Department. Thus, model use is seen as a mean to produce and dissemi-
nate economic research and analyses, whereas model development is understood as an 
integrated part of our human resource development. 
 
ii. Evaluation of model strategies 
Based on a historic analysis and examination of the actual use of models we conclude 
that the Department don’t have any explicit model strategy. However, the importance 
of such a strategy is increasing as we are going to use more differentiated and com-
plex types of models. Examples are the use of non-linear programming, Bayesian 
networks, stochastic frontiers methods and geographic information systems. Further-
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more, there will be a need to extend our research and analyses into more stages of 
food chains and incorporate more behavioural features in our use of models. In-
creased competences are needed to fulfil these future requirements.           
 
We have considered four alternative model strategies: A strategy where we have a set 
of integrated quantitative models (this strategy is adopted in our Department for Agri-
cultural Policy); a strategy where we have a number of coordinated models, i.e. data 
exchange between the models is not computerised; a strategy based on modules, 
which can be integrated according to the specific research problem; and a strategy ba-
sed on developing on big model.   
 
In order to evaluate the existing and the alternative model strategies for the Depart-
ment a range of evaluation criteria has been formulated: 
 

Criteria Description 

Theoretical foundation  Use of economic theory and methods in models 

Resource use Resource requirements to model development. The criteria can be subdi-
vided into requirements for labour, specific knowledge and information 
technology 

Knowledge sharing Ability of models to be utilized of others in the Department 

Preparedness Ability of models to analyse new policies. Relevance of models in prepar-
ing new applications and new research projects 

Flexibility Ability of models for other purposes than originally defined 

Collaboration Ability of models to create attractive cooperative relationships to internal 
and external partners 

Input data Ability of models to use existing and new data in an efficient manner 

Output data Possibilities of interpretation and disseminate outputs from models 
Possibilities of telling a relevant story (Story telling) 

Maintenance and  
documentation 

Requirements to continuously maintenance and documentation of models 

 
 
Considering the above criteria we conclude that there are more advantages than dis-
advantages by having an explicit model strategy in the Department. 
 



 

 
 Videndeling og kompetenceudvikling, FØI 59

iii. Proposal for future model strategy 
Based on our conceptual definition of a model strategy, the formulation of evaluation 
criteria and an analysis of the current and alternative model strategies, we have rec-
ommended a future model strategy containing the following three steps: 
 

1. Mapping of the existing model competences in the Department 
2. Utilization synergy effects 
3. Identification of long-run competence gab 

 
The suggested model strategy reflect that we wish to formulate a realistic model strat-
egy founded on our existing models and which is acceptable with respect to resource 
use. Furthermore, we wanted to create an active strategy that focus more on compe-
tence development than just production of tacit knowledge. The strategy has been di-
vided into three steps to improve the likelihood of implementation. 
 
iv. Action plan to strategy implementation 
Our intention was to implement the formulated strategy in an efficient as well as de-
mocratic manner. Thus, we have recommended that an investigation of our model 
competences and a workshop should be carried out as parts of the strategy implemen-
tation. The action plan for the strategy’s two first elements included: 
 

Action Periode 

Development of a questionnaire Start April – middle of April 

Carrying out the investigation Start May – middle of May 

Analyses of collected data  Middle of May – start June 

1 days workshop: Discussion of  
1) The existing competences in the Department 
2) Opportunities for utilizing synergy effects 

Middle of June 

 
 
The questionnaire investigation was made during May 2003 and in the middle of June 
a workshop was held where the staff of the Department and affiliated students partici-
pated. The most important output of the workshop was the formulation personal sta-
tements for each individual as shown below. The personal statements state what each 
individual can offer to others and what competences are asked for from others in the 
Department.     
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                          Offers                               Wishes 
NN offers to make quality control of the use of 
microeconomic theory 
 
NN offers assistance in programming and  de-
bugging in programs  
 
NN offers sparring concerning econometric 
methods 

NN wishes dialogue concerning Excel and related VBA 
 
 
NN wishes dialogue concerning the economics of   
swine production 
 
NN wishes quality control of language in English 
articles  

 
 
As we gain some experiences with using the statements in our daily work we also be-
lieve that we learning more about the need for active sharing of knowledge. Based on 
the questionnaires and the workshop we have furthermore identified some of our 
needs for future competence development. No action plan has however yet been for-
mulated to closing the identified gab.  
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