
Organic RDD 8
Forsknings-, udviklings- og 
demonstrationsprogram 

med fokus på økologi

Velkommen til informationsmøde

Vi starter snart og glæder os til at fortælle dig om mulighederne 
for at søge støtte gennem:

Mødet bliver optaget så andre interesserede ansøgere 
kan se det efterfølgende på ICROFS´s hjemmeside
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Program
Velkomst (Merete Studnitz)  

Introduktion til ICROFS og Organic RDD-programmet, fokus for opslaget og succeskriterier (Jakob Sehested)

De 6 kriterier (Ilse A. Rasmussen)

De særlige krav – de økologiske principper og regler (Malene Jakobsen)

Projekttyper v. projektledere Sanna Steenfeldt og Tove Christensen (Ilse A. Rasmussen) 

2-siders projekt idé (Lise Andreasen)

Pause

Præsentation af ansøgningsmateriale (Malene Jakobsen og Helene Uller-Kristensen)

Afrunding og tak for i dag (Merete Studnitz) 



• Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer

• Formål: At bidrage til at videreudvikle en markedsdrevet og konkurrencedygtig 
dansk økologisektor gennem forskning og udvikling

• Bestyrelse med repræsentanter for sektor, øvrige interessenter, universiteter

• Koordinerer Organic RDD and CORE Organic forskningsprogrammer

– forskning, innovation, udvikling og demonstration

– universiteter, rådgivere, landmænd/virksomheder, organisationer, etc. 

– formidling

ICROFS



ICROFS rolle

Organic RDD + CORE Organic
Forskning og innovation - koordinering og synergi

Forskningsstrategi
Involvering af interessenter

Formidling
Brugere og samfund

Praksis

Reflektion

Forskning

Forbedring

Organic 
RDD



• Udvælger fokusområder for opslaget

• Evaluerer ansøgninger – forskningsdel evalueres af internationale eksperter

• ICROFS’ bestyrelse prioriterer og indstiller til GUDP-bestyrelsen vedr. bevilling

• Følger fremdriften i projekterne og understøtte at resultaterne realiseres og 
formidles

ICROFS rolle i Organic RDD



• En projekthjemmeside
• En start- og slutfolder om projektet
• Hjælp til formidling af resultater 
• Vejledning i afrapportering
• Synergi med andre projekter
• Hjælp til at komme med input på Økologi-kongressen
• Hjælp til møder, workshops, konferencer
• En rigtig god oplevelse!  

Projekterne får



ICROFS’ Forskningsstrategi

Fokusområder

• Cirkulær bioøkonomi 

• Klima og miljø 

• Biodiversitet 

• Sundhed og velfærd 

• Fremtidens økologiske forbruger 

• Økologien som levevej 



• Der kan søges indenfor for alle seks fokusområder
• Der ønskes især projekter der tager udgangspunkt i eller integrerer:
 FREMTIDENS ØKOLOGISKE FORBRUGER 
 KLIMA OG MILJØ

• Projekterne bør 
 være tværgående og helhedsorienterede
 adressere udvalgte emner inden for et eller flere fokusområder, 
 inddrage værdikæden og brugerne af den viden, der produceres, samt 

forbrugeren i det omfang, det er relevant. 

Fokus for Organic RDD 8



• Forskning af høj international kvalitet

• Praksisnære og innovative løsninger der bidrager til vækst

• Understøtter bæredygtighed, troværdighed og bidrager til samfundsgoder

• Samarbejde ml. forskning, landmænd / virksomheder / myndigheder / forbrugere 

• Involverer og formidler ny viden effektivt til brugerne

9

Succeskriterier for Organic RDD projekter



• 50 mio. kr. afsat på Forskningsreserven
• Der kan søges 0,25 til 8 mio.
• Ansøgningsfrist 3. maj 2022 kl. 12:00

10

Ansøgningsfrist og beløb



SPØRGSMÅL?
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Prioritering - Kriterier
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1. Troværdighed i forhold til 
økologiske principper

2. Økologiens bidrag til 
samfundsgoder

3. Robuste systemer
4. Projektdeltagernes provenu
5. Videre økonomisk effekt
6. Formidling og brugerinddragelse



1. Troværdighed – set fra forbrugernes synspunkt

2. Samfundsgoder – set fra samfundets synspunkt (mere 
langsigtet)

3. Robusthed – set fra producentens synspunkt

Tre grønne kriterier

13



Tre grønne kriterier

14



4. Provenu – for projektdeltagerne (1-3 år efter projektet slutter, ikke senere)
5. Videre økonomisk effekt – for interessenter (udbredelse) og/eller samfundet 

(opskalering)

Penge sparet = penge tjent!

To økonomiske kriterier

15



6. Formidling og brugerinddragelse 
• Brugere inddraget allerede i projektplanlægning
• Formidling som integreret del af projektet (både videnskabelig og populærvidenskabelig formidling)
• Formidling via ICROFS i projektforløbet

Kriterie vedr. formidling og brugerinddragelse

16



• Ikke krav om effekt på alle kriterier
• Alle skal have effekt på mindst ét grønt kriterie

– Type 2 skal have effekt på samfundsgoder

• Alle undtagen type 2 skal have effekt på mindst ét økonomisk 
kriterie

• Alle skal have effekt på kriterie 6 vedr. formidling og 
brugerinddragelse

Kriterier

17



SPØRGSMÅL?
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Særlige krav
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Økologiens 4 etiske grundprincipper:

Den internationale 
økologiorganisation 
IFOAM

Principperne for økologisk jordbrug er resultatet af en to år lang, åben og meget omfattende proces gennemført af IFOAM, verdensorganisationen for 
økologisk jordbrug, i 2003-2005. En arbejdsgruppe blev udnævnt til at formulere udkast til nye principper og forestå fire verdensomspændende 
konsultationsrunder med interessenter i og udenfor økologisk jordbrug



De økologiske principper og det økologiske regelsæt: 

IFOAM’s 4 grundprincipper: 
• https://www.ifoam.bio/why-organic/shaping-agriculture/four-principles-organic
• https://icrofs.dk/om-icrofs/hvad-er-oekologisk-jordbrug/de-oekologiske-

principper/browse

EU’s økologiforordning af 30 maj 2018 (trådt i kraft ved årsskiftet):
• Principper s. 22-25 (mål, generelle principper, særlige principper)
• Regelsæt fra s. 25

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=DA

Særlige krav
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https://www.ifoam.bio/why-organic/shaping-agriculture/four-principles-organic
https://icrofs.dk/om-icrofs/hvad-er-oekologisk-jordbrug/de-oekologiske-principper/browse
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=DA


• Forsøgsmateriale og -metoder skal overholde det økologiske regelsæt

MEN!!
Der kan være gode grunde til at I ikke kan følge økologireglerne til punkt og 
prikke i forbindelse med materiale 

 Beskriv afvigelser og forklar hvorfor 
 Beskriv hvordan jeres resultater gavner økologien

Særlige krav - Økologiske betingelser

21



Skema A: A21-3

22

https://icrofs.dk/soeg-
forskningsmidler/organic-rdd-
forskningsmidler

https://icrofs.dk/soeg-forskningsmidler/organic-rdd-forskningsmidler


SPØRGSMÅL?
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Forskningsindhold væsentligt!
- Men rene forskningsprojekter accepteres ikke!
• Type 1: med forretningsplan

– Mindst 1 grønt, 1 økonomisk og kriterie 6
• Type 2: samfundsgoder = uden forretningsplan

– Mindst kriterie 2 (samfundsgoder) samt kriterie 6
– Gerne også kriterie 1 og/eller 3 
– Hvis effekt på økonomiske, overvej at søge type 1

Projekttyper

24



• ProLocAl
• Protein from locally grown legumes and algae for organic chickens

• GUDP projekt under Organic RDD 7, koordineret af ICROFS
• Type 1 projekt: Project with research content and business plan 

– Formål: at reducere klimaaftrykket fra økolgisk kyllingekød ved at fodre kyllinger 
med mikroalger og lokalt dyrkede bælgplanter i stedet for importerede 
proteinkilder

• Ved tilsagn blev der lagt vægt på, at projektet er: 
– Progressiv omkring ressourceudnyttelse og cirkularitet, lokal forsyning med 

protein og essentielle aminosyrer, værdikædeforbedring og undersøgelser af 
produkternes kvalitet

11-02-202230-11-2017



• ProLocAl
• Protein from locally grown legumes and algae for organic chickens

• Vigtigt at finde de rigtige samarbejdspartnere, der fagligt kan supplere 
hinanden og har forskellige ekspertiser. Et godt netværk en stor fordel 
ved planlægning og udformning af ansøgninger til GUDP

• i ProLocAl indgår følgende partnere: 
– Aarhus Universitet (projektledelse), Teknologisk Institut, Københavns 

Universitet, SEGES, Rokkedahl Landbrug (producent af økologiske 
slagtekyllinger), Vestjyllands Andel (foderfabrik)

– Udformet forretningsplan for partner Rokkedahl og Vestjyllands andel

11-02-202230-11-2017



• ProLocAl
• Protein from locally grown legumes and algae for organic chickens

• The project comply with the 4 organic principles: Health, Ecology, 
Fairness and Care
– Health: focus on organic chicken welfare by developing a new “ProLocAl” feed 

concept having a more balanced nutrient composition to avoid oversupply of 
protein

– Ecology: using microalgae grown I a side stream from grass protein production 
combined with the use og homegrown legumes that assimilate N from the soil

– Fairness and care: using slow growing broiler genotypes and organic diets in all 
experimental and demonstration studies

•

11-02-202230-11-2017



SO-FOOD (organic RDD6) 

• Sustainable organic food systems – consumers’ perceptions and trade-offs 
between sustainability dimensions (SO-FOOD)

• Bæredygtige økologiske fødevaresystemer – forbrugernes syn på og
afvejninger mellem forskellige dimensioner af bæredygtighed (SO-FOOD)

• Projektperiode 2021-2022

11/02/2022 28

Projektgruppe
Tove Christensen
Jonas Nordström
Sigrid Denver 
Kia Ditlevsen

Følgegruppe
Anne Kjeldsen (ARLA)
Gregers Hummelmose (Fødevarestyrelsen)
Per Vesterbæk (Landbrug & Fødevarer)
Thomas Roland (COOP)



RQ1 Har økologiske forbrugere 
et mere klimavenligt 
fødevareforbrug end ikke-
økologiske forbrugere?

AP3 fokus
grupper

AP1 Købsdata

AP2 Kort
spørgeskema

AP4  
Spørgeskemaundersøgelse

RQ3 Har økologiske forbrugerne et 
mere holistisk syn på bæredygtighed 
end ikke-økologiske forbrugere?

RQ2 Hvordan ser forbrugere på teknologidrevet 
bæredygtighed – og anses ny teknologi for 
mere tillidsvækkende, hvis fødevaren er 
økologisk?

RQ4 Er der forskel på, hvordan 
økologiske og ikke-økologiske 
forbrugere prioriterer og afvejer 
bæredygtighedsdimensioner over 
for hinanden – og afhænger det af 
om varerne er økologiske?

Projektets overordnede struktur



Hvorfor er SO-FOOD relevant?
• Da økologi i høj grad er markedsdrevet, er forbrugernes syn på 

bæredygtighed, accept af nye teknologier og afvejninger mellem 
dimensioner nødvendige for at positionere økologi som et redskab i en 
bæredygtig fødevareproduktion

• Markedsføring og produktudvikling

Forventede effekter
• Hvordan skal økologiske fødevaresystemer udvikles i en bæredygtig

retning, så de er i tråd med forbrugernes opfattelser af bæredygtighed

11/02/2022 30

Type 2 projekt
(ikke produktspecifikt)

Derfor passer projektet 
til de økologiske 
projekter



SPØRGSMÅL?
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Kan min ide blive til et Org RDD 8 projekt?

32

Få sparring på projektide fra ICROFS’ sekretariat
• Er det relevant at søge midler fra Organic RDD?
• Rammer dit projekt indenfor opslag og kriterier for udvælgelse?

Hvordan?
• Beskriv projektide på 2-sider i vores skabelon og send den til icrofs@icrofs.org med 

cc til gudp@lbst.dk
• Mundligt svar på telefon (vi tilstræber inden for en uge)

https://icrofs.dk/soeg-
forskningsmidler/organic
-rdd-forskningsmidler

 Formål og forskningsspørgsmål
 Baggrund
 Forventede resultater
 Projektet faser
 Formidlingsplan
 Projektledere og involverede partnere
 Forventet budget og projektperiode

mailto:icrofs@icrofs.org
mailto:gudp@lbst.dk
https://icrofs.dk/soeg-forskningsmidler/organic-rdd-forskningsmidler


Kan min ide blive til et Org RDD 8 projekt?
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Kan min idé blive til et Org RDD 8 projekt?

34

https://icrofs.dk/soeg-
forskningsmidler/organic-rdd-forskningsmidler

https://icrofs.dk/soeg-forskningsmidler/organic-rdd-forskningsmidler


SPØRGSMÅL?
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36

Du kan finde 2-siders projektidé skabelon og ansøgningsmateriale på ICROFS og 
GUDP’s hjemmesider. Video’er kan du finde på ICROFS hjemmeside.

• https://icrofs.dk/soeg-forskningsmidler/organic-rdd-forskningsmidler
• https://lbst.dk/tilskudsguide/groent-udviklings-og-demonstrationsprogram-

gudp/#c10113

PAUSE – VI ER TILBAGE KL. 10.30 

https://icrofs.dk/soeg-forskningsmidler/organic-rdd-forskningsmidler
https://lbst.dk/tilskudsguide/groent-udviklings-og-demonstrationsprogram-gudp/#c10113
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Program
Velkomst (Merete Studnitz)  

Introduktion til ICROFS og Organic RDD-programmet, fokus for opslaget og succeskriterier (Jakob Sehested)

De 6 kriterier (Ilse Rasmussen)

De særlige krav – de økologiske principper og regler (Malene Jakobsen)

Projekttyper v. projektledere Sanna Steenfeldt og Tove Christensen (Ilse Rasmussen) 

2-siders projekt idé (Lise Andreasen)

Pause

Præsentation af ansøgningsmateriale (Malene Jakobsen og Helene Uller-Kristensen)

Afrunding og tak for i dag (Merete Studnitz) 



Skema A: Hovedansøgningsskema
Skema B: Budget, Gantt-diagram, milepæle og leveringer
Skema C: Deltagerskema
Skema D: Ekstra forretningsplan
Skema E: Beskrivelse af projektets forskningsandel
Frivilligt: Skema G: Business Model Canvas

• Alle skemaer skal udfyldes på engelsk
• BRUG VEJLEDNINGEN!

Præsentation af ansøgningsmateriale

38



Skema A: A21-2 Fokusområder

39

Kun fokusområder, hvor der er angivet effekter i A23



Skema A: A21-3
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Skema A: A23 Konkrete grønne effekter

41

Impact form 1 – Green sustainability
Parameter Impact

(indicate unit)
Dissemination 
(indicate unit)

Total impact (impact 
x dissemination)

Expected year of 
achievement

Source reference

Limited impact on 
the environment 
from nutrients (N 
and P), pesticides 
and greenhouse 
gases

Nitrogen (N)

Phosphorus (P)

Pesticides
(Frequency of 
treatments/ha)

Greenhouse gases 
(CO2-eq.)

• Den primære grønne effekt: beskriv og kvantificer 
• Andre grønne effekter: beskriv 
• Effekter som ikke måles/evalueres kan ikke angives som effekter



Skema A: A23 Grønne effekter
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Skema A: A24  Økonomiske effekter 

43

Nettoindtjening for projektets deltagere



Skema A: A24  Økonomiske effekter 

44

Den videre økonomiske effekt gælder uden for kredsen af projektdeltagerne



Afgørende at projektets resultater og anbefalinger kommer  ud at arbejde.

Projektet vil blive bedømt på evnen til at:
• Inddrage
• Kommunikere med
• Formidle
Projektets resultater og anbefalinger til relevante målgrupper/brugere

• Op til 50.000 kr. til kommunikation
• (Se også kriterium 6)

A28. Kommunikation og leveringer

45



Beskriv og uddyb:
Målgrupper/brugere – og formålet med kommunikation:

• Beslutningstagere
Udfordringer, løsninger og anbefalinger

• Faglige miljøer
Metoder og resultater

• Brugere, forbrugere, offentlighed
Nytte for den enkelte og samfundsnytte

Inddrag repræsentanter for relevante målgrupper i løbet af projektet:
• Det kan være som projektdeltagere eller en følgegruppe 
• Inddragelse/feedback på  workshops, temadage mm.

A28. Kommunikation og leveringer

46



• Skema B

Skema B (faneblad 4)
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A28. Kommunikation og leveringer

48

Udfyld faneblad 4 med ‘Deliverables’ i skema B;
• Temadage 
• Webinar
• Videnskabelige artikler
• Markvandringer
• Populærvidenskabelige artikler
• Pressemeddelelser
• Videoer
• Kongresser/konferencer

 Projektet bedømmes på de beskrevne leveringer i forhold til budgettet



Formidling via ICROFS både på dansk og engelsk 
(min. én gang årligt på DK og UK)

• www.icrofs.dk
• Nyhedsbreve, klummer, artikler, folder mm.
• Video eller Podcasts
• Sociale medier (FB, LinkedIn og Twitter)
• Formidling af projektets resultater ved afslutning 

(websiteopdatering, artikler/pressemeddelelse, folder)
Årlige statusmøder:

• Projektleder og 1-2 projektdeltagere

A28. Kommunikation og leveringer

49

http://www.icrofs.dk/


• ICROFS modtager referat af projektmøder og deltager i disse 1-2 gange om året
– Milepæle og leveringer i særskilt excelark

• ICROFS’ kommunikationsteam producerer og bistår ved udarbejdelse af 

kommunikationsprodukter via ICROFS’ egne kanaler, relevante fagmedier og dagspressen

• Alle publikationer skal lægges i Organic Eprints

• Årligt møde for alle Organic RDD (Forsknings- og Innovationsværksted)

• Årlig statusrapporter (bestyrelse gransker)

• Slutrapport (bestyrelse gransker)

Projekternes forpligtigelser



Et åbent online-arkiv for forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer

• Organic Eprints har mere end 28.000 publikationer
• Organic Eprints indeholder videnskabelige og populære artikler, rapporter, 

præsentationer, projektbeskrivelser, nyhedsbreve, bøger og andre typer af 
publikationer.

• Hver publikation har kort resumé med oplysninger om forfattere og kontakter, detaljer 
om udgivelsen, peer review-status, emneområde etc.

Organic FarmKnowledge: 
God mulighed for formidling til producenter og rådgivere.

Organic Eprints



Skal IKKE udfyldes for type 2 projekter!

A29. – A35. Forretningsplan
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53

2

3

4

6

78

9

FRIVILLIG!
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12

3

4

5

6

78

9



SPØRGSMÅL?
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• Budgetskema
• Gantt-diagram
• Milepæle og leveringer

Skema B: budget, Gantt-diagram, milepæle og leveringer 
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Maximale tilskudssatser for GUDP projekter

57



SPØRGSMÅL?
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• Basis for ekspertpanelets evaluering sammen med Skema B
• Eksperterne er godkendt af Innovationsfonden
• I skal udfylde ét Skema E per projekt. 

Skema E. Forskningsdelen i projektet

59



Skema E. Projektbeskrivelse

60

• Mål
• Forventede resultater
• Estimering af effekter



Beskrivelse: E7a – E7f 

• E7a: Beskrivelse af de videnskabelige aktiviteter i projektet og hvorfor de er nødvendige 
for at opnå projektets mål og effekter

• E7b: Definere problem(er) og hypotese(r)

• E7c: Teoretisk baggrund og ‘state-of-the-art’                                                                               
(en liste over referencer kan inkluderes i de maks. 4 siders appendiks)

Skema E. Projektbeskrivelse

61



E7d: Metoder og analyser samt forsøgsdesign
• Gentagelser
• Behandlinger
• Sammenhæng med arbejdspakker 
• Beskrivelse af arbejdspakker med forskningsindhold (ikke tilstrækkeligt at referere til 

Gantt diagram i Skema B)
• Liste med milepæle og leveringer (Skema B: faneblade 3 og 4)

E7. Projektbeskrivelse

62



E7e: Risici i forskningsdelen og plan for at imødegå dem

E7f:  Videnskabelige kvalifikationer af deltagerne i forskningsdelen
• Fordeling af arbejdsopgaver mellem projektdeltagerne i forskningsdelen
• PhD-studerende:  Hvordan indgår deres arbejde i projektet

E7. Forskningsdelen i projektet
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SPØRGSMÅL?
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