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Organic RDD 4
Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram 4 (Organic RDD 4) giver støtte til 
økologiske projekter, der bidrager med konkrete løsninger til at øge ressourceeffektiviteten i det  
økologiske landbrug. 

Indkaldelsen af ansøgninger til Organic RDD 4 er gennemført i samarbejde med Internationalt 
Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS), idet bestyrelsen for 
GUDP har hentet en indstilling fra ICROFS-bestyrelse i forbindelse med uddeling af midlerne 
under programmet. ICROFS koordinerer Organic RDD 4, og GUDP finansierer projekterne. 

Programmet løber i perioden 2019-2021 og har et budget på 25 millioner kroner. Puljen
er gået til 6 projekter, som sætter fokus på at gøre det økologiske landbrug mere  
ressourceeffektivt, herunder forbedrer det økologiske jordbrugs klima/miljøprofil og 
understøtter husdyrsundhed og -velfærd.

De 6 projekter i Organic RDD 4 er:

ClimateVeg:
Forbedringsmuligheder for klima- og  miljø- 
profilen i  økologisk grøntsagsproduktion 
Den danske efterspørgsel efter økolo-
gisk frugt og grønt er mere end fordoblet 
fra 2013 til 2016 og er nu den største 
økologiske varegruppe. Grøntsager vil i 
en fremtidig klimaoptimeret kost delvis  
erstatte animalske produkter, og grønt- 
sager skal, ifølge de nationale kost- 
anbefalinger, udgøre en andel på 2/5 
af maden på tallerkenen. Formålet med  
ClimateVeg er at dokumentere klima- og  
miljøprofilen for danske økologiske grøntsag-
er og at identificere forbedringsmuligheder 
i tæt samarbejde med store danske økolo-
giske grøntsagsproducenter.

Projektleder: Hanne Lakkenborg Kristensen, 
Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet 

ClimOptic:
Ny klimaeffektiv gødning til  
økologisk planteavl
Der er et stort behov for at reducere udled-
ningerne af klimagasser fra landbruget som 
en del af den globale målsætning om at  
holde menneskeskabte klimaændringer  
under 2°C. Dét kræver både reduktion af  
udledninger af klimaga ser som N2O fra 
marken samt øget kulstoflagring i jorden.
Formålet med Organic RDD-projektet  
ClimOptic er at udvikle, dokumentere og 
demonstrere optimerede organiske gød-
ninger til anvendelse i samspil med ændringer 
i sædskifte og gødningshåndtering for mere 
klimaeffektiv økologisk planteproduktion. 

Projektleder: Jørgen E. Olesen,  
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 



MAFFRA II:
Planter som antibakterielt foder til 
forebyggelse af diarré hos smågrise
Fravænningsdiarré hos smågrise udgør et  
alvorligt dyrevelfærds- og økonomisk prob-
lem i dansk griseproduktion, der traditionelt er 
forsøgt løst ved hjælp af antibiotika, zinkoxid, 
kobber og syntetiske organiske syrer. 
Problemet med udvikling af bakteriel  
resistens og miljømæssige konsekvenser 
ved ophobning af zink i dyrkningsjord har 
ført til politiske krav om reduktion af antibi-
otikaforbrug og udfasning af medicinsk zink 
i EU. Formålet med Organic RDD-projektet  
MAFFRA II er at videre- og færdigudvikle 
et naturligt, plantebaseret, antimikrobielt 
foderadditiv til smågrise, som forebygger 
fravænningsdiarré og kan reducere/erstatte 
brugen af antibiotika og zink.

Projektleder: Martin Jensen,
Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet 

KALVvedKO
Kalve hos køer i malkekvægbesætninger 
At kalve skilles fra deres mor efter et døgn er 
et åbenlyst dilemma i økologiske malkekvæg-
besætninger. Det bryder med de økologiske 
principper, men har været accepteret praksis 
gennem mange årtier, især af hensyn til 
mælkeudbyttet til humant konsum. 
Dilemmaet har i stigende omfang vækket  
forbrugernes opmærksomhed. Organic RDD- 
projektet KALVvedKO undersøger forskellige 
aspekter af dilemmaerne vedrørende fravæn-
ning, samt fordele og udfordringer ved at lade 
kalvene gå sammen med deres mødre gennem 
mælkefodringsperioden. Projektet søger at  
løse disse dilemmaer gennem forskning og  
udvikling af nye robuste og innovative  
staldsystemer til danske forhold.

Projektleder: Mette Vaarst,  
Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet 



ShelterFish:
Omkostningseffektiv og miljøvenlig ørred-
produktion med fokus på høj dyrevelfærd 
Opdræt af regnbueørred, særligt økolo-
gisk ørred, er udfordret på grund af gælle- 
og hudparasitinfektioner forårsaget af en  
række forskellige patogener. Parasitten 
Costia  (Ichthyobodo necator) kan være 
dødelig både for yngel og mindre fisk.  
Derudover forårsager en såkaldt ”Midichlo-
ria”-lignende bakterie rødpletsyge (RMS) i 
store fisk, hvilket medfører kassering af op 
imod 30% af fiskene vedslagtning. 
Formålet med Organic RDD-projektet 
ShelterFish er at udvikle nye metoder 
til håndtering af  nogle af de primære  
sygdomsproblemer i den økoligiske ørred- 
produktion. Målet er at skabe en 
mere omkostningseffektiv produktion, der 
samtidig sætter fokus på bedre dyrevelfærd 
og reduceret miljøpåvirkning.

Projektleder: Alfred Jokumsen,
DTU AQUA 

SustainOrganic:
Dokumenterbare bæredygtige 
fødevareindkøb for professionelle køkkener 
Kostsammensætningen rummer et af de 
største potentialer for reduktion af klima- 
påvirkningen fra vores fødevaresystemer. 
For at kunne nå klimamålene i Parisaftalen 
og FN’s verdensmål, er det nødvendigt at 
optimere kostsammensætningen. Økologisk 
fødevareproduktion kan bidrage til at opnå 
en række fælles goder som for eksempel  
reduceret brug af pesticider, forbedret  
biodiversitet, forbedret jordkvalitet samt 
beskæftigelse og merværdi af produktionen i 
landdistrikterne. 
Organic RDD-projektet SustainOrganic 
fokuserer på at kortlægge de mest gængse 
fødevarers påvirkning på miljøet ud fra  
livcyklusanalyser. Formålet er at kortlægge 
økologiske fødevares påvirkning på miljøet og 
at skabe en dokumenteret, bæredygtig guide-
line for sammensætning af fødevareindkøb til 
storkøkkener.

Projektleder: Marie Trydeman Knudsen,  
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 
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