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Resilience for Dairy (R4D) har modtaget støtte fra den Europæiske Unions 
Horizon 2020 Forsknings- og Innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 
101000770.
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R4D

R4D – som står for Resilience for Dairy (dansk: Modstandsdygtig
mælkeproduktion) – er navnet på et EU-finansieret projekt, der har til
formål at forbedre den europæiske mælkeproduktions bæredygtighed
og modstandsdygtighed. For at nå dette mål har de 18 partnere i R4D
skabt et netværk, der muliggør udveksling af praktisk og videnskabelig
viden mellem europæiske mælkeproducenter, forskere og andre
relevante interessenter.

TRIN 1
Identificer 

landmandens 
behov på 
EU-niveau

TRIN 2
Kortlæg alle 

bedste praksis & 
løsninger

TRIN 3
Opstil væsentlige 

faktorer for at 
matche behovene i 

praksis

PROJEKTIMPLEMENTERING2021

120

15
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Farm-
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Pilotgårde

Organisation-
er

Lande

R4D

I hvert af projektets deltagende lande vil
der være en farmfacilitator, et netværk
for mælkeproducenter samt et nationalt
kvægfagligt netværk. Farmfacilitatoren
vil forbinde mælkeproducenter og deres
foreninger, virksomheder, forskere og
andre interessenter i kvægsektoren for at
fremme udvekslingen af information og
viden i det nationale kvægfaglige
netværk. Derudover vil farmfaciliatorerne
interagere stærkt med videns-
facilitatorerne indenfor tre
vidensområder for at sikre, at foreslåede
løsninger vil være klar til praksis og kan
tages i brug af mælkeproducenter.

Implementering

“MODSTANDSDYGTIGHED: evnen til at komme sig over et chok og tilpasse sig 
ændringerne”
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TRIN 4
Udveksling af 
formidlings-

værktøjer

TRIN 5
Få den 

praktiserendes 
accept

TRIN 6
Identificer 

forskningshuller

2023

Mål

• Etablere en række bedste praksis, der er skræddersyet til at imødekomme hver enkelt
landmands specifikke behov og samfundets forventninger.

• Forbedre bedrifternes økonomiske effektivitet og sociale modstandsdygtighed.
• Forbedre deres tekniske effektivitet og brugen af lokale ressourcer.
• Fremme landbrugssystemer, der lever op til samfundets miljø- og

velfærdsforventninger.
• Skabe et solidt netværk, der vil bestå både under og efter projektet.

Økonomisk & social 
modstandsdygtighed

Teknisk effektivitet Miljø-, dyrevelfærds- og 
samfundsvenlige 

produktionssystemer

R4D-partnere sigter mod at øge mælkeproducenters modstandsdygtighed.
For at få dette til at ske, vil de fokusere på 3 vidensområder: 
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Resilience4Dairy @R4_Dairy

Mere information på:
www.resilience4dairy.eu

(siden er under opbygning)

Søren Østergaard
Farmfacilitator i DK
Aarhus Universitet

Soren.Ostergaard@anis.au.dk
Tlf. 51 42 02 15

HVEM ER VI?

http://www.resilience4dairy.eu/
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