
Plan S og OA-publicering



PLAN S

KRAV OM OPEN 
ACCESS-PUBLICERING 

UDEN 
EMBARGOPERIODE

Vedtaget i EU-regi

Horizon Europe vil i 
høj grad følge Plan S-
principperne om OA

NOGLE OFFENTLIGE 
DANSKE FONDE 

FORVENTER GRØN 
OA - MED EMBARGO 

men giver ikke midler 
til publicering

Gælder fx

Den frie 
Forskningsfond og 
Innovationsfonden 

PT. IKKE PLANER I 
DANMARK OM PLAN S

Danmark’s OA-strategi: 
FRI OA FRA 2025 

Baseret på ‘Grøn 
OA’/parallelpublicering af 

fx postprints

Med maksimalt 12 mdr. 
embargo

DE STORE PRIVATE 
FONDE I DANMARK 

har forskellige 
tilgange til OA

Enkelte: ansøgning til 
OA og publikationer

Andre: ikke midler til 
publicering 

Nogle: nævner ikke 
OA

TRÆDER I KRAFT I 2021

Accepterer  
overgangsordning

Hybrid model, hvis 
transformative aftaler 

med forlag indgås



ERFARINGER FRA OA-
ARBEJDSGRUPPEN i 
LMS-regi

OA-PROBLEMSTILLINGEN ER GENEREL

Ikke alene relateret til Region Hovedstaden

Derfor også arbejdsgruppe i LMS-regi

Arbejdsgruppen vil arbejde videre med 
problemstillingen på relevante niveauer

UNIVERSITETERNE ARBEJDER MEST MED OA

Meget tid bruges på praktiske råd og støtte til forskerne vedr. OA-krav fra 
fonde og muligheder

Den nationale grønne OA strategi kræver til dels parallelpublicering i fx Pure 
eller andre repositorier – tidskrævende ift. rettigheder og registrering

Alle måles årligt i den danske OA-indikator – incitament til at opnå 2025 
strategi

SDU har en fælles pulje (1,2 mio. kr. i 2020) - Region Midt, Syd og Nord knytter 
sig meget op på universiteternes arbejde

DEN FØRSTE TRANSFORMATIVE AFTALE

Aftale med Elsevier – faldt på plads i januar 2021

Både universiteterne og regionerne har afventet KB’s forhandlinger med 
Elsevier

Aftale om fri OA publicering i de tidsskrifter, som ens licensbetalingsaftaler 
omfatter, og som giver mulighed for OA

REGIONERNES ARBEJDE MED OA

Region Midt, Syd og Nord knytter sig meget 
op på universiteternes arbejde

RegSj støtter via deres forskningspulje, hvor 
man også kan søge til publicering

RegH vil arbejde med hjælp til publicering 
ift. gode tidsskrifter

Nu udestår 
de praktiske 
udfordringer

https://www.oaindikator.dk/da/


HVAD KAN MAN 
ELLERS GØRE VED 
KRAV OM OA

PH.D. STUDERENDE

Kan bruge annuum til publicering

OBS. Beløbet er alene 20.000 kr./år og skal 
også dække andre udgifter

ADMINISTRATIONENS INDSATS IFT. OA - LOKALT

Vil arbejde med ”kvalitetsmærkning” af tidsskrifter, 
så rovtidsskrifter undgås

Vil arbejde med de praktiske udfordringer ifm. 
Elsevier-aftalen

REGIONENS FORSKERE GENERELT 

Søg altid til OA-publicering, hvis muligt hos 
fonde ved projektansøgning – også i RegH’s
egen forskningsfond (ikke afprøvet endnu)

Undersøg altid mulighederne for forskellige 
OA-publicering – evt. gennem universitets-
ansættelse

Spørg administrationen via mail til
CRU-FP-KB-adgang

ADMINISTRATIONENS INDSATS IFT. OA -
NATIONALT

Vil følge kravene om OA fra fonde – i nationale og 
internationale fonde

Vil samtidigt følge op på OA-muligheder, der 
kommer derfra

Brug altid 
branding som 
Copenhagen 
University 
hospital
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