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Afrapporteringsskema til DEFF-projekter  
 
 

Projekttitel De næste skridt mod permanent adgang til 
videnskabelige e-journals i Danmark 

Kontaktperson Gitte Bruun Jensen 

Indsatsområde Projektet er ansøgt i kategorien mindre 
projekter som har karakter af at være 
undersøgende og innovative. 

Kort beskrivelse af projektet Formålet med projektet er at tage fat på en 
række områder som skal afklares førend der 
kan skabes en permanent adgangsløsning i 
Danmark til videnskabelige e-journals.  
Dette omfatter f.eks. en kortlægning af 
nuværende rettigheder og en fælles indsats 
ift. at få de nødvendige rettigheder ind i 
licensaftaler. Der etableres og testes LOCKSS 
prototyper så denne tekniske løsning til 
permanent adgang evalueres også i projektet. 

Status i forhold til tidsplan 
- Hvornår er projektet startet op, og 

hvornår forventes det afsluttet?  
- Har projektet fulgt den godkendte 

tidsplan? Hvis nej, hvorfor? 
- Forventes det, at projektet fremover vil 

følge tidsplanen? 
- Andet 

Hvornår er projektet startet op, og hvornår 
forventes det afsluttet?  
Planlægningen af projektet er startet op 
primo januar og opstartsmøde afholdt d. 5. 
februar for licensdelen af projektet. Projektet 
forventes afsluttet ved udgangen af 
december 2015 iht. ansøgningen. 
 

 Har projektet fulgt den godkendte tidsplan?   
Hvis nej, hvorfor? 
Enkelte mindre justeringer er gennemført. 
Kortlægningen af rettigheder i DEFF og lokale 
aftaler har vist sig mere omfattende end 
estimeret i budgettet og i tidsplan og har 
derfor taget 1 måned mere (er afsluttet). 
Analyser af dækningen og OA i 
LOCKSS/Portico og OA forventes derimod 
afsluttet tidligere end i den godkendte 
tidsplan.   
 
Forventes det, at projektet fremover vil følge 
tidsplanen? 
Ja. Det spor i projektet som drejer som om 
licenser og kortlægning afholder møde d. 16. 
juni, hvor resultaterne drøftes. Efter dette 
udestår kun forhandlingsopgaven som 
naturligt nok skal køre resten af året.  
Derudover er LOCKSS delen først sat til at 
starte i 2. kvartal og forløbe resten af 
projektperioden, hvilket også er 
forventningen. 
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Status på budget 
- Har der været afvigelser i forhold til det 

godkendte budget? 
- Forventes der afvigelser fremover? 

Der er ingen afvigelser ift. det godkendte 
budget. 

Status på leverancer 
- Hvilke milepæle/leverancer er opnået det 

sidste halve år? 
- Har der været afvigelser i forhold til de 

planlagte milepæle/leverancer? 
- Hvilke milepæle/leverancer forventes 

opnået det næste halve år?  

Hvilke milepæle/leverancer er opnået det 
sidste halve år? 
Projektet begyndte primo januar og har 
derfor ikke været i gang 6 måneder.  
 Der er etableret overblik over, hvilke 

rettigheder universitetsbibliotekernes 
lokale licenser giver i forhold til 
permanent adgang. 

 Derudover har DTU kortlagt rettighederne 
i DEFF licenserne.  

  
Oplysningerne samles pt og  
primo maj kan et samlet regneark udsendes 
til DEFF og projektgruppen. Det vil være 
første gang, at der er skabt et overblik over 
alle DEFF aftaler og alle universiteternes 
lokale aftaler.  
 
 Der gennemføres pt. analyse af Portico og 

LOCKSS dækning (inkl. OA) og disse 
udsendes til projektgruppen primo maj. 

 Alle deltagerne har lavet tidsskrifts 
titellister som anvendes til Portico og 
LOCKSS analyserne.    

 Der er i projektet indgået aftale om, at 
permanent adgang bliver et prioriteret 
forhandlingselement i lokale såvel som 
DEFF forhandlede aftaler i 2015.  

 Derudover er der indgået aftale med DEFF 
om, at DEFF i 2016 forhandler et appendix 
ind i flerårige aftaler. Universiteterne 
forhandler aftaler og evt. appendix ind i 
lokale flerårige aftaler i 2015.  

 Der er udarbejdet og opnået enighed om 
en fælles klausul baseret på JISCs 
standardaftale og en dialog med JISC. 

 
Har der været afvigelser i forhold til de 
planlagte milepæle/leverancer? 
 
 Som en ekstra opgave har  
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projektgruppen besluttet at de biblioteker 
som ønsker det også kortlægger muligheder 
for OA (oplægning i arkiv) som en del af 
projektet. Samme aftale er indgået med DEFF 
for DEFF aftaler. 
 
Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået 
det næste halve år? 
 
I LOCKSS delen af projektet er de indledende 
drøftelser påbegyndt. Indenfor de næste 6 
måneder forventes følgende opnået: 
 Krav (hvad der skal testes) til permanent 

adgangsløsning er afsluttet. 
 LOCKSS prototyper er installeret men test 

pågår stadigvæk. 

Kort tekst til projektbanken  
- Status siden sidst og forventninger til det 

næste halve år? 

Projektet har gennemført kortlægning af 
rettigheder til permanent adgang i 
universiteternes lokale aftaler og i DEFF 
aftaler. Oplysningerne samles i skrivende 
stund og udsendes til projektgruppen i maj og 
drøftes i juni. Der foretages pt analyser af 
dækningen af DEFFs og universiteternes 
lokale aftaler i Portico og LOCKSS som 
ligeledes udsendes til projektgruppen i maj og 
drøftes i juni. Der er udarbejdet en fælles 
klausul til anvendelse i forhandling af 
rettigheder til permanent adgang og der er 
indgået aftale om, at der gøres en fælles 
indsats for at få de nødvendige rettigheder 
ind i DEFF og lokale aftaler.  
Drøftelserne af etablering og test af LOCKSS 
prototyper er gået i gang og det forventes, at 
prototyperne er installeret indenfor det næste 
halve år og at test pågår. 

Kort nyhedstekst til deff.dk/nyhedsbrev 
- Status siden sidst og hvad sker der det 

næste halve år? 

I projektet arbejdes der med en række 
områder som skal afklares førend, der kan 
skabes en permanent adgangsløsning i 
Danmark til videnskabelige e-journals.  
 
For at kunne vælge mellem Portico og 
LOCKSS er det en forudsætning, at 
bibliotekerne kender deres dækning af DEFF 
såvel som lokale e-tidsskrifter. Der er således 
indsamlet oplysninger om universiteterne e-
tidsskrifter som sammenlignes med de 
tidsskrifter, der findes i Portico og LOCKSS. 
Derudover tjekkes antallet af OA tidsskrifter i 
begge tjenester. Projektgruppen vil i juni 
drøfte resultaterne. 
 



 
 

 
 

5

En anden forudsætning for permanent adgang 
er, at bibliotekerne rent faktisk har de 
nødvendige rettigheder i licensaftalerne. 
Derfor kortlægges de nuværende rettigheder, 
hvilket anvendes som udgangspunkt for 
forhandlingerne og som dokumentation af 
forhandlingsresultaterne. Kortlægningen har 
allerede nu vist, at der er noget at tage fat 
på. Selvom analyserne ikke er færdige endnu, 
så kan det på nuværende tidspunkt for 
universiteternes lokalt forhandlede aftaler 
med 348 forlag konstateres, at ved salg af 
titel til andet forlag (Transfer), er det kun 
knap 2 % der lover fortsat adgang, mens de 
resterende 98% ikke lover noget. Et andet 
eksempel er, at 37 % af de undersøgte forlag 
giver fortsat adgang ved opsigelse af aftale, 
mens de resterende 63 % lover ikke noget. 
Selvom vi ved, at mange forlag allerede har 
aftaler med en af de store arkivløsninger 
(Portico, LOCKSS, CLOCKSS) så er det 
alligevel kun ved de 26%, at det står i 
kontrakten. De kommende forhandlinger skal 
gerne bringe tallene meget højere op.  
 
 
Projektgruppen har, baseret på JISC 
erfaringer, lavet en standard klausul som i 
resten af 2015 og fremover indgår i 
universiteterne og DEFFs licensforhandlinger.   
 
På den tekniske side af projektet skal der i 
løbet af den næste måneder installeres 
LOCKSS prototyper hos KB, SB og DTU 
Bibliotek. Der skal udarbejdes 
testdokumenter og testene forventes at pågå 
resten af projektperioden.  

 
 


