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Vejledning til brug ved ansøgning og afrapportering 

________________________________________________________________________________ 

Alle Fondens projekter med en bevilling på 250.000 kr. eller mere skal være formuleret, således at de kan 

effektvurderes. Dette sker ved at ansøger opstiller en målsætning, forventede resultater, forventede 

effekter samt et sæt indikatorer. Omfang og kompleksitet vil variere med typen og størrelsen af projektet.  

For natur- og jagtansøgninger gælder, at hvis de opnår en bevilling, skal denne struktur tillige følges som en 

del af afrapporteringen. Hjemmesiden indeholder en særskilt skabelon for afrapportering af natur- og 

jagtprojekter.  

Ansøger beskriver i ansøgningen en klar målsætning, forventede resultater, forventede effekter, impact 

samt et sæt af indikatorer, der knytter sig snævert til målsætningen. 

 

 
Definitioner: 
 
- Målsætning1: Hvad vil ansøger opnå med projektet? Dette ønskes beskrevet kort og koncist som 

en beskrivelse af dels effekter2 opnået ved projektets afslutningen, dels effekter der forventes 
opnået over tid.  

- Resultater: Hvad har ansøger konkret opnået ved projektets afslutning gennem projektets 
indsats og ressourcer?  

- Indikatorer: Hvordan vil ansøger måle, hvorvidt projektet har givet de forventede leverancer ved 
projektets afslutning? Forslag til et sæt koncise, relevante, målbare indikatorer, som kan fortælle 
hvorvidt de forventede resultater er opnået. 

- Effekter: Hvilke ændringer vil projektets resultater give anledning til, umiddelbart efter 
projektafslutningen samt – især - over tid? 

- Impact: Hvilke blivende effekter vil projektet skabe på samfundsniveau? 
 

 

Målsætning, forventede resultater og effekter, impact samt indikatorer beskrives kortfattet i et skema (en 

skabelon er vist nedenfor) på bulletform eller på anden vis konkret og objektivt.  

 

 
1 Målsætning er en beskrivelse af den forventede, konkrete situation, der er opnået ved projektets afslutning gennem 
projektets indsats og ressourcer. Formål er det overordnede mål, som projektet skal bidrage til gennem den opstillede 
målsætning, men som ikke nødvendigvis (eller sjældent) opnås umiddelbart ved afslutningen af projektet.  
2 Resultater er hvad der er kommet ud af projektets indsats ved projektets afslutning. Effekter er de ændringer, 
projektets resultater giver anledning til, umiddelbart efter projektafslutning samt – især - over tid. Impact er de 
blivende effekter set over en bredere skala – typisk samfundsniveau. 
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Målsætning: 
 
Forventede resultater: 
- 
- 
- 
 

Indikatorer: 
- 
- 
- 
 

Forventede effekter: 
 
- Ved projektafslutning 
- Forventet på længere sigt 
 

Forventet impact: 
- 
 

 

Indikatorer opstilles så vidt muligt efter CREAM-modellen (se boksen nedenfor). 

Målsætning, resultater og indikatorer skal være snævert og logisk koblede, målsætning og indikatorer skal 

stå i et realistisk forhold til projektets omfang og indhold. 

Fondens sekretariat vil i forbindelse med en bevilling bidrage til at sikre, at målsætning, resultater og 

indikatorer er relevante for projektets karakter og omfang, samt at de er klart formulerede.  

På større projekter er der krav om afholdelse af et opstartsmøde, hvorunder forholdet omkring 

målsætning, indikatorer og afrapportering lægges på plads. 

 

 

Indikatorerne opstilles så vidt muligt efter CREAM-modellen: 
 

- Clear – entydig: Indikatoren skal være kendetegnet ved en entydig sammenhæng med det 
resultat, der måles på. Indsatsens påvirkning af indikatoren skal være entydig. 

- Relevant: Indikatoren skal være et centralt element i forhold til de resultater, der måles. 
Indikatoren må ikke pege mod et perifert område af indsatsen. 

- Economic – rentabel: Gevinsterne ved at indsamle data med de givne indikatorer skal stå mål 
med omkostningerne og den samlede projektsum. 

- Adequate – tilstrækkelig: Indikatoren skal give tilstrækkelig viden/data 
- Measurable – målbar: Indikatoren skal kunne måles med objektive og transparente metoder.  
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Afrapportering 

Målsætning, resultater, effekter og indikatorer opstilles i et skema i forbindelse med afrapporteringen, se 

skabelonen nedenfor: 

  

Projektreference: 
 

Målsætning: 
 
Realiserede resultater: 
- 
- 
- 
 

Indikatorer: 
- 
- 
- 
 
Effekter: 
- Ved projektafslutning 
- Forventet på længere sigt 
 
Forventet impact: 
- 
 

 

 

 


