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AARHUS 
UNIVERSITET 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Møde den: 1. maj 2013 kl. 10.00 – 13.00 
Sted: Nordre Ringgade 1, Bygning 1431, lokale 021/023 
8000 Aarhus C 
 
Til stede: Prodekan Kurt Nielsen; Direktør Hanne Bach; konst. Direktør Nicolai 
Zarganis; Direktør Carl Åge Pedersen; Direktør Carl-Emil Larsen; Miljøpolitisk chef 
Karin Klitgaard; adm. Direktør Niels Wichmann; Direktør Jan Ejlsted; Formand 
Claus Lind Christensen; Direktionskonsulent Kirsten Bang; Personlig assistent Aase 
Dyhl Hansen 
Fraværende: Præsident Ella Marie Bisschop-Larsen; Direktør Iben Koch  
 
 
 
 
 
Referat af første møde i Rådgivningspanelet for DCE – Nationalt Center for 
Miljø og Energi 
 

 

Dagsorden 

1.  Velkomst og indledning v/prodekan Kurt Nielsen 

2.  Præsentation af rådgivningspanelets medlemmer v/ alle 

3.  Nationale Centre på Aarhus Universitet - visioner, muligheder og 
udfordringer v/Kurt Nielsen 

4.  Status for DCE v/direktør Hanne Bach 

5.  Mødets faglige emne:  
DCE's muligheder og udfordringer i relation til Natur- og Landbrugs-
kommissionens anbefalinger (bilag) v/ Hanne Bach og Kurt Nielsen 

6.  Udkast til kommissorium og forretningsorden for rådgivningspanelet 
(bilag) v/Kurt Nielsen 

7.  Næste møde og kort evaluering af første møde 

8.  Evt. 
 

Ad pkt. 1. Velkomst og indledning 

Kurt Nielsen bød velkommen og takkede deltagerne for at stille op som repræsentan-
ter i DCE’s Rådgivningspanel. Etableringen af rådgivningspanelet skulle gerne med-
virke til en øget dialog mellem erhverv, interesseorganisationer og myndigheder og 
bidrage til generering af nye ideer til løsningen af de store samfundsudfordringer in-
den for natur, miljø og energi (sidstnævnte med fokus på energiproduktionens miljø-
effekter).  
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Ad pkt. 2. Præsentation af rådgivningspanelets medlemmer 
Se link til oversigt over panelets deltagere: 
http://dce.au.dk/centret/raadgivningspanel/medlemmer/  
 
Nicolai Zarganis deltog i 1. møde i sin egenskab af konstitueret Vicedirektør i Energi-
styrelsen i stedet for Kristian Møller, som har fratrådt sin stilling som direktør i 
Energistyrelsen og derfor ikke længere er relevant som deltager i rådgivningspanelet. 
 
Der var afbud fra Ella Marie Bisschop-Larsen, Danmarks Naturfredningsforening og 
fra Iben Koch, Kommunalteknisk Chefforening (KTC) (ny repræsentant tiltræder, da 
Iben Koch har skiftet stilling). Derudover afventes tilbagemelding om repræsentant 
fra Miljøstyrelsen og fra Grønlands Selvstyres råstofmyndighed.                       
 
Ad pkt. 3. Nationale Centre på Aarhus Universitet - visioner, muligheder 
og udfordringer 
Se Kurt Nielsens PowerPoint præsentation i vedhæftede fil. 
 
Der blev fra rådgivningspanelet spurgt til følgende: 

 Størrelsen af ministeriernes bevilling til de nationale centre på Science and 
Technology: 

 DCE’s rammeaftale med Miljøministeriet er på knap 130 mio. kr. (2013). De 
samlede indtægter (inklusiv indtægter fra øvrige kontrakter med myndighe-
der i ind- og udland samt indtægter fra forskningsprogrammer) er på knap 
330 mio. kr.  

  
 DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrugs rammeaftale er på knap 

290 mio. kr. (2013). De samlede indtægter (inklusiv indtægter fra øvrige kon-
trakter med myndigheder i ind- og udland samt indtægter fra forskningspro-
grammer) er på knap 420 mio. kr.  

 

 Håndtering af divergerende meninger om en given problematik internt på 
AU: 

 Netop konstruktionen med de nationale centre ved AU sikrer, at den viden, 
der er om en given problematik på det givne tidspunkt bliver samlet, kvali-
tetssikret og fremstillet – evt. med forbehold for manglende viden – gennem 
centrene.  

 

 Inddragelse af øvrige aktører i DCE’s arbejde: 
 DCE arbejder tæt sammen med en række øvrige vidensinstitutioner, erhverv, 

myndigheder og interesseorganisationer, og der er stor vilje til og basis for i 
endnu større grad at dele viden og spille sammen med endnu flere partnere. 

 
Problematik omkring etablering af et “center for Landbrug” (DCA) og et ”cen-
ter for Miljø” (DCE) i samme organisation? Der er en høj grad af samarbejde 
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mellem DCA og DCE. Arbejdet ifm. NLK, hvor der bl.a. er udarbejdet fælles 
notater, er et aktuelt eksempel på dette. 

 
Ad pkt. 4. Status for DCE 
Se Hanne Bach’s PowerPoint præsentation i vedhæftede fil. 
 
Der blev fra rådgivningspanelet spurgt til følgende: 

 Basisfinansiering til miljøforskningen? 
Finansieringen til den forskning, der ligger til grund for den forskningsbase-
rede myndighedsbetjening, opnås dels gennem rammeaftalen med Miljømi-
nisteriet (det bestræbes, at ca. 40 % af bevillingen anvendes til medfinansie-
ring af forskningsgrundlaget). Derudover hjemtager DCE bevillinger i kon-
kurrence fra forskningsråd, nationale og internationale forskningsprogram-
mer og andre brugere.  

 
 Behov for at sætte ”ad hoc”-opgaver i system, så der ikke bruges tid på at be-

svare samme spørgsmål to gange? 
Der er ikke tale om dobbeltarbejde, men blot at samme arbejde eventuelt kan 
benyttes i flere sammenhænge. Der er desuden god forståelse i Miljøministe-
riet for, at deadlines for ”ad hoc”-opgaver skal være realistiske, så der er til-
strækkelig tid til at løse opgaven tilfredsstillende. 

 
Forslag fra rådgivningspanelet til nye forretningsområder: 

 Mere arbejde med evidensbaseret forvaltning af natur, så der er større sik-
kerhed for effekten af diverse tiltag. 
 

 Brug af frivillige til indhentning af natur-data. Der kunne være god nytte af 
udvikling af nye koncepter baseret på de teknologier, som efterhånden er til-
gængelige for alle gennem smartphones osv. 

 
Endelig inviterede Niels Wichmann DCE til at samle 15-20 medarbejdere, der var in-
teresserede i at besøge Danmarks Fiskeriforening, for at drøfte aktuelle emner. Desu-
den tilbød Niels Wichmann, at relevante DCE -nyheder kunne bringes i Danmarks Fi-
skeriforenings ugeavis. 
 
Ad pkt. 5. Mødets faglige emne: DCE's muligheder og udfordringer i rela-
tion til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger  
Bilaget til punktet (Oplæg til drøftelsen) er vedhæftet. 
 
Kurt Nielsen indledte med at informere om, at både DCA og DCE i vid udstrækning 
har bidraget til kommissionens arbejde, også i samarbejde centrene imellem. 
 
Hanne Bach gennemgik herefter kort, hvordan DCE har været involveret i NLK gen-
nem deltagelse i kommissionens arbejdsgrupper (eksempelvis kvælstofarbejdsgrup-
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pen) og gennem bidrag i form af forskningsbaserede udredninger, notater og rappor-
ter. 
 
Hanne Bach understregede desuden, at der var områder, som NLK fra starten havde 
valgt ikke at fokusere på herunder de marine områder og menneskets sundhed (ek-
sempelvis drikkevandsproblematikken). 
 
[DCE’s bidrag til kommissionen i form af forskningsbaserede udredninger, notater og 
rapporter kan ses på DCE’s hjemmeside:  
http://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/slutrapport-fra-natur-og-
landbrugskommissionen/] 
 
Rådgivningspanelet havde følgende forslag til områder, som DCE bør fokusere på ift. 
NLK’s anbefalinger: 

 
 Der bør arbejdes videre på anbefalingerne omkring teknologiudvikling ifm. 

miljøregulering, og der bør i den sammenhæng tænkes i mere offent-
ligt/privat samarbejde. 
 

 Den strategiske ramme for naturbeskyttelsen bør fastlægges. Naturnetværket 
bør defineres. Hvordan prioriteres eksempelvis mellem de forskellige natur-
typer – ”Fin natur” kontra ”Almindelig natur”, urørt skov kontra driftsskov 
etc.?  
 

 Hvordan prioriteres imellem anbefalingerne – hvad skal først sættes i værk? 
 

 På vandløbsområdet bør der være et fagligt grundlag for, hvad der sættes i 
værk – mere evidensbaseret forvaltning. 
 

 Selv om koblingen til ”menneskets sundhed” mangler i NLK´s anbefalinger, 
ville det være oplagt, at DCE tager emnet op evt. med inddragelse af Health, 
AU. 
 

 ”Klima” burde fylde mere i NLK’s rapport; derfor bør klima tænkes ind i nog-
le af de øvrige anbefalinger, og der bør tænkes i synergier, der gavner både 
natur, miljø og klima. 

 
Øvrige problematikker/konstateringer/anbefalinger fra panelet: 

 Panelet stillede sig tvivlende overfor NLK’s påstand om, at landbrugets pro-
duktion vil kunne øges med 30 % samtidig med, at der sker en forbedring af 
miljøet. Diskussionen om, hvor og hvordan man sætter niveauet, er udeble-
vet. Arbejdet omkring denne problemstilling kræver tværinstitutionelt sam-
arbejde. Hanne Bach orienterede i den forbindelse om, at der allerede foregår 
samarbejde mellem eksempelvis GEUS, DCA og DCE. 
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 Hvordan finansieres tiltagene? Vandsektoren har allerede bidraget - bør 
landbruget bidrage mere? 
 

 Der forestår et stort arbejde med at fastsætte mål for de enkelte anbefalinger 
– hvilket i visse tilfælde kræver yderligere viden, for at grundlaget for fast-
sættelsen af sådanne mål er til stede. Der blev dog opfordret til, at DCE stiller 
sig til rådighed med rådgivning med det samme med den viden, der er på nu-
værende tidspunkt – arbejdet med anbefalingerne bør gå i gang med det 
samme og ikke afvente opnåelse af mere viden, da den politiske dagsorden 
hurtigt kan ændre sig. 
 

 Det er vigtigt at få kvantificeret årsagssammenhængene i relation til miljøtil-
standen i de kystnære farvande. Før det er sket, kan man ikke optimere ind-
satsen. Der er mange andre betydende faktorer end kvælstoftilførslen. 

 
Ad pkt. 6. Udkast til kommissorium og forretningsorden for rådgivnings-
panelet 
Der var enighed om, at referatet af møderne udarbejdes således, at drøftelser, kom-
mentarer og forslag fra paneldeltagerne anonymiseres. Udtalelser fra paneldeltagerne 
vil ej heller blive benyttet i pressemæssig sammenhæng uden de pågældende panel-
deltageres samtykke.  
 
Kommissorium og forretningsorden for rådgivningspanelet blev herefter godkendt og 
træder dermed i kraft pr. 1/5 2013. Kommissorium og forretningsorden er vedhæftet. 
 
Rådgivningspanelet blev orienteret om muligheden for at abonnere på DCE’s ny-
hedsbrev ”Nyt fra DCE”, hvorigennem man løbende kan blive orienteret om aktivite-
ter i og udgivelser fra DCE.  
 
Tilmelding kan ske via vedhæftede link til DCE’s hjemmeside: http://dce.au.dk/  
(i højre kolonne lidt nede på siden udfyldes med navn og e-mail. OBS! Husk at akti-
vere dit abonnement via den bekræftelsesmail, som du modtager, så snart du har til-
meldt dig nyhedsbrevet) 
 
Rådgivningspanelet er naturligvis velkommen til at sende link og anvisning videre til 
andre interesserede i de pågældende organisationer. 
 
Ad pkt. 7. Næste møde og kort evaluering af første møde 
Kurt Nielsen understregede, at der ved næste møde vil blive afsat mere tid til drøftel-
se og indspil fra panelet og bad om forslag til form og indhold til kommende møder.  
 
Der vil være mulighed for dels at inddrage forskere fra AU og fra paneldeltagernes 
egne institutioner. AU kan desuden i forlængelse at et møde tilbyde en rundtur på 
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udvalgte lokaliteter på AU. Der er desuden mulighed for, at møderne afholdes på an-
dre AU-lokaliteter. 
 
Der var fra panelet interesse for oplæg fra DCE-medarbejdere, så panelet fik et ind-
blik i DCE’s arbejde. Fra paneldeltagerne blev følgende emner yderligere foreslået: 

 Mere tid til drøftelse af NLK’s anbefalinger – evt. udvalgte emner, fx hvor-
dan man tilgår udviklingen af det anbefalede naturnetværk, og hvordan man 
prioriterer forskellig ”slags” natur. 
 

 Drøftelse af ny ressourcestrategi (er pt. under udarbejdelse i Miljøministeri-
et, men forventes vedtaget inden næste møde i rådgivningspanelet). 
 

 Drøftelse af koblingen mellem NLK´s anbefalinger og ”menneskets sund-
hed”. 

 
Dekanatet udsender i god tid før næste møde i rådgivningspanelet forslag til emner 
for mødet, men panelet er meget velkommen til løbende at byde ind med emner og 
indslag. 
 
Dato for næste møde: Aase Dyhl Hansen udsender snarest en Doodle med forslag til 
dato for næste møde i efteråret 2013 (er efterfølgende udsendt pr. mail d. 2/5 2013). 
  
Ad pkt. 8. Evt. 
På spørgsmål fra panelet blev det bekræftet, at AU er ved at få bygget et nyt forsk-
ningsskib. Et besøg på skibet vil sandsynligvis kunne arrangeres i forbindelse med et 
møde, når skibet står klar (februar 2014).  
 
Se omtale af skibet her: 
http://www.au.dk/om/nyheder/nyhed/artikel/au-underskriver-kontrakt-om-nyt-
forskningsskib-1  

 


