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 Notat 

DCE’s strategi 2020-2024 – oplæg  

AU’s nuværende strategiperiode er ved at udløbe, og som et led i udformningen af en 
strategi 2020-2014 for det samlede universitet, har Science and Technology – og 
dermed også DCE - påbegyndt en strategiproces. AU’s samlede strategi skal forelæg-
ges bestyrelsen i december 2019. 
 
Det er tanken, at man med udgangspunkt i nuværende strategi 2015-2019 foretager 
en justering med et sigte mod en fortsættelse af initiativer og en igangsættelse af nye 
initiativer i forholdet ca. 70/30 %. 
 
Som et led i udarbejdelsen af den kommende strategi er det oplagt, at indarbejde FN’s 
17 globale bæredygtighedsmål:  
Samfundet kan med rimelighed forvente, at universitetet bidrager til at løse udfor-
dringen med bæredygtighed med konkrete løsninger. Omvendt er der i Danmark et 
udbredt billede af, at det i stor udstrækning er en opgave for politikere, virksomheder 
og NGO’er – hvilket giver en mulighed for at byde proaktivt ind. Det er dog allerede 
nu en kendsgerning at forskningsfinansieringen i stigende grad vil blive rettet imod 
bæredygtige løsninger, både de offentlige midler (f.eks. innovationsfonden, 
Forsk2025 og Horizon 2020/Europe) og ikke mindst de private fonde. Ud over en 
forskningsdagsorden vil bæredygtighed også omfatte uddannelse, rådgivning og in-
dustrielt samarbejde. De studerende tændes i stigende grad af at bidrage til løsninger 
i samfundet, så arbejdet med bæredygtighed vil være en parameter for rekruttering af 
de bedste studerende for både fakultetet og for den enkelte forsker. Bæredygtigheds-
målene vil også være en ramme for samarbejde med både myndighederne, men i sti-
gende grad også private virksomheder (bl.a. vil forbrugerne forvente det), der ikke 
kan løfte opgaven uden ny viden og talenter.  
Der er behov for såvel langsigtede som mere kortsigtede indsatser, og der vil til sta-
dighed være brug for den uafhængige forskningsbase som grundlag for vidensbaseret 
samfundsudvikling. 
 
For DCE ligger det naturligt rent fagligt at arbejde på at bidrage til følgende SDG’er: 
 
15 Livet på land    14 Livet i havet   
13 Klimaindsats    12 Ansvarligt forbrug og produktion 
11 Bæredygtige byer og lokalsamfund  7 Bæredygtig energi 
6 Rent vand og sanitet 
 
(Da mange af SDG’erne har indbyrdes sammenhænge, vil ovennævnte indirekte bi-
drage til flere af de resterende SDG’er)  
 
 



 
 
 

    

Side 2/2 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 

Med udgangspunkt i DCE’s nuværende strategi, opfølgningen på strategikort og må-
lene for Key Performance indicators (KPI’er) ønsker DCE panelets input til kommen-
de strategi. Følgende spørgsmål bedes reflekteret: 
 
1) Hvad skal DCE gøre mere/mindre af ift. nuværende strategi? 
2) Hvordan kan DCE med nye tiltag/aktiviteter bidrage til opfyldelse af FN’s 

verdensmål på natur- og miljøområdet i en ny strategi? 
3) Hvilke øvrige nye tiltag/aktiviteter bør DCE tilføje i en ny strategi? 
 
 
 

 


