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Genetik, økologi og evolution
Trine Bilde • trine.bilde@bios.au.dk • 8715 6565
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DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi er den centrale
indgang til Aarhus Universitets forskningsbaserede rådgivning
og overvågning om miljø og energi for danske og internationale myndigheder og erhvervsvirksomheder. Blandt kunderne
i det oﬀentlige er Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Grønlands Selvstyre, kommuner og
EU.
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi har som mål løbende at styrke universitetets forskningsbaserede rådgivning
inden for miljø og energi både nationalt og internationalt og
fremme samarbejdet med erhvervslivet.
Den forskningsbaserede rådgivning og overvågning, som leveres kvalitetssikret gennem centret, udføres først og fremmest
af medarbejderne ved universitetets Institut for Bioscience og
Institut for Miljøvidenskab. Produkter leveres til kunderne i form
af videnskabelige og tekniske rapporter og notater. Centret offentliggør og formidler produkterne til oﬀentligheden og driver
hjemmesiden http://dce.au.dk.
Centret bidrager til institutternes arbejde med koordinering
af rådgivning og overvågning, projektledelse, kvalitetssikring
af rådgivning, ved indgåelse af kontrakter og udformning af
projekt-ansøgninger og ved forskningsstrategiske initiativer.
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Institut for Bioscience rummer ca. 500 videnskabelige medarbejdere, laboranter og teknikere i Silkeborg, Kalø, Roskilde,
Rønbjerg, Zackenberg og på Campus Aarhus. Instituttet har
organiseret sig i 18 sektioner.

Institut for Miljøvidenskab rummer ca. 130 videnskabelige
medarbejdere, laboranter og teknikere i Roskilde. Instituttet
har organiseret sig i 7 sektioner.

Instituttet driver grundlagsskabende forskning, myndighedsbetjening, rådgivning, talentudvikling og forskningsbaseret
undervisning, der fører til en dybere erkendelse af økologiske
sammenhænge i marine miljøer over ferskvand til jordmiljøet.
Produkterne sigter mod bedre forståelse af struktur og funktion
inden for akvatiske og terrestriske økosystemer samt konsekvenser af de miljømæssige følger af belastning med næringsstoﬀer og miljøfarlige stoﬀer og klimaændringer i dansk og
globalt perspektiv.
Myndighedsbetjeningen styrker dermed både den dertil
knyttede strategiske forskning og det faglige grundlag for
forvaltning og øvrige administrative og politiske beslutninger.
Instituttet er fagdatacenter for marin-, ferskvands- og terrestrisk
økologi og arter og udfører dele af overvågningsopgaverne
inden for disse områder.
Myndighedsbetjeningen omfatter aktivitet inden for de internationale konventioner, og myndighedsbetjeningen udgør
på denne måde en vigtig kobling mellem den strategiske
forskning og myndighedernes forvaltning inden for akvatiske
og terrestriske områder.

Instituttet driver grundlagsskabende og problemorienteret
forskning, der fører til en dybere erkendelse inden for økologiske, kemiske og fysiske sammenhænge i miljøet som følge
af menneskeskabte påvirkninger og i samspillet mellem
miljø og samfund.
Instituttet udfører forskningsbaseret myndighedsbetjening
og anden rådgivning inden for atmosfærisk miljø, klimaændringer, miljøfremmede stoﬀer, mikrobiologisk risikovurdering,
miljøbioteknologi, miljøøkonomi, miljøgeografi og miljøsociologi og politologi. Instituttet er fagdatacenter for luftkvalitet
og udfører den nationale overvågning af luftkvaliteten.
Instituttet deltager endvidere i overvågningsprogrammer
med akkrediterede analyser og udarbejder emissionsopgørelser af drivhusgasser og luftforurenings-komponenter.
Endelig udfører instituttet opgaver inden for det nationale
olieberedskab og bidrager løbende til løsningen af rådgivningsopgaver vedr. eﬀekt, omkostninger og værdi af forskellige reguleringsinitiativer.
Myndighedsbetjeningen styrker således både den strategiske forskning såvel som det faglige grundlag for myndighedernes forvaltning og de administrative og miljøpolitiske
beslutninger.

