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AARHUS 
UNIVERSITET 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Møde den 4. november 2013 kl. 10.00 – 14.00 
Sted: Nordre Ringgade 1, Bygning 1431, lokale 021/023 
8000 Aarhus C 
 
Til stede: Prodekan Kurt Nielsen; Direktør Hanne Bach; Direktør Carl Åge Peder-
sen; Præsident Ella Maria Bisschop-Larsen; Direktør Jan Ejlsted; Formand Claus 
Lind Christensen; Direktør Niels Christensen; Styrelseschef Søren Hald Møller; Sær-
lig rådgiver Ole Olsen; Direktionskonsulent Kirsten Bang (referent) 
Fraværende: Direktør Carl-Emil Larsen; Miljøpolitisk chef Karin Klitgaard; Adm. 
Direktør Niels Wichmann; Vicedirektør Kristoffer Böttzauw; Afdelingschef Søren 
Tegen Pedersen 
Inviterede: AC-tekniker Morten Carlsbæk; Seniorforsker Marianne Thomsen; 
Sektionsleder Pia Frederiksen; sektionsleder Peter Aastrup 
 
 
 
 
Referat af andet møde i Rådgivningspanelet for DCE – Nationalt Center for 
Miljø og Energi 
 

 

Dagsorden 
1. Velkomst v/prodekan Kurt Nielsen 
2. Status for DCE og strategiske udfordringer for 2014 v/direktør Hanne 

Bach 
3. Den forskningsbaserede myndighedsbetjening til debat v/prodekan Kurt 

Nielsen 
4. Mødets faglige emne:  ’Ressourceeffektivitet – videnbehov og 

samfundsgevinst’ (bilag)  v/ AC-Tekniker Morten Carlsbæk 
Miljøstyrelsens afdeling for Jord & Affald, seniorforsker Marianne 
Thomsen, Institut for Miljøvidenskab, sektionsleder Pia Frederiksen, 
Institut for Miljøvidenskab og sektionsleder Peter Aastrup, Institut for 
Bioscience 

5. Aktuelle emner/informationer fra panelet og forslag til emner for næste 
møde samt kort evaluering af mødet. 

 

Ad pkt. 1. Velkomst 
Kurt Nielsen bød velkommen og præsenterede mødets program. Eftersom der var 
kommet nye deltagere i Rådgivningspanelet siden sidste møde indledtes desuden 
med en kort præsentationsrunde (link til oversigt over panelets 
re: http://dce.au.dk/centret/raadgivningspanel/medlemmer/). 
 

http://dce.au.dk/centret/raadgivningspanel/medlemmer/
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Der var afbud fra Carl-Emil Larsen (DANVA), Kristoffer Böttzauw (Energistyrelsen) 
Søren Tegen Pedersen Miljøministeriets departement), Niels Wichmann (Danmarks 
Fiskeriforening) og Karin Klitgaard (DI). 
 
Melding om ny repræsentant fra Kommunalteknisk Chefforening (KTC) afventes. 
 
Desuden deltog AC-tekniker Morten Carlsbæk, Miljøstyrelsens afdeling for Jord og 
affald, seniorforsker Marianne Thomsen, Institut for Miljøvidenskab, sektionsleder 
Pia Frederiksen, Institut for Miljøvidenskab og sektionsleder Peter Aastrup, Institut 
for Bioscience med oplæg på mødets faglige punkt vedr. Ressourceeffektivitet. 
 
Kurt Nielsen mindede om, at det på første møde i Rådgivningspanelet blev besluttet, 
at referatet af møderne udarbejdes således, at drøftelser, kommentarer og forslag fra 
paneldeltagerne anonymiseres.  

  
Ad pkt. 2. Status for DCE og strategiske udfordringer for 2014 
Se Hanne Bach’s PowerPoint præsentation i vedhæftede fil. 
 
Der blev fra rådgivningspanelet spurgt til følgende: 
 
 Der blev udtrykt bekymring for forskningsandelen af DCE’s rammeaftale med 

Miljøministeriet og der blev spurgt til hvad grunden er til, at forskningsandelen 
for DCA – Nationalt Center for fødevarer og jordbrug er på ca. 55 % af den sam-
lede bevilling fra Fødevareministeriet, mens den for DCE kun er 40 % af den 
samlede bevilling fra Miljøministeriet. 
Der er i DCE’s aftale med Miljøministeriet en stor opgaveportefølje ifm. overvåg-
ning, hvilket er blevet anvendt som argument for den lave forskningsandel. Det 
er således dels historisk og dels et udtryk for et stigende behov for rådgivning, at 
der er pres på forskningsandelen, hvilket også er en af udfordringerne i forhand-
lingen med Miljøministeriet om rammeaftalen 2014-17. Det er ønskeligt at opnå 
en 50-50 %-fordeling på hhv. forskning og overvågning/rådgivning. 
 

 DCE er midt i forhandlingerne med Miljøministeriet om rammeaftalen for 2014-
17 og det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at kommentere uddyben-
de på forventningerne til aftalen. Der er desværre ingen tegn på en stigning mht. 
forskningsandelen) og rammeaftalen udvides ikke. En prioritering af opgaverne i 
rammeaftalen er p.t. i gang og det er målet at aftalen underskrives inden jul. 
Understøtningen af den faglige rådgivning i Grønland er en del af rammeaftalen. 
Aftalen på dette område skal fornys i 2015 og Selvstyret forventer at fortsætte ar-
bejdet og der forventes et øget samarbejde mellem Naturinstituttet og DCE. 
 

 Panelet bifaldt, at der med de afsatte strategiske midler i DCE lægges vægt på det 
tværfaglige aspekt og der blev spurgt til, om der tilsvarende var afsat strategiske 
midler i DCA til forskningsprojekter inden for et specifikt område. 
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Der er i DCA afsat 50 mio. kr. til strategiske projekter inden for emnet ”Biobasse-
ret økonomi” med det overordnede formål at udvikle en teknologiplatform til 
bioraffinering. Emnet rækker ind over flere faglige områder herunder også miljø-
området, og der lægges op til et bredt felt af ansøgere også uden for de institutter, 
der dækker DCA. 
Der lægges vægt på, at de strategiske projekter både i DCE og DCA skal bidrage 
til at styrke mulighederne for at hjemtage midler gennem Horizon 2020. 
 

 Panelet spurgte til, hvorvidt der mere generelt er opmærksomhed på ikke at gøre 
emnerne for sådanne strategiske projekter for snævre. 
Selv om de strategiske midler gives til bestemte emneområder er der også plads 
til både de mere brede og de ”skæve” input. Det blev i denne forbindelse desuden 
nævnt, at AU deltager som partner i Fødevarestyrelsens partnerskab om fremti-
dens bæredygtige og effektive svinestald ”Månegrisen”, som er en del af regerin-
gens innovationsstrategi. Projektet har fået tilsagn om i alt ca. 28 mio. kroner til 
startfasen fra henholdsvis Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram og Rå-
det for Teknologi og Innovation (læs mere på http://fvm.dk/fokus-
paa/maanegrisen/). Projektet er tænkt meget bredt (landbrug/produktion, areal, 
miljø/klima, arbejdspladser) og også her skal de tværgående kompetencer i spil. 
 

 Panelet bad om information om målgruppen for den kommende PEER-workshop 
om evidensbaseret naturforvaltning 
Workshoppen arrangeres af og for de 8 PEER-organisationer, men resultaterne 
fra workshoppen vil efterfølgende blive fulgt op i en dansk kontekst og drøftes 
gerne med DCE’s interessenter. 

 
Der blev desuden ytret tilfredshed med artiklen ” Forkerte påstande om kvælstof og 
iltsvind” på DCE’s hjemmeside, idet det er vigtigt, at DCE kommenterer de kritik-
punkter, der bliver rejst i den offentlige debat - også fremover. 
(http://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/forkerte-paastande-om-kvaelstof-
og-iltsvind/). 
 
 
Ad pkt. 3. Den forskningsbaserede myndighedsbetjening til debat 
Kurt Nielsen indledte med at informere om Forsknings- og Innovationsstyrelsens 
(FIVU) tilsyn med universiteternes forskningsbaserede myndighedsbetjening, bl.a. 
skal evaluere hvordan fusionen mellem sektorforskningsinstitutioner og universite-
terne er gået 5 år efter. 
Udfordringerne har bl.a. været: 
 Nedadgående bevillinger gennem rammeaftalerne med ministerierne (som er 

forsøgt kompenseret gennem øget gearing med eksterne midler, hvilket dog ikke 
har kunnet kompensere helt for tabet).    

http://fvm.dk/fokus-paa/maanegrisen/
http://fvm.dk/fokus-paa/maanegrisen/
http://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/forkerte-paastande-om-kvaelstof-og-iltsvind/
http://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/forkerte-paastande-om-kvaelstof-og-iltsvind/
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 At bevare forskningsandelen af rammeaftalen på et niveau, som kan forsvare, at 
universiteterne med rette kan betegne myndighedsbetjeningen som forsknings-
baseret 

 At skabe forståelse for behovet for, at kompetenceområder opretholdes, så den 
forskningsbaserede myndighedsbetjening også i et længere tidsperspektiv kan 
udføres. 

 
Processen omkring FIVU’s tilsyn er, at der i efteråret afholdes møder med universite-
terne med baggrund i de oplysninger, som universiteterne har givet FIVU og at der 
efterfølgende sammenskrives en rapport. 
 
Kurt Nielsen bad panelet om input til hvordan DCE kan gøre sig endnu stærkere på 
forsknings- og myndighedsbetjeningsområdet. Rådgivningspanelet havde bl.a. føl-
gende kommentarer: 
 
 Der bør fortsat kæmpes for forskningsandelen – 40 % er for lidt. Det er vigtigt at 

fastholde styrkepositioner. 
 Der er brug for den forskningsbaserede myndighedsbetjening.  
 Det kunne drøftes, hvor det i samarbejdet med myndighederne eventuelt var 

hensigtsmæssigt at inddrage flere aktører/interessenter 
 Til samarbejdet mellem universitet og myndighed – og håndteringen af forsknin-

gen overfor den politiske dagsorden - var der flere kommentarer: 
o Der bør være en fælles forståelse af hvad kvalitet i rådgivningen af myndig-

hederne er 
o Der bør være en åbenhed om hvem, der har ansvaret for hvad i samarbejdet 

mellem myndighed og universitet 
o Der bør fastsættes en fælles ønsket målsætning for den forskningsbaserede 

rådgivning 
o Armslængdeprincippet er vigtigt for troværdigheden af den forskningsbase-

rede myndighedsrådgivning 
 

Der var desuden enighed om, at en længere drøftelse af dette emne var oplagt og 
værdifuldt for området at tage i panelet ved en senere lejlighed. Emnet er relevant for 
myndighedsbetjeningen både i Danmark og i Grønland, hvor den nye Miljøstyrelse 
også vil skulle tage højde for problemstillinger i feltet forskning-
myndighedsrådgivning-myndigheder. 
 
 
Ad pkt. 4. Mødets faglige emne: Ressourceeffektivitet – videnbehov og 
samfundsgevinst 
Bilag til punktet er vedhæftet. 
 
AC-Tekniker Morten Carlsbæk fra Miljøstyrelsens afdeling for Jord & Affald 
orienterede om Regeringens nyligt lancerede Ressourcestrategi . 
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Herefter præsenterede 3 forskere fra DCE/AU forskellige vinkler på emnet 
ressourceeffektivitet: 
 
Seniorforsker Marianne Thomsen fra Institut for Miljøvidenskab orienterede om 
projekter og resultater relateret til ”Bæredygtig ressourceeffektivitet”. 
 
Sektionsleder Pia Frederiksen fra Institut for Miljøvidenskab  orienterede om  
”Ressourceeffektivitet set i lyset af politikintegration”. 
 
Sektionsleder Peter Aastrup, Institut for Bioscience orienterede om projekter og 
resultater relateret til råstofudnyttelse i Grønland. 
 
Se PowerPoint præsentationerne fra hhv. Morten Carlsbæk, Marianne Thomsen, Pia 
Frederiksen og Peter Aastrup i vedhæftede fil. 
 
Der blev udtrykt stor tilfredshed med de fire oplæg og stor interesse for at få konkrete 
eksempler på nogle af DCE’s forsknings- og rådgivningsprojekter. 
 
På baggrund af oplæggene blev der fra rådgivningspanelet bl.a. spurgt til 
/kommenteret på følgende: 
 
 Specifikt til Pia Frederiksens oplæg: Hvordan sikrer man, at kvaliteten af model-

lerne er i orden, når man benytter så komplicerede modeller, som der blev nævnt 
i oplægget? 
Pia svarede, at der er megen opmærksomhed og åbenhed omkring usikkerheder-
ne i modellerne. Det er vigtigt at redegøre for situationer, hvor delresultater for 
forskellige parametre ikke peger samme vej, så eksempelvis politikere er op-
mærksomme på, at der er et spænd af udfald og at det er afgørende for, hvilke 
valg de tager med udgangspunkt i den pågældende model. 

 Mangler DCE kompetencer ift. innovationsdelen af forskningen? 
Kurt Nielsen understregede, at det er essentielt, at der indgås samarbejde med de 
bedste på området (/områderne) også på tværs af universiteter (i ind- og udland) 
og gerne i højere grad med industrien. Internt på AU er det desuden oplagt at 
indgå samarbejde med ingeniørhøjskolen. Pia Frederiksen tilføjede at der fra fle-
re sider tales om innovation og partnerskaber med måde industrien og myndig-
heder, men at netop myndighederne ofte ikke har tid til at indgå sådanne part-
nerskaber. 

 Ville DCE have engageret sig i emnet, hvis ikke det havde været for Regeringens 
ressourcestrategi? 
Hanne Bach svarede, at DCE ser ”ressourcer” i et meget bredere perspektiv end 
kun affald, som Regeringens ressourcestrategi fokuserer på, og inkluderer der-
med problemstillinger som eksempelvis havet, vand og ”areal” som ressource. 
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Med dette brede perspektiv er det naturligt et område, der er en del af DCE’s 
kompetencefelt. 

 Det blev fra panelet kommenteret, at DCE’s kompetencer mhp. ressource-
spørgsmålet set i forhold til Grønland, bliver udnyttet på forskellig vis, alt efter 
hvilken ressource, der er tale om. Eksempelvis er der ift. miljøbeskyttelse ved 
olieefterforskning brug for DCE til at samle erfaringer på området fra andre lan-
de (eksempelvis Norge), mens der ift. undersøgelser af seismisk aktivitet og dens 
påvirkning på narhvaler er tale om, at DCE skal foretage helt nye undersøgelser, 
da der ikke allerede er erfaringer på dette område.  

 Det blev fra panelet desuden kommenteret, at det er vigtigt for DCE at inddrage 
undersøgelser vedr. forbrugeradfærd, da motivering af både industri og ”læg-
mand” bliver et afgørende element i opnåelsen af målene i eksempelvis Regerin-
gens ressourcestrategi. 

 
 
Ad pkt. 5. Aktuelle emner/informationer fra panelet og forslag til emner 
for næste møde samt kort evaluering af mødet  
Der var fra flere sider enighed om at tage emnet ”Danmarks Naturnetværk” op – evt. 
kunne emnet tages op i en bredere forstand inkluderende en drøftelse af Natura 
2000-områder, biodiversitetsaspekter m.m. Gerne med indlæg fra involverede for-
skere og evt. en oversigt over omfang/type af forskningsaktiviteter på området. 
 
Der blev fra panelet igen udtrykt stor tilfredshed med oplæggene fra DCE-forskerne, 
som bidrog til, at panelet fik et indblik i DCE’s arbejde.  
 
Der var fra panelet desuden opbakning til, at der på møderne tages en dialog om ak-
tuelle udfordringer for DCE.  
 


