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Referat af møde i Rådgivningspanelet for DCE – Nationalt Center for 
Miljø og Energi 
Dato: 6. juni 2016 kl. 10.00 – 14.00 
Sted: Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde 
 
Til stede: Prodekan Kurt Nielsen; Direktør Hanne Bach; Vicedirektør Mads Leth-
Petersen; Chefkonsulent Carl Åge Pedersen; Chefkonsulent Michael Andersen; Kon-
torchef Henrik Hagen Olesen; Chefkonsulent Helle Husum; Kontorchef Jacob Møl-
ler; Styrelseschef Jesper Bistrup; Afdelingschef Mark Desholm; Direktør Thomas 
Barfoed; Direktør Ole Morten Petersen; Særlig rådgiver Ole Olsen; Specialkonsulent 
Kirsten Bang (referent) 
 
Fraværende: Præsident Ella Maria Bisschop-Larsen; Vicedirektør Claus 
Torp (Kontorchef Henrik Hagen Olesen deltog i stedet); Miljøpolitisk chef Karin Klit-
gaard (Chefkonsulent Helle Husum deltog i stedet); Direktør Hanne Kristensen (Vi-
cedirektør Mads Leth-Petersen deltog i stedet); Formand Claus Lind Christensen; Vi-
cedirektør Kristoffer Böttzauw (Kontorchef Jacob Møller deltog i stedet); Konst. De-
partementschef Mette Skarregaard Pedersen (Styrelseschef Jesper Bistrup deltog i 
stedet); Direktør Carl-Emil Larsen; Miljøpolitisk Chef Jacob Lamm Zeuthen 
 
Inviterede deltagere: Presse- og Kommunikationsansvarlig Michael Strangholt; 
Specialkonsulent Ole-Kenneth Nielsen; Professor Jørgen Brandt; Professor Ole Her-
tel; professor Henrik Skov (alle DCE & Institut for Miljøvidenskab AU) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Dagsorden 
1. Velkomst v/prodekan Kurt Nielsen 
2. Status for DCE og strategiske udfordringer v/direktør Hanne Bach 
3. Nyt fra Aarhus Universitet v/prodekan Kurt Nielsen 
4. Debat: Myndighedsbetjening og offentligheden 
5. Aktuelle emner/informationer fra panelet 
6. Mødets faglige emne:  ’Luftforurening’   
7. Panelets forslag til emner for næste møde 

 

Ad pkt. 1. Velkomst 
Kurt Nielsen bød velkommen og præsenterede mødets program.  
 
Mødet blev desuden indledt med en kort præsentationsrunde (link til oversigt over 
panelets deltagere: http://dce.au.dk/centret/raadgivningspanel/medlemmer/) og 
hermed også en præsentation af panelets tre nye medlemmer: Direktør i Assens 
kommune og bestyrelsesmedlem i KTC Thomas Barfoed; Direktør i DAKOFA Ole 
Morten Petersen og Miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv Jacob Lamm Zeuthen (deltog 
ikke på dagens møde) 

http://dce.au.dk/centret/raadgivningspanel/medlemmer/
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Ad pkt. 2. Status for DCE og strategiske udfordringer 
Hanne Bach’s præsentation er vedlagt referatet (og blev desuden sendt til panelet d. 
6/6 efter mødet). 
 
På baggrund af oplægget blev der fra rådgivningspanelet bl.a. spurgt til 
/kommenteret på følgende:   
 

• Det blev ift. Hanne Bachs sidste slide bemærket, at også ”fastholdelse af kvali-
tet” bør være en væsentlig parameter særligt set i lyset af den verserende sag 
om ulveovervågningen, og der blev spurgt til hvordan DCE sikrer kvaliteten 
fremover. I den forbindelse blev der henvist til referatet af rådgivningspane-
lets møde i august 2015 (se referat, pkt. 4. Kvælstof i de marine miljøer, pane-
lets spørgsmål/kommentarer vedr. kvalitetssikring:  
http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Raadgivningspanel/moede_120815/R
efe-
rat_af_moede_i_Ra__dgivningspanelet_for_DCE__August_2015_280815_
Final.pdf). Hanne Bach svarede, at DCE naturligvis skal fastholde kvaliteten, 
da dette er kernen i alle universitetets opgaver. DCE har i den aktuelle sag 
været optaget af, at få rettet op på de fejl, der er opstået pga. usikkerheder i 
DNA-analyser.  Som et led i dette er foretaget en ny organisering af ulveover-
vågningen, som sikrer en bredere sparring omkring overvågning, dataind-
samlig og analysemetoder bl.a. med Naturhistorisk Museum i Aarhus og ulve-
forskere i Tyskland. Sagen har naturligvis også ført til øget opmærksomhed 
omkring, at lignende sager ikke gentages. 

• Der blev ift. informationen om den nye aftalestruktur for forskningsbaseret 
myndighedsbetjening, som MFVM’s serviceeftersyn har afstedkommet, 
spurgt til formen for interessentinddragelse og om der vil blive nedsat et råd-
givningspanel for hver ydelsesaftale. Kurt Nielsen svarede, at universitetet 
endnu ikke kender til detaljerne i den nye struktur. 

 
DCE’s Årsberetning 2015 blev omdelt på mødet og kan desuden ses på DCE’s hjem-
meside: http://dce.au.dk/udgivelser/aarsberetning/  
 
Link til DCE’s Strategi 2016-2020: 
http://dce.au.dk/centret/dces-strategi-2016-2020/  
 
Ad pkt. 3. Nyt fra Aarhus Universitet 
Kurt Nielsen informerede bl.a. om følgende emner: 
 
Science and Technology (ST) har udarbejdet et udkast til fakultetets samlede strategi 
for 2016-2020. Hovedpunktet i strategien er kvalitet inden alle fakultets kerneområ-
der, forskning, uddannelse, myndighedsbetjening og talentudvikling i forhold til at 

http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Raadgivningspanel/moede_120815/Referat_af_moede_i_Ra__dgivningspanelet_for_DCE__August_2015_280815_Final.pdf
http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Raadgivningspanel/moede_120815/Referat_af_moede_i_Ra__dgivningspanelet_for_DCE__August_2015_280815_Final.pdf
http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Raadgivningspanel/moede_120815/Referat_af_moede_i_Ra__dgivningspanelet_for_DCE__August_2015_280815_Final.pdf
http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Raadgivningspanel/moede_120815/Referat_af_moede_i_Ra__dgivningspanelet_for_DCE__August_2015_280815_Final.pdf
http://dce.au.dk/udgivelser/aarsberetning/
http://dce.au.dk/centret/dces-strategi-2016-2020/
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kunne stå godt i den øgede konkurrencen både nationalt og internationalt - også om 
midler. 
 
På det økonomiske område er der flere udfordringer:  
Der er færre midler i de offentlige forskningsfonde og området Natur og miljø har ik-
ke høj prioritet. For uddannelsessektoren er der besparelser på to procent årligt i fire 
år. Der er også indført fremdriftsbøder, der skal reducere studietidsoverskridelse.  
De nye udfordringer betyder, at ST fra 2016 og frem imod 2019 skal reducere om-
kostningerne med ca. 35 millioner på institutter/centre/fakultet og ca. 25 millioner 
på bygningsområdet, mens ca. 90 millioner i første omgang findes ved begrænsning 
af fakultetets strategiske investeringer, medfinansiering og risikoafdækning.  
 
På baggrund af oplægget blev der fra rådgivningspanelet bl.a. spurgt til 
/kommenteret på følgende:   
 

• Betyder færre medarbejdere på sigt mindre produktion og reduceret omsæt-
ning? Kurt Nielsen svarede, at en del af besparelsen findes gennem en effekti-
visering og at man desuden forsøger at øge indtægter via andre midler, ek-
sempelvis private fonde og samarbejde med private virksomheder. Det kan 
dog ikke undgås, at besparelserne fører til prioriteringer og færre strategiske 
satsninger.  

• Arbejdes der på øget samarbejde med udenlandske institutioner? Kurt Niel-
sen svarede, at der fra universitetets og fakultetets side gøres en stor indsats 
for at besøge universiteter/institutioner i hele verden for at søge inspiration 
og nye samarbejdspartnere. 

• Er der udenlandske institutioner med myndighedsbetjening, der minder om 
DCE og som man kunne hente inspiration fra? Hanne Bach svarede, at der er 
flere lignende institutioner bl.a. Alterra/Wageningen (Holland), SYKE (Fin-
land) og UFZ (Tyskland). Disse institutioner er ligesom DCE medlemmer af 
den europæiske sammenslutning af miljøforskningsinstitutioner PEER (Part-
nership for European Environmental Research), hvor der diskuteres fælles 
projekter og strategier for såvel forskning som forskningsbaseret rådgivning 
på europæisk niveau. Særligt Wageningen er stærke ift. at trække EU-midler 
hjem (f.eks. gennem Horizon 2020).  
Det blev fra panelet foreslået også at tænke i at uføre 
ning for andre lande. 

 
 
Ad pkt. 4. Debat: Myndighedsbetjening og offentligheden 
Kurt Nielsen indledte punktet med at opridse den seneste tids bevågenhed omkring 
Aarhus Universitet/DCE fra diverse medier og enkeltpersoner, og påpegede, at kri-
tikken til tider fik en både politisk, usaglig og urigtig drejning. Bl.a. nævntes den 
seneste debat omkring Landbrugspakken og Aarhus Universitet, hvor påstanden om, 
at de forskere på Aarhus Universitet, der udarbejdede den videnskabelige udredning 
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forud for Landbrugspakken, af Miljø- og Fødevareministeriet var pålagt krav om 
”dobbelt hemmelighedsholdelse” var fejlfortolket /læs evt. Kurt Nielsens 
indlæg  http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/ja-tak-til-oeget-aabenhed-om-
myndighedsraadgivning/ /. 
Kurt Nielsen anmodede derefter panelet om på denne baggrund og det efterfølgende 
oplæg fra Michael Strangholt, at komme med forslag til, hvordan Universitetet/DCE 
bedst forholder sig ift. ”armslængde”, ytringsfrihed og åbenhed kontra fortrolighed. 
 
Michael Strangholt holdt efterfølgende et oplæg om ytringsfrihed – hvad det betyder, 
hvordan man bør håndtere ytringsfrihed som forsker og hvordan det opfattes af 
medierne – og orienterede desuden om DCE’s initiativer ift. at klæde medarbejderne 
på til at ytre sig dels som forsker og dels som enkeltperson, herunder seminarrækker, 
skrivecoaching, et ansøgt medietræningskursus og en planlagt udarbejdelse af ”pixi-
bog” med tips og tricks. 
 
Michael Strangholts præsentation er vedlagt referatet.  
 
Der var fra panelet bred enighed om, at de forelagte initiativer fra DCE’s side var 
yderst relevante, og at det er den rigtige vej at gå dels at få en åben debat om emnet 
og dels at klæde forskerne godt på ift. pressehåndteringen. Flere af panelets med-
lemmer gav udtryk for, at de nævnte problematikker var hverdag i også deres organi-
sation/institution og der var bl.a. følgende kommentarer og opfordringer/forslag: 
 

• En af medlemsorganisationerne havde god erfaring med at tilbyde rådgiv-
ning ved hver eneste pressekontakt. 

• Ledelsens opbakning til medarbejdernes saglige og faglige formidling i me-
dierne er vigtig ift. at skabe en tryghed omkring dét at udtale sig.  

• Det er vigtigt at forskere, med den viden og faglighed de har, tager del i sam-
fundsdebatten. Det blev dog påpeget, at troværdigheden er afgørende og at 
der derfor skal være dokumentation bag de udtalelser, som ytres på vegne af 
et universitet.  

• Personlige holdninger og faglige udtalelser bør adskilles tydeligt fra faglige 
udtalelser på vegne af et universitet.  

• Det er vigtigt at forstå og synliggøre de forskellige roller, som hhv. vidensin-
stitutioner og myndigheder har: vidensinstitutionerne leverer uvildig, forsk-
ningsbaseret rådgivning og myndighederne skal træffe politiske beslutninger 
på basis af denne rådgivning, men har samtidig en politisk dagsorden og skal 
foretage politiske prioriteringer. Det blev understreget, at både vidensinsti-
tutionerne og myndighederne har et ansvar for, at disse roller tydeliggøres.  
 

Kurt Nielsen takkede afslutningsvis for gode input, som AU/DCE vil tage med sig 
fremadrettet. 
 
Ad pkt. 5. Aktuelle emner/informationer fra panelet 

http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/ja-tak-til-oeget-aabenhed-om-myndighedsraadgivning/
http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/ja-tak-til-oeget-aabenhed-om-myndighedsraadgivning/
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Panelet orienterede om aktuelle emner fra deres respektive institutioner. Punktet re-
fereres ikke.  
I drøftelserne under punktet kan det dog konstateres, at emnerne cirkulær økonomi 
og plastik i havet (både ift. kilder og håndtering af problemet) af flere medlemmer 
anses for emner, der bør prioriteres politisk – og hvor DCE kan byde ind med viden. 
 
 
Ad pkt. 6. Mødets faglige emne: Luftforurening 
Tre forskere fra DCE/Institut for Miljøvidenskab, AU, præsenterede eksempler på 
konkrete DCE-aktiviteter inden for emnet:  
 
Specialkonsulent Ole-Kenneth Nielsen og Professor Jørgen Brandt præsenterede op-
læg vedr. udledninger fra brændeovne og effekten på sundhed 
 
Professor Henrik Skov præsenterede oplæg vedr. Villum Research Station, Station 
Nord, North Greenland 
 
Begge præsentationer er vedlagt referatet. 
 
På baggrund af oplæggene blev der fra rådgivningspanelet bl.a. spurgt til følgende: 
 

• Der blev ift. Ole-Kenneth Nielsens slide om usikkerheder spurgt til hvordan 
usikkerhederne kunne mindskes. Der blev svaret, at der ved kobling af skor-
stensfejerdata til data fra BBR kan tilføjes en række forskellige informationer 
til datasættet, hvilket vil reducere usikkerhederne væsentligt, men indsamling 
af data fra skorstensfejere i hele landet er ressourcekrævende.  

• Der blev til Jørgen Brandts præsentation spurgt til hvordan tallene bør for-
midles? – Kan man eksempelvis sammenligne dødsfald som følge af luftforu-
rening med trafikdræbte? Der er i samarbejde med miljø- og arbejdsmedici-
nere blevet publiceret mere end 50 artikler og rapporter, så vidensgrundlaget 
er grundigt og dokumenteret, og sammenligning med ”andre dødsårsager” er 
mulig. –Man kan eksempelvis sammenligne samfundsudgifterne for de for-
skellige dødsårsager. 

• Det blev kommenteret, at det er svært at finde en politisk vilje til at forbyde 
brændeovne, da det vil være en ”upopulær beslutning” set i lyset af de mange 
brændeovne i Danmark. Ole-Kenneth Nielsen bemærkede til dette, at skrot-
ningsordningen dog er populær. Jørgen Brandt supplerede, at der mangler 
viden på området – luftforureningsbidraget fra de indenlandske kilder er ek-
sempelvis væsentligt mindre end bidraget fra udlandet, men der mangler vi-
den om hvilke specifikke kilder, der er ”farligst”. 

• Der blev ift. Henrik Skovs præsentation spurgt til om den fremtidige eventu-
elle minedrift nord for Villum Research Station vil få betydning for emissi-
onsmålingerne og hvorvidt man kan skelne emissioner fra minen fra øvrige 
emissioner /Selskabet Ironbark Inc. har i efteråret 2015 indleveret en ansøg-
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ning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord/. Henrik 
Skov svarede, at man godt kan skelne ift. emissioner fra minen. Han forklare-
de videre, at målinger af lokale emissioner kan blive problematisk, da minen 
kan være med til at øge afsmeltningen af is, idet sod og støvstøvpartikler fra 
minen vil bidrage til opvarmning i luften og når det afsættes til isen, da det 
her absorberer og ophober varme fra sollyset. Det vil accelerere afsmeltnin-
gen ud over den forårsaget af global forurening af fx CO2.    

 
Ad pkt. 7. Panelets forslag til emner for næste møde  
Panelet foreslog, at der på næste møde blev fulgt op på de verserende drøftelser af 
myndighedsbetjeningen. Derudover nævntes DCE’s kvalitetssikringsprocedurer som 
muligt emne for det næste møde. 
 


