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Møde den 2o. januar 2015 kl. 10.00 – 14.00 
Sted: DCE, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde 
 
Til stede: Prodekan Kurt Nielsen; Direktør Hanne Bach; Chefkonsulent Carl Åge 
Pedersen; Præsident Ella Maria Bisschop-Larsen; Vicedirektør Claus Torp; Miljøpoli-
tisk chef Karin Klitgaard; Direktør Hanne Kristensen; Chefkonsulent Michael Ander-
sen; Specialkonsulent Erik Rasmussen; Særlig rådgiver Ole Olsen; direktionskonsu-
lent Kirsten Bang (referent) 
Fraværende: Direktør Carl-Emil Larsen; Direktør Jan Ejlsted; Formand Claus Lind 
Christensen; Vicedirektør Kristoffer Böttzauw (Specialkonsulent Erik Rasmussen del-
tog i stedet); Adm. Direktør Niels Wichmann (Chefkonsulent Michael Andersen del-
tog i stedet); Styrelseschef Søren Hald Møller 
Inviterede: Seniorforsker Kai Bester, DCE & Institut for Miljøvidenskab, AU; Seni-
orrådgiver Michael Bo Rasmussen og Seniorforsker Jacob Nabe-Nielsen begge DCE & 
Institut for Bioscience, AU. 
 
 
Referat af fjerde 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 2015 v/direktør Hanne 

Bach 
3. Den Forskningsbaserede myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet 

v/prodekan Kurt Nielsen 
4. Aktuelle emner/informationer fra panelet 
5. Mødets faglige emne:  ’DCE’s erhvervssamarbejde’  v/ direktør Hanne 

Bach; seniorforsker Kai Bester, DCE & Institut for Miljøvidenskab, AU; 
seniorrådgiver Michael Bo Rasmussen og seniorforsker Jacob Nabe-
Nielsen begge DCE & Institut for Bioscience, AU. 

6. Panelets forslag til emner for næste møde samt kort evaluering af mødet. 

Ad pkt. 1. Velkomst 
Kurt Nielsen bød velkommen og præsenterede mødets program. Mødet blev indledt 
med en kort præsentationsrunde (link til oversigt over panelets deltagere: 
http://dce.au.dk/centret/raadgivningspanel/medlemmer/). 
Melding om ny repræsentant fra Dansk Ornitologisk Forening afventes. 
 
Ad pkt. 2. Status for DCE og strategiske udfordringer for 2015 
Hanne Bach’s præsentation er vedlagt referatet. 
Som supplement til Hanne Bachs orientering om DCE’s rammeaftale med Grønlands 
Selvstyre om miljørådgivning på råstofområdet oplyste Kurt Nielsen om Uddannel-
ses- og Forskningsministeriets oprettelse af Forum for Arktisk Forskning, som bl.a. 
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skal øge sammenhængen mellem forskellige institutioners indsatser inden for polar-
forskning. Kurt Nielsen er som repræsentant for Aarhus Universitet formand af fo-
rummets arbejdsgruppe for logistik, der skal komme med forslag til mulige modeller 
for koordinering af logistik mellem forskningsinstitutioner og myndigheder i rigsfæl-
lesskabet. 
 

I forbindelse med Hanne Bachs omtale af DCE’s Miljøkonference i 2015, hvor det 
overordnede emne er ”Monitering”, pointerede Kurt Nielsen, at indlæg fra erhverv og 
myndigheder var meget velkomne. Link til konferencens hjemmeside med ”first call 
for session topics”: http://dce-conference.au.dk/  
 
Endelig benyttede Hanne Bach lejligheden til at orientere om, at forskningsinfra-
strukturen Villum Research Station (Station Nord) vil være åben for danske og inter-
nationale forskere og at koordineringen sker gennem Institut for Miljøvidenskab.  
 

I forhold til DCE’s rammeaftale med Det Europæiske Miljøagentur (EEA) om ek-
spertbistand på bl.a. klima-området, blev der fra panelet spurgt til, hvad det eksem-
pelvis kunne omhandle. 
Der vil sandsynligvis blive tale om rådgivning på klimatilpasningsområdet, men man 
får ikke på forhånd at vide præcis hvilke specifikke delområder, man skal bidrage til. 
Det blev tilføjet, at arbejdet for EEA samtidig er anvendeligt ift. rådgivningen af Mil-
jøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet på klimaområdet.  
Panelet tilkendegav, at det giver god mening, at DCE indgår i de omtalte rammeafta-
ler med Europakommissionen og EEA – dels giver det anledning til netværk og sam-
arbejde med rådgiverbranchen på europæisk plan og dels giver det et ”hands-on”-
indblik ift. Kommissionens planer. Hanne Bach understregede, at man igennem 
rammeaftalerne var underlagt stramme krav og deadlines for underopgaverne, og at 
det absolut ikke er opgave, som er meget indbringende, men erklærede sig enig i, at 
rammeaftalerne på flere måder gav en god og brugbar indsigt. 
 
Der var i panelet en drøftelse om hvorvidt det er en ”udfordring” at finde midler til 
natur- og miljøområdet, når forskningsfinansieringen i både Danmark og EU fokuse-
rer på job og vækst. Et synspunkt var at en løsning er at stræbe efter viden om, hvor 
biodiversitet kan tænkes ind i landbruget samtidig med at der skabes vækst. Et andet 
var ikke at tænke ”vækst” alt for traditionelt – eksempelvis kunne vækst ses ift. tu-
risme, herlighedsværdi, jagtmuligheder, livskvalitet.  
 
Ad pkt. 3. Den Forskningsbaserede myndighedsbetjening ved Aarhus 
Universitet 
Kurt Nielsens præsentation er vedhæftet referatet. 
 
Rådgivningspanelet havde følgende spørgsmål/kommentarer:  
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 Vil der fortsat være 2 % reduktion i rammeaftalens finansiering – hvordan er per-
spektivet fremover? 
Reduktionen er foreløbigt en realitet frem til 2017 (dvs. indtil den gældende 
rammeaftales udløb) og der er ikke noget, der tyder på, at det vil ændre sig. Der-
udover er der opgaver, der bliver taget ud af rammeaftalen og sat i udbud - som 
DCE kan søge på lige fod med andre. DCE har vundet de to udbud, som er blevet 
ansøgt (et tredje udbud, som DCE ville have søgt, blev trukket tilbage). Problema-
tikkerne omkring udbud af tidligere rammeaftaleopgaver er, at forskningsandelen 
(som er en del af rammeaftalen) svækkes, at 4 år er kort tid til at bygge et forsk-
ningsområde op og at der skabes ustabilitet i forskningsmiljøerne. 

 Der blev spurgt til, hvordan de tidligere sektorforskningsinstitutioner bidrager til 
undervisningen.  
Institutionerne bidrager med en mere anvendt og virkelighedsnær tilgang til un-
dervisningen og de studerende har kvitteret med stor deltagelse i de kurser og 
fagpakker, som er blevet tilbudt. Der er dog ikke tale om et nyt, stort udbud af 
kurser og det er en lille andel af finansieringen af forskningsmiljøerne i den tidli-
gere sektorforskning, som kommer via undervisningen. 

 Panelet drøftede AU’s formidling – og nytten af bidraget til den offentlige debat 
versus en, efter nogens opfattelse, tendens til via formidlingen at benytte viden til 
at politisere.  
AU har en forpligtigelse til at formidle forskningsresultater. Formidlingen, der 
sker gennem DCE - eksempelvis via DCE’s rapportserier – er altid objektiv og må 
ikke være politiserende. Hvis forskere som enkeltpersoner formidler gennem ek-
sempelvis en kronik, står det for den pågældende persons egen regning. 
Der blev i relation til ovenstående drøftelse ytret tilfredshed med Miljøbiblioteks-
bogen ”Danmarks truede arter”, men uforståenhed overfor, at den fra forlaget har 
været udsolgt i lang tid, når nu der netop er efterspørgsel. Hanne Bach undersø-
ger dette nærmere.  
  

Ad pkt. 4. Aktuelle emner/informationer fra panelet 

Panelet orienterede om aktuelle emner fra deres respektive institutioner.  
 
Ad pkt. 5. Mødets faglige emne: DCE’s erhverssamarbejde 
Hanne Bach indledte emnet med et oplæg vedrørende aktuelle aktiviteter, som DCE 
har sat i gang for at fremme erhvervssamarbejdet. Hanne Bach’s præsentation er ved-
lagt referatet. 
Herefter præsenterede tre forskere fra DCE/AU eksempler på konkrete projekter, 
som gennemføres i samarbejde med forskellige private virksomheder.  

 
Seniorforsker Kai Bester, Institut for Miljøvidenskab præsenterede ”Miljøeffektiv 
rensning af højpotente lægemiddelstoffer i hospitalsspildevand – et samarbejde mel-
lem universiteter, videninstitutioner og private virksomheder”. 
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Seniorrådgiver Michael Bo Rasmussen, Institut for Bioscience præsenterede ”Alge-
Center Danmark. Forskning og industri – fra lab til off-shore”. 
 
Seniorforsker Jacob Nabe-Nielsen, Institut for Bioscience præsenterede ”Bæredygtig 
forvaltning af en art gennem modellering - effekter af støj på marsvin i danske far-
vande”. 
 
Præsentationerne er vedlagt referatet. 
 
På baggrund af oplæggene blev der fra rådgivningspanelet bl.a. spurgt til 
/kommenteret på følgende: 
 

 Hvad er det grundlæggende formål med at fremme erhvervssamarbejde? 
Kurt Nielsen påpegede, at formålet ikke kun er at øge muligheden for at opnå 
midler, men at det også er en mulighed for at bringe forskningsverdenens viden i 
spil. Derudover kan samarbejdet (inkl. erhvers-ph.d.- og postdoc-ordninger) in-
spirere til nye forskningsområder. Kurt orienterede desuden om at AU arbejder 
på at åbne op for brugen af forskningsinfrastruktur, så den bliver udnyttet bedre 
og i et bredere perspektiv i samarbejde med omverdenen. 

 Kai Bester blev spurgt hvordan projektet omkring rensning af sygehusspildevand 
kom i stand og om det har givet anledning til et nyt forretningssegment for Krü-
ger, som deltog i samarbejdet. 
Projektet kom i gang igennem et godt netværk. Mange rensningsanlæg i bl.a. Eu-
ropa står overfor præcis samme problematik og mangler en teknologisk løsning – 
så forretningssegmentet for Krüger er klart øget. 

 Michael Bo Rasmussen blev spurgt hvorvidt der er et miljøpotentiale i dyrknin-
gen af tang og muslinger og om der er forretning i dyrkningen. 
Ved såkaldt kompensationsdyrkning af muslinger optages de næringsstoffer 
(primært kvælstof), som udledes til fjorde og kystnære farvande og der arbejdes 
på at optimere dette optag. Mht. dyrkning af makroalger til efterpolering af spil-
devand indsamles makroalgerne og anvendes i biogasanlæg. Der findes pt. ingen 
metode til efterpolering på land (tættere på kilden).  
Som eksempel på et forretningspotentiale blev nævnt, at der arbejdes med at be-
nytte farvestoffer fra tang til farvning af kræftceller. Desuden er tangpesto, som 
produceres af Nordisk Tang aps., blevet en succes. 

 Der blev fra panelet spurgt til sikkerheden af Jacob Nabe-Nielsen’s marsvine-
computermodel.  
Computermodellen er en simulation af virkeligheden, dvs. modellen er baseret på 
studier af marsvin, som har fået påmonteret sporingsudstyr og som er blevet ud-
sat for forskellige typer af støj. Det testes løbende om de mønstre, som modellen 
genererer (for eksempel fordelingen af marsvin i havområderne) svarer til dem, 
man observerer i naturen. Modellen kan derfor med stor sandsynlighed forudsi-
ge, hvordan marsvin reagerer på eksempelvis vindmølleparker, men som med alle 
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modeller vil der være usikkerheder, og der er stadig mange parametre, som man 
ikke kender til ift. marsvin - eksempelvis, hvor de yngler.  

 
Ad pkt. 6. Panelets forslag til emner for næste møde samt kort evaluering 
af mødet  
Panelet foreslog følgende mulige faglige emner for det næste møde: 

 Bestandsudvikling og overvågning af rødlistearter 
 Hvordan kobles fremme af biodiversitet til den politiske dagsorden om øget vækst 

og flere job? 
 Klimatilpasning (Karin Klitgaard tilbød i så fald at orientere om DI’s samarbejde 

med kommunerne, Hanne Kristensen tilbød at orientere om Naturstyrelsens til-
tag og planer på området og Hanne Bach ville bl.a. kunne orientere om udfaldet 
af ECCA-konferencen) 

 
Panelet udtrykte stor tilfredshed med oplæggene fra DCE-forskerne.  

 


