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Pressemeddelelse  
 

350 mio. kr. til 8 nye grundforskningscentre i Danmark 
 
Danmarks Grundforskningsfond har netop besluttet, at oprette 8 nye grundforskningscentre til i alt 
mere end 350 millioner kroner. Centrene er på højeste internationale videnskabelige niveau og 
støttes i en femårig periode.  
   
Centrene strækker sig over mange fagområder, fra forskning i DNA-nanoteknologi over økonomi til 
iskerneboringer på Grønland. (Se alle de nye forskningscentre nederst i denne meddelelse). 
 
Der har været en hårfin konkurrence om at blive udvalgt til at få status som et grund-
forskningscenter under Danmarks Grundforskningsfond. Fonden modtog i begyndelsen af året 144  
forslag fra interesserede forskere. De fleste forslag var af høj kvalitet. Efter en grundig vurdering 
udvalgte fondens bestyrelse de 22 mest lovende forslag og bad forskerne indsende en detaljeret 
ansøgning.  
 
Hver af de 22 ansøgninger er blevet bedømt af mindst 3 uafhængige internationale eksperter verden 
over, ligesom ansøgerne har mødtes med bestyrelsen for at give en præsentation af deres 
idegrundlag.  
 
Det er på baggrund af dette forløb, at Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse nu har udpeget 8 
ambitiøse og perspektivrige forslag, som fonden er indstillet på at støtte. Næste skridt bliver en 
udmøntning af de kommende centres nærmere kontraktlige vilkår, som forhandles mellem 
ansøgerne, deres værtsinstitutioner og fonden. 
 
Bestyrelsesformand Klaus Bock siger: 

Fondens fremgangsmåde giver en unik mulighed for at få et opdateret billede af, hvor der er særligt 
lovende forskningsmiljøer på et internationalt højt videnskabeligt niveau i Danmark.  
 
Stærke grundforskningsmiljøer er af afgørende betydning for at uddanne en ny generation af unge, 
som er i besiddelse af nødvendige kompetencer til fremover at kunne styrke udviklingen på alle 
samfundsniveauer. Danmarks Grundforskningsfond støtter kun den allerbedste del af eliten i dansk 
forskning.  
 
Årets mange kvalificerede forslag afspejler en stor vitalitet og bredde i dansk grundforskning, men 
har samtidig nødvendiggjort en til tider vanskelig prioritering for fonden mellem mange højt 
kvalificerede ansøgere.  
 
En markant og glædelig tendens i årets ansøgningsrunde er, at der - ikke mindst i den yngre 
forskergeneration - ses en stor evne til at samle sig om internationale programmer & projekter. Der 
er efter min vurdering ingen tvivl om, at vi her i landet har en spændende og højt kvalificeret 
talentmasse inden for et bredt udsnit af dansk grundforskning.  
 



De nye 8 centre er et nyt vigtigt skridt til at styrke grundforskningen i Danmark. Nu ser vi frem til 
nogle konstruktive møder med de 8 kommende centerledere og til at igangsætte centrene så hurtigt 
som muligt. 
 
Yderligere oplysninger:  

Formand for Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse, forskningsdirektør Klaus Bock, 
Carlsberg A/S (Tlf. 3327 5220)  
Fondens direktør Ole Fejerskov (Tlf. 3318 1950/4037 2027).  
 
Udvalgte centre 

Centre for Research in Econometric 
Analysis of Time Series 

v/ professor Niels Haldrup Økonomisk Institut, Aarhus 
Universitet 

Centre for Carbohydrate Recognition  
and Signalling 

v/ professor Jens Stougaard 
 

Molekylærbiologisk Institut, 
Aarhus Universitet 

Centre for Comparative Genomics v/ professor Rasmus Nielsen Biologisk Institut, Københavns 
Universitet 

Centre for DNA Nanotechnology v/ lektor Kurt Vesterager 
Gothelf 

Kemisk Institut, Aarhus 
Universitet 

Centre for Epigenetics v/ professor Kristian Helin Biotek Research and Innovation 
Centre, Københavns Universitet 

Centre for Interglacial Climate v/ professor Dorthe Dahl-
Jensen 

Niels Bohr Instituttet, 
Københavns Universitet 

Centre for Massive Data 
Algorithmics 

v/ professor Lars Arge Datalogisk Institut, Aarhus 
Universitet 

PUMPKIN – Membrane pumps in 
cells and disease 

v/ professor Poul Nissen Molekylærbiologisk Institut, 
Aarhus Universitet 

 
 

Danmarks Grundforskningsfond er oprettet af Folketinget i 1991 som en uafhængig fond med en 
grundkapital på 2 mia. kr. Fondens formål er at styrke landets forskningsmæssige udviklingsevne 
ved at finansiere enestående grundforskning på internationalt højt niveau. Siden starten har fonden 
støttet de stærkeste danske forskningsmiljøer og – inkl. de 8 nye grundforskningscentre – bidraget 
med i alt 3,8 mia. kr. til 68 grundforskningscentre, “Centres of Excellence“.  
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