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Danmarks Grundforskningsfond er oprettet ved lov nr.
409 af 6. juni 1991 og ændret, jf. lov nr. 1091 af 29.
december 1997.

Fonden har til formål at styrke Danmarks forskningsmæssige
udviklingsevne ved finansiering af enestående forskning på
internationalt niveau.

Fonden har således nu eksisteret i 10 år og vil i forbindelse
med det igangværende kommissionsarbejde blive gjort til
genstand for en vurdering, idet det i henhold til loven af
1997 er besluttet, at lov om Danmarks Grundforsknings-
fond skal revideres i folketingssamlingen 2002/03. Dette
tidsperspektiv er vigtigt, idet loven foreskriver, at fonden
ikke må forpligte sig ud over 1. juli 2006. Som det imid-
lertid vil fremgå af det følgende, er fondens længereva-
rende satsninger vigtige bl.a. i kraft af de 5- til 10-årige
horisonter, som fonden kan give fremragende forsknings-
miljøer. Det er derfor afgørende, at fonden snarest tilføres
fornødne ekstra midler samt får mulighed for at kunne
disponere ud over 2006, således at det danske forsknings-
system, når det gælder større satsninger på højt internatio-
nalt niveau, ikke risikerer at blive præget af et ”stop–go”-
princip.

I en tid, hvor der er udsigt til fald i de offentlige forsk-
ningsbevillinger og dermed, som understreget af Dan-
marks Forskningsråd, betydelig risiko for, at grundlaget
for fremtidens vidensamfund smuldrer, er det vigtigt at
sikre, at dansk grundforskning  på en række områder kan
fastholdes på et tilstrækkeligt højt internationalt niveau.
På den måde er Danmark bedre i stand til at møde de ud-
fordringer, som den næsten eksplosive forskningsudvik-
ling på nuværende tidspunkt stiller et moderne samfund
overfor.

Danmarks Grundforskningsfond har en afgørende styrke
ved at være uafhængig og administrativt meget enkelt
opbygget. Fonden kan gennem sin uddelingspolitik
arbejde langsigtet og i sine bevillingsrammer sikre, at
stærke forskningsmiljøer kan opbygges og eksistere i en
længere årrække med muligheder for at styrke det danske
samfunds videnunderlag. I en tid, hvor aftalerne om
finansloven for 2001 afsatte ca. 200 mio. kr. ekstra årligt i
en 4-årig periode til al dansk forskning (samtidig med at
forskningen indirekte rammes af finanslovsbesparelser),
skal man huske, at Danmarks Grundforskningsfond 1992-
2006 bidrager med i alt 2,5 mia. kr. til dansk forskning af
højeste kvalitet.

Selv om ingen af fondens primære virkemidler – center-
konstruktionerne – endnu har eksisteret i 10 år, og det
således nok er for tidligt at udtale sig kategorisk om
effekten af fondens indsats, er der alligevel indhøstet så
væsentlige erfaringer, at det kan være rimeligt i det
følgende kort at præcisere effekten af fondens støtte til
dansk grundforskning af særlig høj kvalitet.

Danmarks Grundforskningsfond arbejder specifikt mod at
fremme grundforskning uanset fagligt hovedområde.
Fonden tilstræber således, at danske forskningsmiljøer
løbende kan fornys gennem en åben konkurrence, idet
man fastholder et ”bottom-up” princip i ansøgnings-
proceduren.

Den endelige udvælgelse af forskningsmiljøerne sker ved
en international ekspertvurdering. Hermed sikres blandt
andet, at det faglige niveau kan forventes at være af en
kvalitet, som kan måle sig i international konkurrence.
Fondens støtte iværksættes således på et tidspunkt, hvor
vurdering af ansøgermiljøer (nationalt og internationalt)
peger på, at faglig ekspertise, personkonstellation, kreati-
vitet og ambition er til stede i kombination.

Den danske forskningspyramide har i princippet tre lag:

Det første lag udgøres af basisforskningen ved universiteter
og sektorforskningsinstitutioner i kraft af de grundbevil-
linger til forskning, som er givet til disse institutioner.
Dette lag skal sikre, at institutionerne kan drive en forsk-
ning, som er nødvendig for at løse de opgaver, som
institutionerne er pålagt i form af undervisning, ressort-
ministerielle forskningsopgaver, etc. På baggrund af disse
bevillinger skal universiteter, sektorforskningsinstitu-
tioner m.v. opbygge et fagligt bredt beredskab. Bevillin-
gerne er finanslovstyret, og institutionerne prioriterer og
forvalter selv disse bevillinger. Som det har været påpeget
gentagne gange, er basisbevillingerne til ikke mindst
universiteterne udhulet igennem de sidste årtier - ofte til
så katastrofalt lavt et niveau, at der med rette kan sættes
spørgsmålstegn ved, om universiteterne på en række
områder er i stand til at fastholde det fagligt brede bered-
skab på et tilstrækkeligt højt niveau. Det har blandt andet
medført et urimeligt pres på forskningsråd og fonde for at
sikre institutionernes basale virksomhed. Forsknings-
samfundet investerer store ressourcer i ansøgnings- og
evalueringsprocedurer, som med tilstrækkelige basisbevillinger
kunne kanaliseres over i forskningsaktiviteter. Derfor vil en
forøgelse af basisbevillingen sikre, at de to næste lag i
forskningssystemet udnyttes bedst muligt.

Det andet lag udgøres af den forskningsaktivitet, som er
projektrettet og udvalgt på basis af en kvalitetsvurdering af
ansøgningerne i de statslige forskningsråd. Bevillingerne
til disse råd er ligeledes finanslovstyrede. Uanset antallet
af råd (i øjeblikket seks) vil der naturligt være en løbende
konkurrence mellem rådenes forskelligt rettede interesser
og valg af strategier og virkemidler. Det er vigtigt at holde
for øje, at der også inden for de enkelte råd vil være
betydelige forskningsdisciplinære særinteresser, som søges
varetaget. Gennem en proces med i øjeblikket 90 fag-
eksperter (der samtidigt er udvalgt i forsøg på at sikre en
vis institutionsspredning og således i nogen udstrækning
at tilgodese også institutionshensyn) sikres en løbende
støtte til enkeltprojekter og en række større og mindre
initiativer. På grund af rådenes relativt begrænsede midler
er projektstøtten af en tilsvarende begrænset størrelse -
som regel for korte perioder. De strategiske satsninger
eller tværrådslige programsatsninger er oftest ført ud i
livet efter en særlig finanslovsbeslutning om ekstra
ressourcer, jf. den igangværende tværfaglige satsning.

Forenklet udtrykt kan man sige, at rådssystemet, bestående
af de mange faglige enkelteksperter, skal sikre, at der til
det store brede faglige beredskab, som institutionerne i
kraft af basisbevillingerne skal fastholde i det første lag,
løbende skal ske tilførsel af kvalitetsstyrede midler i
kortvarige perioder i form af mange mindre projekt-
bevillinger.

Kravet til dette system skal være en effektiv sagsbehand-
lingsproces uden komplicerede arbejdsgange eller vagt
definerede beslutningsprocedurer.

Det tredje lag i det danske forskningsfinansieringssystem
udgøres primært af større fonde, hvor Danmarks Grund-
forskningsfond er karakteriseret ved at være baseret på
offentlige midler, men uafhængig af politisk styring og
derfor ikke påvirket af de årlige finanslovsforhandlinger.
Endvidere er det karakteristisk, at fonden skal holde sig fri
af institutionspolitiske interesser, ligesom fonden i hele sin
periode har tilstræbt ikke at varetage snævre forsknings-
rådspolitiske særinteresser. Det er sikret, at en bestyrelse af
en begrænset størrelse (ni personer) og med forskere med
personlig forskningserfaring og –indsigt prioriterer blandt
de indkomne ansøgninger alene med vægt på en vurdering
af forskningskvalitet og relevans. Danmarks Grundforsk-
ningsfond har naturligt løbende kontakt med såvel
forskningsrådenes formænd som rådene som helhed for at
sikre, at der konstant er et samlet nationalt overblik over
udviklingen af dansk forskning. Det er således

karakteristisk, at diverse udvalg og internationale
bedømmelsespaneler, som Danmarks Grundforsknings-
fond nedsætter, sammensættes efter konsultation med
rådene, ligesom der gennem jævnlige møder mellem
repræsentanter for Danmarks Grundforskningsfond og
rådene tilstræbes en koordination og komplementaritet.
Det skal i den forbindelse afslutningsvis understreges, at
Danmarks Grundforskningsfond tilstræber at tilrettelægge
sine aktiviteter og virkemidler på en sådan måde, at de
primært styrker dansk grundforskning på områder, hvor
denne forskning ikke ville have kunnet været tilgodeset
gennem det øvrige her beskrevne forskningsfinansierings-
system!

Fondens bevillinger skal med andre ord gøre en forskel –
og ikke blot være en større forskningsprojektbevilling,
som kunne være givet af et forskningsråd.

1.  Danmarks Grundforskningsfond
2.  Danmarks Grundforskningsfonds rolle i det
samlede forskningssystem
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Danmarks Grundforskningsfonds primære virkemiddel er
støtte til grupper af forskere, der i fællesskab ønsker at op-
bygge et center. Med etablering af 5- eller 10-årige centre
opnås en blanding af stabilitet og dynamik efter princip-
per, der - under hensyn til de særlige danske forhold - kan
siges at skabe såkaldte ”centres of excellence” baseret på
kvalitetsprincipper.

Udtrykket ”centres of excellence” er et ofte misbrugt og
absolut ikke entydigt begreb. Det kan derfor være hen-
sigtsmæssigt i det følgende nærmere at præcisere, hvad
Danmarks Grundforskningsfond forstår ved sit center-
begreb.

Et Grundforskningsfonds ”centre of excellence” kan i
princippet defineres som:

- En forskningsenhed, som enten befinder sig i eller har
potentialet til at nå international topklasse inden for
sit område inden for en 5- til 10-årig bevillings-
periode.

- Enheden – centret – består af en eller flere forsknings-
grupper af høj international standard, som arbejder i
indbyrdes komplementaritet mod løsningen af pro-
blemkredse i et større, ofte tværdisciplinært defineret,
forskningsfelt.

- Et center er fortrinsvis placeret inden for en institu-
tion (kan være et universitet, sektorforskningsinstitu-
tion m.v.), men kan udgøres af et netværk af forsker-
grupper placeret ved flere institutioner; dog således at
det primære centeransvar er entydigt placeret ved én af
disse.

- Et center er karakteriseret ved at have et entydigt,
præcist og fokuseret forskningstema og ledes af en
centerleder, som skal være en faglig autoritet på
internationalt niveau. Den organisatoriske struktur,
afhængig af de enkelte centres størrelse og placering,
skal være entydig.

- Et center omfatter forskere på alle karrierens forskel-
lige stadier med betydelig vægt på ph.d. og post.doc-
niveau for at sikre, at der ved hvert center af en vis
størrelse kan finde en kvalitativt forsvarlig ph.d.-
uddannelse sted.

I disse år, hvor ”centres of excellence” begrebet med jævne
mellemrum dukker op i forskellig betydning, også i EU-
forskningsdebatten, er den her nævnte definition på et
dansk grundforskningsfonds ”centre of excellence”
formentlig den mest hensigtsmæssige i betragtning af
landets størrelse. At modellen åbenbart er attraktiv kan
blandt andet ses af, at også et land som Norge på nuvæ-

3.  Danmarks Grundforskningsfonds primære
virkemidler – ”centres of excellence”

rende tidspunkt er i færd med at etablere tilsvarende
forskningscenterkonstruktioner med Danmarks
Grundforskningsfond som model.

Der er ikke i Danmark tilstræbt at skabe særligt store
forskningsinstitutioner (centre) af uafhængig karakter,
således som det kendes fra f.eks. Tyskland og Frankrig.
Den danske centermodel bygger på et tæt samspil med
eksisterende forskningsenheder, ikke mindst universiteter
og sektorforskningsinstitutioner. Styrken ved dette er at
bygge på disse institutioners allerede eksisterende infra-
struktur og derved opnå en afsmitning på institutionernes
forsknings- og uddannelsesmiljøer, idet fonden tilstræber,
at der sker en så fornuftig ressourceanvendelse som over-
hovedet muligt af de midler, som fonden uddeler. Det er
Danmarks Grundforskningsfonds opfattelse, at man ved i
stedet at satse på store og uafhængige forskningsinstitutio-
ner meget let løber en risiko for en udtynding af de i for-
vejen sårbare universitetsmiljøer. Såfremt der ikke i nær
tilknytning til forskningscentrene er undervisnings-
forpligtelser på alle niveauer, minimeres sprednings-
effekten af den forskning på højt internationalt niveau,
som foregår i disse centre.

Igangværende grundforsknings centre

For tiden finansierer Danmarks Grundforskningsfond 25
centre med et samlet årligt budget på ca. 250 mio. kr. (se
senere). Af de oprindelige 23 centre, som blev etableret i
begyndelsen af 1990’erne, er fortsat 16 støttet frem mod
udgangen af 2003, hvor disse centre da vil have eksisteret i
10 år. Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse har
besluttet, at i princippet bør ingen centre støttes af fonden
i mere end 10 år for at sikre, at der løbende sker en
rejustering med mulighed for støtte til andre dele af dansk
forskning.

I 1998 blev der etableret yderligere ni centre for en første
5-års periode. Der skal i begyndelsen af 2002 tages stilling
til, hvor mange af disse ni centre der eventuelt skal videre-
føres i en kommende periode. Beslutningen om viderefø-
relse sker på baggrund af international evaluering af
centrene – en proces, som igangsættes i 2001 og vil optage
hovedparten af dette år.

Centrene, som i øjeblikket er i gang, varierer betydeligt
såvel i størrelse, som i støtteomfang. Adskillige af centrene
er fysisk lokaliseret udelukkende ved én institution og er
som sådan meget veldefineret, hvorimod andre udgøres af
flere forskergrupper adskilt på forskellige institutioner
ikke kun inden for et geografisk snævert område, men med

forankring f.eks. i Københavns-området og i Odense eller
Århus. Uden at tage forskud på resultatet af evalueringer,
er det fondens opfattelse, at selv de bedst fungerende
centre, som er spredt ved flere institutioner, kan have
vanskeligt ved at tilvejebringe et samlet forskningsmiljø,
som er optimalt fungerende, ikke mindst, når det gælder
om at skabe et stimulerende og mangfoldigt underlag for
forskeruddannelse. Kun når der er tale om meget store
centre, synes disse vanskeligheder at kunne overvindes.

Centermodellen indtil nu – en vurdering

Centerbegrebet er ikke entydigt. Trods ret forskellige
organisatoriske forhold i de hidtidige centre er center-
modellens mest iøjnefaldende fordel den nationale og
internationale synliggørelse af særlige satsninger i dansk
forskning.

Grundforskningsfondens centre illustrerer på fortræffelig
måde et lille lands udnyttelse af styrkepositioner. Ved at
satse inden for udvalgte fagområder, hvor der er særlig
forskningsmæssig styrke og potentiale, er det muligt at
skabe stærke enheder, der kan tiltrække udlændinge på højt
niveau. Vi kan i Danmark ikke, som i større lande, frit
beslutte os for at opbygge kompetence med store indsats-
områder, men kan i stedet ved en bottom-up-model
markere os på den internationale scene. Det har vist sig at
være en fordel internationalt at kunne henvise til, at
Danmark har ”centres of excellence”, netop fordi fondens
centre alle er udvalgt på baggrund af en forudgående,
uafhængig vurdering af forskningens kvalitet foretaget af
internationale eksperter.

Selv om ingen centre endnu har eksisteret i 10 år, og det
således er for tidligt at udtale sig kategorisk, synes 10-års
modellen umiddelbart at give en god blanding af stabilitet
og dynamik. Der er næppe heller tvivl om, at de relativt
store centerbevillinger med reelle dispositionsmæssige
frihedsgrader og mulighed for at skabe kritisk masse har
haft betydelig effekt på såvel forskningskvalitet som
international gennemslagskraft på en række niveauer.
På baggrund af nu 8 års erfaringer vil Grundforsknings-
fonden i de kommende år nøje analysere fordele og ulem-
per ved de forskellige centerkonstruktioner, som fonden
hidtil har opereret med. Det står dog klart, at fonden bør
lægge stærkere vægt på en fysisk og aktivitetsmæssig sam-
menhængende centerkonstruktion. Netværksdannelser er i
de elite-konstruktioner, som fondens trods alt relativt små
centre repræsenterer, ikke så optimale som samlede
enheder.

Centrene bør have en betydelig – om end varierende –
størrelse for at kunne tilgodese særlige behov. Størrelsen
er tæt forbundet med fondens ønske om i fornødent
omfang at sikre, at kerneaktiviteter vil kunne videreføres
efter endt støtte fra fonden. De største af fondens nuvæ-
rende centre er således af et omfang, som kan skabe visse
problemer, og i værste fald vil et par centre, som er
domineret af udenlandske forskere på højeste internatio-
nale niveau, falde fra hinanden, fordi de danske miljøer
ved værtsinstitutionerne ikke kan eller vil sikre, at de højt
profilerede udlændinge fastholdes til fortsat styrkelse af
dansk forskning inden for de pågældende områder.

Det er af afgørende betydning, at en større bevillingsenhed
som Grundforskningsfonden gennem årene systematisk
mødes med centrene 2 gange årligt for med et fagligt
udgangspunkt at få en løbende dialog om effekten af de
anvendte midler. Således kan det allerede konstateres, at
det af hensyn til det faglige samspil og udbytte er værdi-
fuldt at arbejde på at skabe så veldefineret en center-
struktur som muligt. Lige så vigtigt er det tilsyneladende,
at Grundforskningsfonden ved etableringen af nye centre
er opmærksom på, at værtsinstitutionernes evne og vilje til
at prioritere centerområdet skal være til stede allerede fra
starten.  For så vidt gælder universiteterne, tilpasses
centrene universitetslovens bestemmelser, og ikke mindst
udenlandske forskere ved centrene har identificeret
problemer i forhold til universitets- og institutledelserne.
Disse problemer vil fonden i de kommende år vurdere
nærmere og i den forbindelse tilskynde universitets-
systemet til at finde måder, hvorpå enten  centrene eller
institutstrukturen kan understøttes.

Mere generelt må fonden advare imod den udtynding af
forskningsressourcerne, som indirekte finder sted ved, at
råds- og fondsbevillinger pålægges overhead, husleje-
kompensation etc. Således kan fonden frygte, at for stor en
del af fondens bevillinger bruges til andre formål end
egentlig styrkelse af forskningens kvalitet.
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Grundforskning og anvendt forskning er intimt for-
bundne. De senere års udvikling har med stor kraft
understreget, at afstanden mellem den klassiske grund-
forskning og den umiddelbart anvendelsesorienterede
forskning er blevet meget kort. Dette understregede
fonden allerede i årsberetningen for 1999 ved at vise,
hvorledes de igangværende forskningscentre under
Danmarks Grundforskningsfond i varierende, men
betydeligt omfang gjorde deres iagttagelser og fund til
genstand for umiddelbar anvendelse i det omgivende
samfund. I de seneste år har man imidlertid i Danmark
og i udlandet set en stigende fokus på strategiske
forskningstiltag ud fra ønsket om politisk at sikre, at
samfundet til enhver tid har lige nøjagtigt de forsknings-
aktiviteter stimuleret, som her og nu i samfundet synes at
give det største udviklingspotentiale og dermed den
største samfundsøkonomiske gevinst. Dette er naturligvis
legitimt og en nødvendig del af det forskningspolitiske
arbejde, men netop Danmarks Grundforskningsfonds
virke gennem de sidste 10 år har tydeligt dokumenteret,
at der er en betydelig, og formentlig stærkt stigende,
effekt af primært at satse på grundforskning i alle dens
forskellige udtryksformer, idet al forskning af kvalitet vil
være anvendelig efter en kortere eller længere periode –
og ofte anvendelig inden for områder, hvor man ikke
umiddelbart måtte have forventet det.

Styrken ved, foruden en vis strategisk forskningsplanlæg-
ning, at fastholde en meget stærk støtte til grundforskning
baseret på et bottom-up princip ligger i, at sidstnævnte
forskningsudvikling løbende vil tage afsæt i de til enhver
tid stærkeste forskningskonstellationer i et land af
Danmarks størrelse.

Det er karakteristisk for strategisk satsninger, at man,
ikke mindst i små lande, ofte risikerer at sænke kvalitets-
niveauet af nyigangsatte forskningsinitiativer for overho-
vedet at skabe et meningsfuldt volumen af forskere
omkring de forskningstemaer, som på kort sigt ønskes
fremmet. Samtidig fører snævre temaer ofte til, at der er
for lille konkurrence om strategiske midler. Endvidere
fører de strategiske satsninger (hvor der investeres
betydelige summer inden for ”nye” områder) ofte til, at
forskergrupper af meget forskellig baggrund og obser-
vans føler sig fristet til at indgå ”strategiske alliancer” for
at få del i disse midler. Der er imidlertid i for mange
tilfælde ikke tale om, at de pågældende forskningsmiljøer
naturligt har interesse i et samarbejde, endsige spontant
ønske herom. Mulighederne for effektivt og hurtigt at
opnå forskningsresultater på et tilstrækkeligt højt interna-
tionalt niveau i mindre lande er derfor mere begrænsede

ved denne type af satsninger end ved den førnævnte
bottom-up strategi.

Alt taler således for at styrke indsatsen af dansk grund-
forskning yderligere gennem den type af centerkonstruk-
tioner, som Danmarks Grundforskningsfond støtter.
Centrene repræsenterer ofte stærke tværfaglige initiativer,
og de længerevarende satsninger medfører integrerede
miljøer, som danner et kvalitativt stærkt underlag for
forskeruddannelse.

Det er forståeligt, at velfungerende forskningscentre med
et højt aktivitetsniveau kan have ønske om, at fonden
fortsat yder støtte i mere end 10 år. Som bekendt har
Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse imidlertid
besluttet sig for i princippet kun at støtte centrene i
maksimalt to 5-årige perioder af hensyn til ønsket om at
sikre dynamik og fornyelse i dansk forskning. Fonden har
imidlertid åbnet mulighed for, at der inden for den aftalte
bevillingsramme i de sidste år af en 10-års periode kan
ske en revurdering af budgettet, som kan sikre, at der sker
en langsommere udfasning af visse af centrenes aktivite-
ter. Principielt er fonden af den opfattelse, at det er en
misforståelse, når man i Danmark mener, at alle større
tidsbegrænsede forskningsinitiativer skal permanentgøres
(indlejres). Grundforskningsfondens centre er netop ikke
oprettet som blivende ”institutioner”, men skal tjene det
formål at sikre, at stærke kreative forskergrupper skal
kunne udvikle sig på tværs af eksisterende rammer i så
tilpas lang en periode, at det giver værtsinstitutionerne
mulighed for at lave en løbende udviklingsplan med vægt
på at øge kvaliteten af forskning og undervisning.

Grundforskningsfonden ønsker imidlertid at understrege,
at hvis man over finansloven i de kommende år stiller så-
kaldte ”indlejringsmidler” til rådighed bør de succesfyldte
Grundforskningsfondsinitiativer sidestilles med større pro-
gramsatsninger, når det gælder adgang til indlejringsmidler.

Danmarks Grundforskningsfond tilstræber nu i sine
forhandlinger omkring etablering af fremtidige centre, at
institutionsledelserne allerede på etableringstidspunktet
kritisk forholder sig til, hvorvidt man anser de påtænkte
centeraktiviteter for at være fremtidige satsningsområder
ved institutionen.

Det er fondens opfattelse, at primært universiteterne skal
tilvejebringes muligheder for at kunne fastholde stærke
forskningsmiljøer og tværfaglige forskergrupperinger,
udviklet som et resultat af større ekstern støtte i en given
periode. Dette kan gøres ved at åbne for muligheden af, at
universiteterne kan søge om særlige udviklingsmidler i
forbindelse med langsigtede kontraktovervejelser. Men
en sådan udvikling forudsætter naturligvis en aktiv og
fremsynet institutionspolitik på alle ledelsesniveauer.

4.  Grundforskning  og anvendt forskning 5.  Indlejring – et uheldigt begreb?
6.  Danmarks Grundforskningsfonds kommende
centre

Danmarks Grundforskningsfond gennemførte i løbet af
2000 en åben ansøgningsprocedure. Oprindeligt modtog
fonden 228 ansøgninger. Ansøgningsrunden var tilrette-
lagt på en sådan måde, at man havde inviteret alle miljøer
til at fremsende interessetilkendegivelser i form af korte
projektbeskrivelser, som blev vurderet i en prækvalifika-
tionsrunde.

Ansøgerne var orienteret om, at fondens bestyrelse på
baggrund af denne prækvalifikationsrunde ville foretage
en primær udvælgelse, idet man lagde vægt på en over-
ordnet vurdering af, om interessetilkendegivelserne bar
præg af ambitiøse forslag til centeretableringer inden for
relevante og interessante forskningsfelter.  Det er forståe-
ligt, at der i en sådan prækvalifikationsrunde beklagelig-
vis vil skulle gives afslag til ganske mange værdifulde og
gode centerforslag. Ved den første udvælgelse foretog
fondens bestyrelse bl.a. en vurdering af, i hvilken ud-
strækning de enkelte ansøgninger kunne formodes kun at
kunne fremmes yderligere gennem en særlig støtte, som
f.eks. en bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond.
Med andre ord skønnede bestyrelsen i en række tilfælde,
at allerede stærke og velstøttede forskningsmiljøer, ofte
på internationalt niveau, ikke burde udvælges til en yder-
ligere international vurdering, idet man på baggrund af
interessetilkendegivelsen ikke følte sig overbevist om, at
eventuel støtte fra fondens side ville føre til afgørende
nyskabelser i støtteperioden, som de pågældende grupper
ikke kunne opnå på anden vis.

Som tidligere nævnt, har fonden et ønske om at styrke
dansk grundforskning inden for det bredest mulige
spektrum af dansk forskning. Der foretages således ikke
apriori en fordeling af ressourcerne mellem de forskel-
lige klassiske større forskningsområder. For sammen-
ligningens skyld har fonden imidlertid grupperet de
indkomne ansøgninger inden for en række større ofte
tværgående temaer efter samme principper, som fonden
anvendte i starten af 90’erne. Ved en sådan gruppering
viste der sig at være sket en tydelig udvikling i den
relative andel af ansøgninger, således at området, som
med en stor fællesbetegnelse kan karakteriseres som
biologi/biomed, havde øget andelen af ansøgninger fra
35 procent i 1992 til 49 procent i 2000. Modsat var de
humanistiske og samfundsvidenskabelige ansøgningers
andel faldet fra 36 procent i 1992 til 25 procent i 2000.

Vurderingen af interessetilkendegivelserne blev foretaget
af bestyrelsens medlemmer over en mere end to måneder
lang periode, for at sikre den fornødne tid til en grundig
gennemgang og analyse af de indkomne forslag.
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Danmarks Grundforskningsfond stiller betydelige midler
til rådighed for forskeruddannelsesinitiativer. Dels støtter
fonden to forskerskoleinitiativer inden for fagsnævre
områder (Center for Sanse-Motorisk Interaktion og Center
for Teoretisk Datalogi ved Aalborg og Aarhus Universitet).
Der er her tale om en tidsbegrænset satsning med betyde-
lige midler for bl.a. at vurdere, hvad der skal til for at til-
trække et stort udenlandsk kontingent af ph.d.-studerende
til danske forskeruddannelsesmiljøer. Endvidere bør det i
denne forbindelse understreges, at der er en betydelig støtte
gennem årene til næsten samtlige af fondens centre omfat-
tende stipendie- og taxameterydelser til et stor antal ph.d.-
studerende. På den måde har Danmarks Grundforsknings-
fond allerede på nuværende tidspunkt samlet ydet, eller
givet tilsagn om at ville yde, ca. 400 mio. kr. til styrkelse af
dansk forskeruddannelse. Det bør nøje vurderes, hvorvidt
fonden i de kommende år bør koncentrere sin fremtidige
støtte til primært at omfatte støtte til forskningsaktiviteter
på post.doc-niveau og opefter for at skabe de stærkest
mulige forskningsmiljøer og derved overlade det til de
særlige forskeruddannelsesinitiativer samt institutionerne
at sikre det fornødne antal stipendier og stipendiemidler til
ph.d.-uddannelserne.

Danmarks Grundforskningsfond har siden 1995 iværksat
flere initiativer til styrkelse af dansk registerforskning. På
baggrund af en konference om dansk registerforsknings
vilkår, afholdt i begyndelsen af 2000, bidrog fonden til, at
forskningsministeren nedsatte et udvalg til kortlægning af
dansk registerforsknings vilkår. Det er Danmarks
Grundforskningsfonds intention, at initiativerne skal
bidrage til, at de store mængder af data af høj kvalitet, der
findes i de danske registre, kan stilles til rådighed for dan-
ske forskere inden for økonomisk overskuelige rammer.
Initiativerne har løbende været drøftet med og støttet af de
tre relevante forskningsråd, og der er næppe tvivl om, at
Danmarks Grundforskningsfonds hidtidige støtte til dansk
registerforsknings infrastruktur har været medvirkende til,
at dette område er i rivende udvikling i Danmark.
Med henblik på at vurdere, hvorledes man mest effektivt
kan videreudbygge rådgivning og vejledning omkring
adgang til danske registre og udvikling af dansk register-
forskning, har Danmarks Grundforskningsfond besluttet
sig for at videreføre støtten til et center for register-
forskning i en fornyet 5-års periode. Dette center er i den
næste 5-års periode placeret ved Aarhus Universitet for at
vurdere, hvorvidt den fysisk nære tilknytning til aktive
forskningsmiljøer inden for samfundsvidenskab og
sundhedsvidenskab vil kunne føre til en permanentgørelse
af et nationalt center for registerforskning i Danmark.

7.  Øvrige aktiviteter

Bestyrelsen udvalgte 26 forslag, hvor forslagsstillerne blev
opfordret til inden for en efterfølgende to måneders
periode at fremsende detaljerede ansøgninger med henblik
på, at disse skulle gøres til genstand for international
vurdering. I denne proces udvalgte fondens bestyrelse i
samråd med de relevante forskningsråd m.v. i alt 83
mulige internationale referees. For at sikre en uvildig
vurdering af de indkomne forslag, blev der foretaget en
habilitetsvurdering af referees. Dette er i sagens natur en
yderst vanskelig proces, idet det må erkendes, at det
internationale forskersamfund trods sin betydelige
størrelse inden for de enkelte specialfelter uvægerligt i
mange tilfælde ikke er større, end at forskergrupper af et
vist internationalt format allerede har et kendskab – af
varierende karakter - til hinandens eksistens og aktiviteter,
herunder kontakter på møder og kongresser m.v. Det
lykkedes at inddrage i alt 42 internationale eksperter, som
vurderede de indkomne ansøgninger. Grupperingerne
skete på en sådan måde, at det blev tilstræbt, at der inden
for hver ansøgningsgruppe var mindst en bedømmer med
stor specialviden inden for hver ansøgnings specifikati-
onsområde, samtidigt med at den samlede peer review-
gruppe havde en betydelig generel forskningsekspertise
inden for et bredere fagfelt.

Den internationale vurdering og efterfølgende behandling
i fondens bestyrelsen strakte sig over i alt fire måneder, og
i januar 2001 udvalgte bestyrelsen ni centerdannelser, som
fonden er indstillet på at yde støtte under forskellige vil-
kår. Der forhandles i øjeblikket nærmere med de berørte
ansøgere og kommende værtsinstitutioner.

I løbet af den samlede udvælgelsesproces viste det sig, at
forskningsmiljøer inden for humaniora og store dele af
samfundsvidenskaberne havde fundet det vanskeligt at
tilpasse sig kravene til prækvalifikationsproceduren,
ligesom fondens forventninger til mulige centerdannelser
inden for disse områder umiddelbart synes vanskelige for
miljøerne at opfylde. I konsekvens af dette besluttede
Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse sig for
ekstraordinært at lave en fornyet ansøgningsrunde specielt
rettet mod humaniora og samfundsvidenskab denne gang
med særligt sigte på at kunne støtte en yngre generation af
forskere. Principperne for denne fornyede runde blev
udarbejdet efter konsultation med bl.a. Statens Humanisti-
ske Forskningsråd og kredsen af dekaner inden for
humaniora.

Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse vil i de
kommende år vurdere erfaringerne, som er høstet i de
forløbne år med henblik på løbende at styrke den interna-

tionale refereeproces. Det må imidlertid erkendes, at
international evaluering og vurdering er i stærk vækst, og
det bliver derfor tiltagende vanskeligt inden for en til-
strækkelig kort tidsperiode at få en effektiv og kvalificeret
bedømmelsesprocedure gennemført. I de tilfælde hvor der,
som ved Danmarks Grundforskningsfonds igangværende
opslagsrunder, tilstræbes en åben bottom-up proces, er det
meget vanskeligt – om overhovedet muligt – på forhånd at
etablere en række fagkyndige nationale ekspertgrupper,
som vil kunne bistå fondens bestyrelse også i den prælimi-
nære udvælgelsesrunde.

En sådan proces er naturligvis mulig i de tilfælde, hvor
man vælger specifikt strategisk rettede temaer, med fokus
på udvalgte særområder. Såfremt en både seriøs og effektiv
proces skal fastholdes, er ovennævnte procedure forment-
lig den mest hensigtsmæssige – også selv om den er
tidsrøvende.

Uanset hvilken procedure som anvendes, må det naturlig-
vis erkendes, at der er tale om et vist skøn, når der skal
vælges mellem mange velkvalificerede ansøgninger. Det
var imidlertid slående, at langt de fleste af de 26 ansøgnin-
ger, som var forelagt de internationale peer-review-
paneler, blev karakteriseret som værende på højt kvalitativt
niveau. De ni endeligt valgte forslag repræsenterer således
et bredt spektrum af forskningssatsninger, som nu vil få
mulighed for at udvikle sig under monitorering fra fonden
og internationale bedømmere i en kommende 5-års
periode. De kommende centerledere er fra 36 til 54 år
med en klar dominans i den yngre aldersgruppe.

Det er endvidere interessant, at efter at Danmarks
Grundforskningsfonds bestyrelse har foretaget denne
udvælgelse, kan det konstateres, at mange af de udvalgte
forslag og adskillige af de igangværende centre umiddel-
bart vil kunne have potentiel gennemslagskraft inden for
de syv nøgletemaer, som indgår i Europa Kommissionens
forslag til næste rammeprogram for 2002-06. Dette an-
tyder, at den danske bottom-up proces, som udelukkende
søger at tilgodese ambitiøse forslag baseret på kvalitets-
vurdering, samtidig er i stand til at opfange forsknings-
udvikling inden for områder, som af andre grunde interna-
tionalt anses for særligt strategisk vigtige områder med
henblik på en styrkelse af den europæiske forsknings-
dimension.

Støtten til dette center er nøje integreret med den støtte,
som fonden formentlig også i den næste 5-års periode yder
til filialen af Danmarks Statistik, som videreføres placeret
ved Aarhus Universitet, men nu integreret i Center for
Registerforskning.
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Søren Kierkegaard Forskningscenteret
Faglig profil: Udgivelse af en ny kritisk udgave af alt,
hvad Søren Kierkegaard har skrevet: Søren Kierkegaards
Skrifter. Der udføres desuden teologisk, litterær, histo-
risk, filosofisk og filologisk Kierkegaard-forskning.

Placering: Centeret er overgået til en status som en er-
hvervsdrivende fond med lejet domicil i St. Kannike-
stræde 15.

Centerleder: Direktør Niels Jørgen Cappelørn
Etableringsår: 1994
Gennemsnitlig årlig bevilling: 11 mio. kr.
Nuværende bevillingsperiode: 1.1.1999 - 31.12.2003

Center for Epidemiologisk Grundforskning
Faglig profil: Epidemiologisk forskning, herunder studi-
er af sammenhænge mellem cancer og virus; kost, alko-
hol og dødelighed; arv- og miljøstudier hos tvillinger;
fertilitetsstudier og mæslingestudier. Forskningen byg-
ger på sundhedsvidenskabelige data fra blandt andet
Danmark, Grønland og Guinea Bissau.

Placering: Statens Serum Institut (Aarhus Universitet og
Hovedstadens Sygehusfællesskab)

Centerleder: Professor Jørn Olsen
Etableringsår: 1994
Gennemsnitlig årlig bevilling: 10 mio. kr.
Nuværende bevillingsperiode: 1.2.1999 - 31.1.2004

Teoretisk Astrofysik Center (TAC)
Faglig profil: Forskningen udføres inden for følgende
hovedtemaer: Oprindelsen af universets storskalastruk-
tur; galaksers dannelse og udvikling; solens og andre
stjerners struktur, herunder sol- og stjerneskælv.

Placering: Københavns Universitet (NBI) og Aarhus Uni-
versitet

Centerleder: Professor Igor Novikov
Etableringsår: 1994
Gennemsnitlig årlig bevilling: 8 mio. kr.
Nuværende bevillingsperiode: 1.2.1999 - 31.1.2004

Center for Atomfysik (ACAP)
Faglig profil: Lagerringen ASTRID er central for cente-
rets eksperimentelle forskning. Formålet er at opnå ny
viden om fundamentale strukturer og processer i atom-
fysikken. Forskningen er koncentreret om atomar, mole-
kylær og optisk fysik.

Placering: Aarhus Universitet
Etableringsår: 1994
Centerleder: Professor Jens Ulrik Andersen
Gennemsnitlig årlig bevilling: 9 mio. kr.
Nuværende bevillingsperiode: 1.1.1999-31.12.2003

Center for Materialefysik på Atomart Niveau
(CAMP)

Faglig profil: Formålet er gennem en kvantemekanisk
beskrivelse af stoffernes mindste dele at nå til en øget
forståelse af vekselvirkningen mellem atomerne og at
kunne forstå og forudsige materialers struktur og egen-
skaber.

Placeringer: Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus
Universitet

Etableringsår: 1993
Centerleder: Professor Jens Kehlet Nørskov
Gennemsnitlig årlig bevilling: 9,6 mio. kr.
Nuværende bevillingsperiode: 1.9.1999 - 31.8.2003

Center for Teoretisk Datalogi (BRICS)
Faglig profil: Forskerskole. Datalogisk grundforskning
inden for semantik, algoritmer og kompleksitet, logik
og verifikation.

Placeringer: Aarhus Universitet og Aalborg Universitet
Etableringsår: 1994
Centerleder: Lektor Mogens Nielsen
Gennemsnitlig årlig bevilling: 8 mio. kr.
Nuværende bevillingsperiode: 1.1.1999 - 31.12.2003

Dansk Lithosfærecenter
Faglig profil: Forskningen omhandler de fundamentale
processer, der ligger bag lithosfærens opbygning og ud-
vikling. Indsatsen har især været koncentreret om Grøn-
land og det nordatlantiske område. Hovedtemaerne er
henholdsvis opsplitningen af det amerikansk-europæi-
ske kontinent for ca. 60 mio. år siden og dannelsen af
større kontinenter for ca. 2 mia. år siden.

Placering: Danmarks og Grønlands Geologiske Under-
søgelse (GEUS) (og Københavns Universitet) med pla-
cering i GEO Centret

Centerleder: Seniorforsker Hans Christian Larsen
Etableringsår: 1994
Gennemsnitlig årlig bevilling: 17 mio. kr.
Nuværende bevillingsperiode: 1.2.1999 - 31.1.2004

Center for Eksperimentel Parasitologi (CEP)
Faglig profil: Klassisk parasitologi ved studier af spole-
orm, knudeorm og bilharziaorm, herunder samspil mel-
lem disse, naturlige infektionsforløb samt parasitter
under migration.

Placering: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
Etableringsår: 1993
Centerleder: Professor K. Darwin Murrell
Gennemsnitlig årlig bevilling: 10,6 mio. kr.
Nuværende bevillingsperiode: 1.10.1998 - 30.9.2003

Center for Biologisk Sekvensanalyse
Faglig profil: Bioinformatik og teoretiske sekvensstudier,
herunder forudsigelse af biologiske sekvenser ved hjælp
af neurale netværk og matematiske/ datalogiske meto-
der.

Placering: Danmarks Tekniske Universitet
Etableringsår: 1993
Centerleder: Professor Søren Brunak
Gennemsnitlig årlig bevilling: 7 mio. kr.
Nuværende bevillingsperiode: 1.9.1998 - 31.8.2003

Center for Muskelforskning (CMRC)
Faglig profil: Forskningen omhandler musklers energi-
omsætning, herunder reguleringen af energitilførslen.
Forskningen udføres inden for tre hovedområder: Mu-
skulaturens vækst og differentiering, stofskifte og kreds-
løb. Centerets arbejde spænder fra klinisk forskning til
molekylærbiologi.

Placering: Rigshospitalet (og HS)
Etableringsår: 1994
Centerleder: Professor Bengt Saltin
Gennemsnitlig årlig bevilling: 17 mio. kr.
Nuværende bevillingsperiode: 1.1.1999 - 31.12.2003

Center for Sanse-Motorisk Interaktion (SMI)
Faglig profil: Forskningen er koncentreret om samspillet
mellem centralnervesystemet og musklernes aktivitet og
udføres inden for tre hovedområder: Motorisk kontrol,
neural proteseforskning og smerteforskning.

Placering: Aalborg Universitet
Etableringsår: 1994
Centerleder: Professor Thomas Sinkjær
Gennemsnitlig årlig bevilling: 6 mio. kr.
Nuværende bevillingsperiode: 1.10.1998 - 30.9.2003

Center for Lydkommunikation
Faglig profil: Forskningen er koncentreret om dyrs lyd-
kommunikation og bygger på eksperimenter med blandt
andet insekter, fugle, frøer, flagermus, hvaler og marsvin.

Placering: Odense Universitet
Etableringsår: 1994
Centerleder: Professor Axel Michelsen
Gennemsnitlig årlig bevilling: 6 mio. kr.
Nuværende bevillingsperiode: 1.1.1999 - 31.12.2003

Center for Krystallografiske Undersøgelser
Faglig profil: Forskningen omhandler strukturbestem-
melse af proteiner ved hjælp af røntgenkrystallografi og
synchrotronstrålingsfaciliteter.

Placering: Københavns Universitet

Etableringsår: 1994
Centerleder: Professor Sine Larsen
Gennemsnitlig årlig bevilling: 6 mio. kr.
Nuværende bevillingsperiode: 1.1.1999 - 31.12.2003

Polis Centeret
Faglig profil: Forskningen er koncentreret om udarbej-
delsen af en fuldstændig registrant over alle kendte græ-
ske bystater i perioden fra 600-300 f.Kr. Arbejdet base-
res blandt andet på skriftlige kilder og arkæologiske
fund.

Placering: Københavns Universitet
Etableringsår: 1993
Centerleder: Docent Mogens Herman Hansen
Gennemsnitlig årlig bevilling: 2 mio. kr.
Nuværende bevillingsperiode: 1.9.1998 - 31.8.2003

Nationalmuseets Marinarkæologiske Forsk-
ningscenter

Faglig profil: Forskningens formål er - ved en forskning-
sindsats inden for emne-kredsen ‘Mennesket og havet i
oldtid, middelalder og rennaissance’ - at bidrage til en
almen kulturhistorisk bevidsthed, der inddrager det ma-
ritime perspektiv i overensstemmelse med den betyd-
ning, dette har haft i fortiden, specielt i Danmark og
Nordeuropa.

Placering: Nationalmuseet
Etableringsår: 1993
Centerleder: Seniorforsker Søren H. Andersen
Gennemsnitlig årlig bevilling: 10 mio. kr.
Nuværende bevillingsperiode: 1.9.1998 - 31.8.2003

Center for Forskning i Økonomisk Politik
(EPRU)

Faglig profil: Makroøkonomisk forskning om den euro-
pæiske integration, økonomisk politik og mikrobasere-
de økonomiske modeller, international handelsteori og
handelspolitik.

Placering: Københavns Universitet
Etableringsår: 1993
Centerleder: Professor Peter Birch Sørensen
Gennemsnitlig årlig bevilling: 4 mio. kr.
Nuværende bevillingsperiode: 1.9.1998 - 31.8.2003

Center for Fastfase Organisk Kombinatorisk
Kemi (SPOCC)

Faglig profil: Forskningen udføres i grænsefladen mel-
lem organisk kemi, polymerkemi og biokemi og bygger
bro over disciplinerne. Ved hjælp af kombinatoriske

8. Oversigt over igangværende forskningscentre
støttet af Danmarks Grundforskningsfond
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metoder og massespektroskopi udvikles nye polymere
bærematerialer.

Placering: Carlsberg Forskningscenter
Etableringsår: 1997
Centerleder: Adj.professor Morten Meldal
Gennemsnitlig årlig bevilling: 4 mio. kr.
Nuværende bevillingsperiode: 1.10.1997 - 30.9.2002

Center for Metalkatalyserede Reaktioner
Faglig profil: Forskningens formål er at forstå kemiske
reaktioner mellem organiske molekyler baseret på me-
talionanalyse og at udvikle reaktioner, hvor reaktions-
forløbet styres af en metalkatalysator. Ønsket er at ud-
vikle metalkatalyserede varianter af klassiske organiske
reaktioner, idet hovedvægten lægges på stereokemisk
kontrol af reaktionen.

Placering: Aarhus Universitet
Etableringsår: 1997
Centerleder: Professor Karl Anker Jørgensen
Gennemsnitlig årlig bevilling: 5 mio. kr.
Nuværende bevillingsperiode: 1.10.1997 - 30.9.2002

Center for Plante-Mikrobe Symbioser
Faglig profil: Forskningens formål er at karakterisere de
gener og processer, der er aktive under udviklingen af
næringsstrukturerne og i opretholdelsen af symbiosen.
Forskningen omfatter studier af symbioser mellem ni-
trogenfikserende bakterier, Rhizobiumarter og bælg-
planter.

Placering: Forskningscenter Risø og Den Kongelige Ve-
terinær- og Landbohøjskole

Etableringsår: 1998
Centerleder: Professor Henriette Giese
Gennemsnitlig årlig bevilling: 4,8 mio. kr.
Nuværende bevillingsperiode: 1.1.1998 - 31.12.2002

Demografisk Forskningscenter
Faglig profil: Forskningen er koncentreret om fem ho-
vedtemaer: Fertilitet og familieudvikling gennem de
sidste 40 år; helbred og overlevelse blandt ældre gennem
de sidste 40 år; befolkningsprognoser i Danmark og
andre lande; historisk demografi; palæodemografi.
Blandt centerets opgaver er også opbygning af nye data-
baser til fremtidig forskning, herunder en longitudinal
database i samarbejde med Danmarks Statistik.

Placering: Odense Universitet
Etableringsår: 1998
Centerleder: Professor Hans Christian Johansen
Gennemsnitlig årlig bevilling: 9 mio. kr.
Nuværende bevillingsperiode: 1.1.1998 – 31.12.2002

Center for Jordens Klima og Biogeokemiske
Kredsløb

Faglig profil: Forskningens formål er en øget forståelse
for klimaændringerne gennem studier af sammenhæn-
gen mellem atmosfæren, oceanerne, den øvre jordskorpe
(lithosfæren), det levende liv på Jorden (biosfæren) og de
polare iskapper (kryosfæren).

Placeringer: Københavns Universitet og Odense Univer-
sitet

Etableringsår: 1998
Centerleder: Professor Gary Shaffer
Gennemsnitlig årlig bevilling: 10 mio. kr.
Nuværende bevillingsperiode: 1.12.1997 - 30.11.2002

Center for Matematisk Fysik og Stokastik
(MaPhySto)

Faglig profil: Forskningen er koncentreret om de fire
områder: Matematisk fysik, stokastik, talteori og inverse
problemer.

Placering: Aarhus Universitet (Københavns og Aalborg
Universiteter)

Etableringsår: 1998
Centerleder: Professor Ole E. Barndorff-Nielsen
Gennemsnitlig årlig bevilling: 6 mio. kr.
Nuværende bevillingsperiode: 1.4.1998 - 31.3.2003

Center for Molekylær Plantefysiologi (PlaCe)
Faglig profil: Forskningen er koncentreret om fem områ-
der: Reguleringen af fotosyntesens lysprocesser; regule-
ringen af kulhydratmetabolismen og syntesen af stivelse;
plantecellevæggens polymere, deres anvendelse og funk-
tion; cyanogene glycosider og glucosinolater; genom-
prægning og genslukning i transgene planter.

Placering: Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole
Etableringsår: 1998
Centerleder: Professor Birger Lindberg Møller
Gennemsnitlig årlig bevilling: 8 mio. kr.
Nuværende bevillingsperiode: 1.1.1998 - 31.12.2002

Center for Eksperimentel Bioinformatik
  (CEBI)
Faglig profil: Forskningen koncentreres om identifikati-
on af levende organismers proteiner ved massespektro-
skopisk analyse. Resultaterne af analyserne sammenhol-
des med den genome sekvensinformation i databaser
med henblik på at bestemme den komplette kemiske
struktur af aktive proteiner i den pågældende organisme.

Placering: Odense Universitet
Etableringsår: 1998
Centerleder: Professor Peter Roepstorff

Gennemsnitlig årlig bevilling: 7 mio. kr.
Nuværende bevillingsperiode: 1.1.1998 - 31.12.2002

Center for Menneske-Maskine Interaktion
Faglig profil: Forskningen omhandler sammenhængen
mellem menneskelige beslutninger og mønstre for udfø-
relse af handlinger og automatiske kontrolsystemer, som
blandt andet kendes fra computere. Et væsentligt formål
er at udvikle integrerede principper for design af nye
typer af brugergrænseflader og informationssystemer.

Placeringer: Forskningscenter Risø og Aarhus Universi-
tet

Etableringsår: 1998
Centerleder: Seniorforsker Annelise Mark Pejtersen
Gennemsnitlig årlig bevilling: 5 mio. kr.
Nuværende bevillingsperiode: 1.3.1998 - 28.2.2003

Centre for Quantum Protein – A Post-genome
electronic study of protein functionality
Placering: Danmarks Tekniske Universitet
Centerleder: Lektor Henrik Bohr

Centre for Applied Microeconometrics
Placering: Københavns Universitet
Centerleder: Professor Martin Browning

Centre of Functionally Integrative
Neuroscience
Placering: Aarhus Universitet
Centerleder: Professor Albert Gjedde

Metal Structures in 4 Dimensions
Placering: Forskningscenter Risø
Centerleder: Seniorforsker Dorte Juul Jensen

Memphys – Centre for Biomembrane Physics
Placering: Syddansk Universitet
Centerleder: Professor Ole Mouritsen

The Water and Salt Centre – Molecular and
Cellular Mechanisms for Renal Regulation of
Body Water and Sodium Balance
Placering: Aarhus Universitet
Centerleder: Professor Søren Nielsen

Quantum Optics Centre
Placering: Aarhus Universitet
Centerleder: Professor Eugene S. Polzik

Wilhelm Johannsen Centre for Functional
Genome Research
Placering: Københavns Universitet
Centerleder: Professor Niels Tommerup

Research Centre for Nucleic Acid Chemical
Biology
Placering: Syddansk Universitet.
Centerleder: Professor Jesper Wengel

9. Oversigt over 9 nye centre, som Danmarks
Grundforskningsfond i øjeblikket forhandler om
etablering af



1716 DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND BERETNING OG ÅRSREGNSKAB 2000

10. Formue og afkast

Ved indgangen til 2000 var den samlede formue 2.541
mio. kr. fordelt mellem en grundkapital på 2.162 mio. kr.
og en fri kapital på 379 mio. kr. Fondens formue har i
2000 givet et afkast på 160 mio. kr. inklusive urealiserede
kursgevinster. Den samlede formue var med udgangen af
2000 2.465 mio. kr.

Der blev på udgiftssiden anvendt 224 mio. kr. til faglige
aktiviteter, fortrinsvis i form af tilskud til de 25 centre, og
der blev anvendt 9 mio. kr. til egentlig administrative
udgifter samt 4 mio. kr. til dækning af omkostninger ved
ekstern kapitalforvaltning. De samlede udgifter i 2000
udgjorde 237 mio. kr. mod oprindelig budgetteret 277
mio. kr. Det opståede mindreforbrug på 40 mio. kr.
afspejler, at fonden i år 2000 har gjort en betydelig indsats
for at tilstræbe, at overførslen af midler til centrene sker
på grundlag af ajourførte og retvisende budgetter. Der er
således stillet krav om, at centrene udviser den fornødne
administrative kompetence som forudsætning for de - i
øvrigt uanfægtede – faglige frihedsgrader. Disse tiltag
forventes i sig selv at have givet en likviditetsgevinst på
ca. 20 mio. kr. Hertil kommer, at centrene i år 2000
tilskyndet af fonden og som led i indlejringsbestræbelser
har udskudt forbruget af ca. 12 mio. kr. til en senere
periode.

Grundforskningsfondens indtægter består af et afkast af
den kapital, som fonden har til rådighed. Dette afkast
blev i 2000 af størrelsesordenen 160 mio. kr., opdelt i 30
mio. kr. i afkast på aktier og 130 mio. i afkast på obliga-
tioner.

De 2 aktieporteføljer, der er henlagt til ekstern kapital-
forvaltning, gav i 2000 samlet et tidsvægtet afkast på
3,1% mod benchmark –1,1%. Aktiebeholdningen var ved
indgangen til år 2000 20,6% af den samlede formue og
ved udgangen af året 18,5%. Efter at aktiebeholdningen
grundet kursstigninger havde nået en andel af den
samlede formue på 24%, besluttede bestyrelsen i septem-
ber måned at nedbringe aktieandelen. Benchmark for
aktieporteføljerne var i første halvår af 2000 sammensat
af Københavns Fondsbørs KFX-indeks (10%), MSCI
(Morgan Stanley Capital International) European Stock
Indeks (60%) og MSCI Global Stock Indeks (30%). Fra
den 1. juli 2000 ændrede fonden benchmark, idet KFX-
indekset udgik og MSCI European Stock Indeks øgedes
fra 60% til 70% i andel.

For så vidt angår obligationsbeholdningen, der ligeledes
er henlagt til ekstern kapitalforvaltning, er denne opdelt i
en grundkapital-portefølje og en fri kapital-portefølje.

For grundkapitalens vedkommende har det tidsvægtede
obligationsafkast været 7,7% mod benchmark 6,8%.
Benchmark for grundkapitalen fik fra den 1. juli ændret
sammensætning fra 40% EFFA (European Federation of
Financial Analyst´s Societies), Danske Statsobligations-
indeks 1-7 år og 60% Nykredits Realkreditindeks
(korrigeret til en varighed på 6 år) til 85% Danske
Kapitalforvaltnings benchmark for bruttobeskattede
investorer med en varighed på 5 år og 15% EFFAs
europæiske obligationsindeks 3-5 år.

For den frie kapital har afkastet på obligationer været
5,5% mod benchmark 5,2% for perioden siden 15. maj
2000. Såfremt det benchmark (Danske Kapitalforvalt-
nings benchmark for bruttobeskattede investorer med en
varighed på 3), der er anvendt for denne periode, anven-
des som et pejlepunkt til vurdering af afkastet for hele år
2000, fås et afkast på 6,0% mod benchmark 6,1%. Det
bemærkes i den sammenhæng, at den kapitalforvalter, der
forestod porteføljen frem til 15. maj, ikke var bundet af et
benchmark.

Som samlet benchmark har fonden i år 2000 anvendt
følgende benchmarksammensætning:  grundkapitalens
obligationsportefølje (70%), den frie kapitals obligations-
portefølje (10%), grundkapitalens aktieporteføljer (20%).
Opgjort i forhold til dette benchmark på 5,1% for hele
2000, har det faktiske, tidsvægtede afkast for fondens
samlede portefølje været 6,7%, hvilket er tilfredsstillende.

Det regnskabsmæssige underskud på 76 mio. kr. reduce-
rer formuen på en måde, der er i overensstemmelse med
lovgrundlaget. Loven åbner mulighed for at forbruge af
grundkapitalen i det omfang, grundkapitalens afkast i det
enkelte år er mindre end 200 mio. (1998-priser). De 72
mio. kr., der således overføres fra grundkapitalen, frem-
kommer på følgende måde:

Som ovenfor nævnt var den samlede formue ved indgangen
til 2000 2.541 mio. kr. fordelt mellem en grundkapital på
2.162 mio. kr. og en fri kapital på 379 mio. kr. Afkastet i
2000 for grundkapitalen isoleret på 143 mio. skal reduce-
res med 4 mio. i gebyrer, hvorfor der kan forbruges 72
mio. kr. af grundkapitalen. Grundkapitalen bliver herefter
2.090 mio. kr. ultimo. Følgelig reduceres den fri kapital
med den resterende del af underskuddet, 4 mio. kr., således
at den fri kapital ultimo udgør 375 mio. kr. Reduktionen i
såvel grundkapitalen som i den fri kapital sker planmæssig,
idet der ikke kan forventes årlige afkast, der kan holde
grundkapitalen intakt.

Årets overførte beløb fra grundkapitalen i tusinde kr.

2000

200.000

6.000

5.356

211.356

143.187

4.163

-139.024

72.332

1999

200.000

6.000

-

206.000

168.194

5.307

-162.887

43.113

Oprindelig grundkapital

Pristalsregulering; 3,0% af 200 mio. kr. i 1999

Pristalsregulering; 2,6% af 206 mio. kr. i 2000

Kapitalafkast, grundkapital, jf. note 1 i regnskabet

Depot- og bankgebyr, grundkapital, jf. note 2 i regnskabet

Overført fra grundkapitalen
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Bestyrelsen

Bestyrelsen havde følgende sammensætning i 2000:

Henrik Tvarnø, (formand)
Rektor for Syddansk Universitet
(udpeget af forskningsministeren)

Niels Chr. Nielsen (næstformand)
Professor ved Institut for Finansiering, Handelshøjskolen
i København
(indstillet af Rektorkollegiet)

Elsebeth Budolfsen
Direktør
(Indstillet af Akademiet for de Tekniske Videnskaber)

Else Marie Friis
Professor, sektionschef, Sektionen för Paleobotanik,
Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm
(Indstillet af Forskningsforum)

Gudmund Hernes
Direktør for International Institute of Educational
Planning, UNESCO, Paris
(Udpeget af forskningsministeren)

Lauritz Holm-Nielsen
Rådgiver i Verdensbanken, Washington
(Udpeget af forskningsministeren)

Elsebeth Lynge
Professor i epidemiologi, Københavns Universitet
(Indstillet af Forskningsforum)

Kell Mortensen
Forskningsprofessor, Afdelingen for Materialers Fysik og
Kemi, Forskningscenter Risø
(Indstillet af Sektorforskningens Direktørkollegium)

Gretty Mirdal
Forskningsprofessor, Institut for Psykologi, Københavns
Universitet
(Indstillet af Det Kongelige Danske Videnskabernes
Selskab)

Bestyrelsen holdt i 2000 fem ordinære møder.

Rigsrevisionen er ifølge lov og fundats om Danmarks
Grundforskningsfond fondens ene revisor. Fondens
anden revisor vælges af bestyrelsen og godkendes af
forskningsministeren. Statsautoriseret revisor Aksel
Runge Johansen blev pr. 1. november 2000 afløst af
statsautoriseret revisor Poul Erik Olsen og med
forskningsministerens godkendelse valgt for en treårig
periode til den 31. oktober 2003.

Fondens administration bestod pr. 31. december 2000 af
følgende stab:

Ole Fejerskov
Direktør, professor, dr. odont.

Connie Hansen
Sekretær, korrespondent

Marianne Holm
Bogholder, cand. phil.

Mogens Klostergaard Jensen
Vicedirektør, cand. mag, cand. scient. pol.

Eva Lessèl
Juridisk konsulent, cand. jur. (barselsorlov)

Jessie Tvillinggaard
Forskningskonsulent, cand. scient.

Torkild Vinther
Forskningskonsulent, cand. scient. adm.

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og ved-
taget årsregnskabet og beretningen.

Årsregnskabet er aflagt efter gældende regnskabsbestem-
melser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigts-
mæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende
billede.

København, den 20. april 2001

Ole Fejerskov
direktør

I bestyrelsen:

Torben M. Andersen

Lauritz Holm-Nielsen

Gretty  Mirdal

Else Marie Friis

Bodil Norrild

Kell Mortensen

Henrik Tvarnø
(formand)

Gudmund Hernes

Elsebeth Lynge

11. Bestyrelse 12. Revision og administration  Ledelsens regnskabspåtegning
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Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 1999 for Danmarks
Grundforskningsfond.

Den udførte revision
Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt
anerkendte revisionsprincipper med henblik på at opnå en begrundet overbe-
visning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler.  Under
revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet
grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øv-
rige oplysninger.  Vi har herunder taget stilling til den anvendte regnskabs-
praksis og de regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets
informationer som helhed er fyldestgørende.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk
lovgivnings og fundatsens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et
retvisende billede af fondens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt
resultat.

København, den 20. april 2001

Henrik Otbo
Rigsrevisor

Inger Danrud
sektionschef

Poul Erik Olsen
statsaut. revisor

Rigsrevisionen

Regnskabet er aflagt i overensstem-
melse med regnskabsbestemmel-
serne i lov om Danmarks Grund-
forskningsfond samt fondens
fundats. Den anvendte regnskabs-
praksis svarer til årsregnskabslovens
bestemmelser med de tilpasninger,
der følger af fondens særlige karak-
ter, herunder opdeling af aktiver
tilhørende grundkapitalen henholds-
vis den frie kapital.
Den anvendte regnskabspraksis er

uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen
Renteindtægter
Renteindtægter af obligationer og
bankindeståender er periodiseret,
således at de vedrører regnskabsåret.

Udbytter
Modtagne udbytter af aktier indgår i
resultatopgørelsen på udlodnings-
tidspunktet.

Realiserede kursgevinster og -tab på
værdipapirer samt kursreguleringer
Såvel realiserede kursgevinster og
-tab som kursreguleringer på
værdipapirer (obligationer og aktier)
tilhørende grundkapitalen og den
frie kapital indgår i resultatop-
gørelsen.

Uddelinger
Uddelinger udgiftsføres i det
regnskabsår, hvori de udbetales.
Udbetalinger finder sted i takt med
forskningsplanernes gennemførelse,
jf. note 18.

Eksterne udgifter vedrørende fondens
faglige aktiviteter
omfatter udgifter i forbindelse med
fondens faglige aktiviteter, herunder
udgifter til behandling af ansøgnin-
ger samt evaluering af givne bevil-
linger.

Balancen
Fondens aktiver er i balancen
grupperet således:
· Aktiver tilhørende grundkapitalen

kan i henhold til loven kun
anvendes til uddeling i det om-
fang, det årlige afkast af grund-
kapitalen ikke giver mulighed for
at foretage årlige uddelinger på
200 mio.kr. målt i faste priser
(1998-priser).

· Aktiver tilhørende den frie kapital
kan anvendes til uddeling i hen-
hold til fondens formål.

Anlægsaktiver
Indretning af lejede lokaler er
optaget i balancen til anskaffelses-
sum med fradrag af akkumulerede
afskrivninger.  Afskrivning foretages
lineært over den forventede brugs-
tid, der er sat til 5 år.
Kontormateriel og inventar er

optaget til anskaffelsespris med
fradrag af akkumulerede afskriv-
ninger.  Afskrivning foretages
lineært over aktivernes forventede
brugstid, som for edb-hard- og -
software udgør 3 år og for øvrigt
kontormateriel og inventar 5 år.
Aktiver med en anskaffelsespris

under 9.500 kr. pr. enhed udgiftsføres
i anskaffelsesåret.

Værdipapirer
Børsnoterede værdipapirer (obliga-
tioner og aktier) værdiansættes til
kursværdien ultimo året.
Obligationer, der på regnskabs-

tidspunktet er udtrukket, nedskrives
til kurs pari.

Uddelingsforpligtelser
Fonden foretager primært uddelin-
ger i form af flerårige rammebevil-
linger, der udbetales over en årrække
i takt med forskningsprojekternes
gennemførelse, normalt ikke ud over
5 år.

Påtagne uddelingsforpligtelser
overstiger den aktuelt frie kapital på
bevillingstidspunktet.  Den påtagne
uddelingsforpligtelse vil kunne
rummes inden for den del af grund-
kapitalen, som det er muligt at
anvende frem til 2006 samt den
budgetterede indtjening i denne
periode.
Det er muligt at anvende op til

halvdelen af den oprindelige grund-
kapital målt i faste priser (1991-
priser) frem til 1. juli 2006, såfremt
det årlige afkast af grundkapitalen
ikke giver mulighed for at foretage
årlige uddelinger på 200 mio.kr.
målt i faste priser (1998-priser).
Som følge heraf hensættes

uddelingsforpligtelsen ikke i balan-
cen.  I stedet oplyses uddelings-
forpligtelsen med angivelse af de
akkumulerede tal for de forventede
uddelingsår i note 18.

Skat
Fonden er ikke skattepligtig.

Valutaomregning
Transaktioner i fremmed valuta
omregnes til danske kroner efter
transaktionsdagens kurs.
Bankindeståender og værdipapirer i

fremmed valuta omregnes til danske
kroner efter balancedagens valu-
takurs.  Realiserede og urealiserede
valutakursavancer og -tab medtages i
resultatopgørelsen under kapital-
afkast.

Anvendt regnskabspraksisRevisionspåtegning
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Resultatopgørelse

Note 1999

tkr.
Kapitalafkast 1

Renter af obligationer 120.204.890 138.462
Realiserede kurstab på obligationer, netto -10.548.525 -48.333
Kursreguleringer på obligationer, netto -19.677.611 -57.280
Udbytter af aktier 8.270.107 3.658
Realiserede avancer på aktier, netto 39.785.940 10.989
Kursreguleringer på aktier, netto -18.532.927 123.161
Renter af bankindeståender 1.717.506 1.111

Kapitalafkast i alt 160.574.602 171.768

Andre indtægter 19 736.047 0

Udbetalte uddelinger 18 -224.484.473 -243.346
Depot- og bankgebyrer m.v. 2 -4.293.783 -5.326
Lønninger m.v. 3 -4.575.584 -4.713
Kontorholdsudgifter 4 -669.262 -712
Lokaleudgifter 5 -747.493 -449
Revisor- og advokathonorar m.v. 6 -562.186 -445
Eksterne udgifter vedrørende fondens faglige aktiviteter 7 -992.878 -277
Øvrige udgifter 8 -707.135 -525

Ordinære udgifter i alt -237.032.794 -255.793

Resultat før afskrivninger -75.722.145 -84.025
Afskrivninger 9 -487.790 -390

Årets resultat -76.209.935 -84.415

Årets resultat dækkes således:
Overført fra grundkapitalen, jf. opgørelsen i årsberetningen 72.332.395 43.113
Overført fra den frie kapital 3.877.540 41.302

76.209.935 84.415
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Note 31/12 1999

tkr.
PASSIVER
Egenkapital 17

Grundkapital ved stiftelsen 2.000.000.000 2.000.000
Henlæggelse i tidligere år til sikring af grundkapitalens realværdi 228.080.674 228.081
Anvendt til uddelinger (akkumuleret) -138.312.106 -65.979

Grundkapital i alt 2.089.768.568 2.162.102

Overført overskud, primo 378.875.525 420.176
Anvendt til uddelinger for året -3.877.540 -41.302

Fri egenkapital i alt 374.997.985 378.874

Egenkapital i alt 2.464.766.553 2.540.976

Gæld
Kreditorer og skyldige omkostninger 1.542.089 1.155

Gæld i alt 1.542.089 1.155

PASSIVER I ALT 2.466.308.642 2.542.131

Uddelingsforpligtelser 18

Eventualforpligtelser 20

Balance pr. 31. december 2000

Note 31/12 1999

tkr.
AKTIVER
Aktiver tilhørende grundkapitalen
Værdipapirer, obligationer 10 1.706.759.273 1.712.657
Værdipapirer, aktier 11 455.635.093 523.864
Bankindeståender 12 28.281.728 6.268

2.190.676.094 2.242.789
Frigjort fra grundkapitalen til den frie kapital -100.907.526 -80.687

Aktiver i alt tilhørende grundkapitalen 2.089.768.568     2.162.102

Aktiver tilhørende den frie kapital
Indretning af lejede lokaler 13 941.899 459
Deposita 14 148.633 228
Kontormateriel og inventar 15 385.681 282
Forudbetaling 16 0 55

Anlægsaktiver i alt 1.476.213 1.024

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender
Periodiserede renter 39.379.786 50.780
Andre tilgodehavender 461.284 0
Periodeafgrænsningsposter 196.486 199

40.037.556 50.979

Værdipapirer, obligationer 10 227.634.788 240.500

Likvide beholdninger 12 6.483.991 6.839

Omsætningsaktiver i alt 274.156.335 298.318

Tilført fra gundkapitalen til den frie kapital 100.907.526 80.687

Aktiver i alt tilhørende den frie kapital 376.540.074 380.029

AKTIVER I ALT 2.466.308.642 2.542.131



2726 DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND BERETNING OG ÅRSREGNSKAB 2000

2

3

4

5

1999

tkr.
Depot- og bankgebyrer m.v.
Bank 13.001 10
Obligationer 409.294 5
Aktier 3.754.148 5.307
Øvrige 117.340 4

Depot- og bankgebyrer i alt 4.293.783 5.326

Lønninger m.v.
Direktion og bestyrelse 1.214.228 1.109
Gager og lønninger, øvrige medarbejdere 2.064.225 2.339
Pensionsbidrag 510.163 420
Feriepenge 216.335 102
ATP-bidrag m.v. 17.137 25
Konsulenthonorar 553.496 718

Gager m.v. til fondens personale i alt 4.575.584 4.713

Gennemsnitlig antal medarbejdere i regnskabsåret 7 7

Kontorholdsudgifter
Kontorartikler 83.002 51
Porto og fragt 98.145 44
Telefon og datakommunikation 191.543 322
Småanskaffelser 42.680 84
Tidsskrifter, bøger m.v. 62.765 62
Serviceabonnementer m.v. 191.127 149

Kontorholdsudgifter i alt 669.262 712

Lokaleudgifter
Husleje 407.717 263
El og varme 77.678 77
Rengøring 121.996 100
Øvrige lokaleudgifter 140.102 9

Lokaleudgifter i alt 747.493 449

Noter til årsregnskab

1 Kapitalafkast
Obligationer tilhørende Grundkapitalen Den frie kapital I alt

Renter, obligationer 104.896.865 15.308.025 120.204.890
Realiserede kurstab på obligationer, netto -9.769.164 -779.361 -10.548.525
Kursreguleringer på obligationer, netto 17.340.662 2.336.949 19.677.611
Renter af bankindeståender 475.270 353.153 828.423

Kapitalafkast fra obligationer 112.943.633 17.218.766 130.162.399

Aktieindtægter fra

Udbytter, aktier 8.270.107 - 8.270.107
Realiserede avancer på aktier, netto 39.785.940 - 39.785.940
Kursreguleringer på aktier, netto -18.532.927 - -18.532.927
Renter af bankindeståender 720.924 168.789 889.083

Kapitalafkast fra aktier 30.243.414 168.789 30.412.203

Kapitalafkast i alt 143.187.047 17.387.555 160.574.602

Kapitalafkast 1999 (t.kr.)
Obligationer tilhørende Grundkapitalen Den frie kapital I alt

Renter, obligationer 118.410 20.052 138.462
Realiserede kursavancer på obligationer, netto -40.752 -7.581 -48.333
Kursreguleringer på obligationer, netto -48.130 -9.150 -57.280
Renter af bankindeståender 484 252 736

Kapitalafkast fra obligationer 30.012 3.573 33.585

Aktieindtægter fra

Udbytter, aktier 3.658 - 3.658
Realiserede avancer på aktier, netto 10.989 - 10.989
Kursreguleringer på aktier, netto 123.161 - 123.161
Renter af bankindeståender 375 - 375

Kapitalafkast fra aktier 138.183 - 138.183

Kapitalafkast i alt 168.195 3.573 171.768
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10 Værdipapirer, obligationer
Obligationer tilhørende grund-
kapitalen

Bogført værdi Bogført værdi
og kursværdi, og kursværdi,
ultimo 2000 ultimo 1999

Typer af obligationer tkr.
Statsobligationer, fast forrentede 599.992.700 993.625
Realkreditobligationer 920.468.940 719.032
Udenlandske obligationer 186.297.633 -

1.706.759.273 1.712.657

Løbetider på obligationer
Restløbetid < 1 år 60.202.181 18.618
Restløbetid < 5 år 416.520.397 724.737
Restløbetid < 10 år 306.242.392 934.181
Restløbetid > 10 år 923.794.303 35.121

1.706.759.273 1.712.657

Obligationer tilhørende den frie
kapital

Bogført værdi Bogført værdi
og kursværdi, og kursværdi,
ultimo 2000  ultimo 1999

Typer af obligationer tkr.
Statsobligationer, fast forrentede 79.933.300 240.253
Realkreditobligationer 147.701.488 247

227.634.788 240.500

Løbetider på obligationer
Restløbetid < 1 år 49.795.000 6.074
Restløbetid < 5 år 100.949.280 196.637
Restløbetid < 10 år 5.672.500 37.790
Restløbetid > 10 år 71.218.008 0

227.634.788 240.501

6

7

8

9

Revisor- og advokathonorar m.v.
Afsat revisionshonorar til KPMG 175.000 229
Honorar vedrørende diverse rådgivning 225.000 100
Advokathonorar 0 17
Andre rådgiverhonorarer 162.186 99

Revisor- og advokathonorar i alt 562.186 445

Eksterne udgifter vedrørende fondens faglige aktiviteter
Udgifter til referee-bedømmelse 388.316 127
Fremstilling af publikationer 177.580 100
Faglig præsentation, møder m.v. 400.076 1
Diverse faglige omkostninger, herunder kurser m.v. for centermedarbejdere 26.906 49

Eksterne udgifter vedrørende fondens faglige aktiviteter i alt 992.878 277

Øvrige udgifter
Rejse- og opholdsudgifter 436.147 309
Udstationeringer 916 31
Annoncer 113.605 -1
Repræsentation og gaver 19.205 10
Kurser 63.507 63
Forsikringer 32.116 22
Udgifter vedrørende personale og bestyrelse 31.809 82
Andet inkl. seminar og symposium 9.830 9

Øvrige udgifter i alt 707.135 525

Afskrivninger
Indretning af lejede lokaler, jf. note 13 235.475 229
Kontormateriel og inventar, jf. note 15 252.315 161

Afskrivninger i alt 487.790 390

 1999

 tkr.
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14

16

15

Indretning af lejede lokaler
Anskaffelsessum 1. januar 2000 2.293.836
Tilgang 1.177.374
Afgang -2.293.836

Anskaffelsessum 31. december 2000 1.777.374

Afskrivninger 1. januar 2000 -1.835.068
Årets afskrivninger -235.475
Årets tilbageførte afskrivninger ved afgang 1.835.068

Akkumulerede afskrivninger 31. december 2000 -235.475

Bogført værdi, ultimo 941.899

Deposita
Anskaffelsessum 1. januar 2000 228.436
Årets tilgang 314
Årets afgang -80.117

Bogført værdi, ultimo 148.633

Den bogførte værdi af huslejedeposita er lig anskaffelsesværdien.
Der afskrives ikke herpå, idet beløbene tilbagebetales ved ophør af lejemålene.

Kontormateriel og inventar
Anskaffelsessum 1. januar 2000 1.902.703
Årets tilgang 356.089
Årets afgang -412.501

Anskaffelsessum 31. december 2000 1.846.291

Afskrivninger 1. januar 2000 -1.620.796
Årets afskrivninger -252.315
Årets tilbageførte afskrivninger ved afgang  412.501

Akkumulerede afskrivninger 31. december 2000 -1.460.610

Bogført værdi, ultimo 385.681

Forudbetaling
Anskaffelsessum 1. januar 2000 55.155
Årets tilgang -55.155

Anskaffelsessum 31. december 2000 0

Forudbetaling vedrørte det nye lejemål i Holbergsgade 14, 1057 København K

11

12

13
Værdipapirer, aktier

Aktier tilhørende grundkapitalen

Bogført værdi Bogført værdi
og kursværdi, og kursværdi,
ultimo 2000 ultimo 1999

Typer af aktier      tkr.
DKK 9.160.994 53.337
AUD 657.452 1.974
CAD 504.216 3.632
SEK 21.911.688 26.330
CHF 32.760.882 30.979
GBP 101.502.852 98.237
USD 60.333.566 57.144
EUR 214.268.278 241.378
Investeringsforeninger 14.535.165 10.853

455.635.093 523.864

Likvide beholdninger
Grundkapitalen 1999 tkr.

Løbende bankkonti 0 28
Porteføljekonti 28.281.728 6.240

Likvide beholdninger i alt 28.281.728 6.268

Den fri kapital 1999 tkr.

Løbende bankkonti 3.162.827 4.067
Kassebeholdning 3.215 1
Porteføljekonti 3.317.949 2.771

Likvide beholdninger i alt 6.483.991 6.839
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18
Uddelingsforpligtelser
Foretagne uddelinger  i 2000 samt totalt bevilgede uddelinger:

Center Tidligere Nuværende Heraf hidtil Heraf  udb.

nr.                                                                                t.kr. uddeling uddeling udbetalt  i 2000

1. Søren Kierkegaard Forskningscenteret 27.739 55.260 23.198 9.850
2. Center for Epidemiologisk Grundforskning 41.932 50.000 17.918 8.950
3. Center for Arbejdsmarkeds- og Sociale Analyser
    -indlejring 25.127 1.300 1.300 482
4. Teoretisk Astrofysik Center 47.340 41.664 14.229 7.144
5. Center for Atomfysik 53.999 45.899 17.819 8.630
6. Center for Materialefysik på Atomart Niveau 39.595 50.218 23.461 9.540
7. Center for Teoretisk Datalogi 32.608 15.881 15.882 7.882
8. Internationalt Center for Numerisk Hydrodynamik
    - indlejring 43.950 4.600 2.410 690
9. Dansk Center for Telemåling inkl. indlejring 50.742 0 0 0
10. Dansk Lithosfærecenter 71.874 99.482 37.273 16.869
12. Center for Eksperimentel Parasitologi 48.013 53.109 22.207 9.416
12. Center for Biologisk Sekvensanalyse 25.271 35.000 16.808 6.579
13. Center for Biomolekylær Genkendelse 35.080 0 0 0
14. Center for Muskelforskning 72.326 85.178 33.958 16.337
15. Center for Sanse-Motorisk Interaktion 25.000 65.907 10.140 3.801
16. Center for Lydkommunikation 22.713 25.133 10.276 5.334
17. Center for Krystallografiske Undersøgelser 25.451 30.509 11.765 5.799
18. Center for Enzymforskning - indlejring 22.472 914 817 192
19. Center for Genregulation og Plasticitet i det

Neuroendokrine Netværk - indlejring 37.571 2.268 1.620 481
20. Center for Semiotisk Forskning - indlejring 12.741 5.000 1.750 750
21. Polis Centeret 7.991 10.750 5.168 2.450
22. Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter 40.364 51.285 24.575 10.921
23. Center for Forskning i Økonomisk Politik 17.921 20.000 8.609 2.190
24. Center for Registerforskning, Kbh 0 11.461 11.530 1.724
24. Center for Registerforskning, Århus 0 15.000 1.762 1.762
25. Filial i Århus af Danmarks Statistik 0 7.090 6.932 1.381
25. Filial i Århus af Danmarks Statistik 0 6.435 0 0
26. Forskningsmaskinen i Danmarks Statistik 1.357 0 0 0
27. ERAS (Dansk Data Arkiv) 0 5.164 4.330 1.074

       Transport 829.177 794.705 325.737 140.228

17
Egenkapital
Grundkapital ved etableringen 2.000.000.000
Henlæggelse til sikring af grundkapitalens realværdi:
Regnskabsåret 1991/92 32.000.000
Regnskabsåret 1993 26.416.000
Regnskabsåret 1994 43.226.736
Regnskabsåret 1995 35.727.927
Regnskabsåret 1996 47.022.155
Regnskabsåret 1997 43.687.856 228.080.674

2.228.080.674
Anvendt til uddelinger:
Regnskabsåret 1998 -22.865.267
Regnskabsåret 1999 -43.114.444
Regnskabsåret 2000 -72.332.395 -138.312.106

Grundkapital 31. december 2000 2.089.768.568
Fri kapital 1. januar 2000 378.875.525
Anvendt, jf. resultatdisponeringen -3.877.540 374.997.985

Egenkapital i alt 2.464.766.553

Det er muligt at anvende op til halvdelen af den oprindelige grundkapital målt i faste priser (1991-
priser), såfremt det årlige afkast af grundkapitalen ikke giver mulighed for at foretage årlige
uddelinger på 200 mio.kr. målt i faste priser (1998-priser).
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19

Udbetalinger foretages på grundlag af budgetter fra de enkelte bevillingsmodtagere.  Som følge heraf kan der i det
efterfølgende år blive foretaget mindre reguleringer af det udbetalte beløb i forbindelse med modtagerens løbende
budgetrevision og regnskabsaflæggelse over for Danmarks Grundforskningsfond.

Uddelingerne er grupperet på de år, hvor disse forventes udbetalt.  Der kan ske ændringer i forhold til de forudsatte
udbetalingstidspunkter, ligesom der kan ske ændringer i størrelsen af de anførte uddelinger.

For så vidt angår de kommende udbetalinger forventes der i 2001 indgået aftaler om igangsættelse af et antal nye
centre, ligesom der i 2002 forventes givet tilsagn om yderligere bevillinger til nogle af de centre, der i 1998 blev
igangsat for en 5-års periode.  De samlede, udbetalinger vil derfor sandsynligvis udgøre følgende:

mio. kr.
2001 250
2002 290
2003 270
2004 190
2005 180
2006 90

1.270

Andre indtægter
Nettofortjeneste ved fraflytning fra tidligere lejemål.

Eventualforpligtelser
Fonden har indgået lejemål med en årlig lejebetaling på 441 tkr.  Lejemålet er uopsigeligt i 2 år fra lejemålets
begyndelse den 15. februar 2000.  Herefter er der 6 måneders opsigelsesfrist.

18
Uddelingsforpligtelser (fortsat)

      Transport 829.177 794.705 325.737 140.228
28. Forskerskole, Århus 0 95.118 37.118 11.924
29. Forskerskole, Ålborg 0 38.093 38.093 10.512
30. Fødselskohorten 0 17.990 10.763 3.589
31. Center for Fast Fase Organisk Kombinatorisk Kemi 0 20.000 13.432 3.689
32. Center for Metalkatalyserede Reaktioner 0 25.393 17.283 5.893
33. Center for Plante-Mikrobe Symbioser 0 24.082 13.823 4.705
34. Demografisk Forskningscenter 0 35.000 24.451 8.939
35. Center for Jordens Klima og Biogeokemiske Kredsløb 0 50.115 27.603 10.740
36. Center for Matematisk Fysik og Stokastik 0 25.000 12.105 4.853
37. Center for Molekylær Plantebiologi 0 40.000 24.256 7.302
38. Center for Eksperimentel Bioinformatik 0 35.000 21.213 6.579
39. Center for Menneske-Maskine Interaktion 0 25.150 12.947 5.531

829.177 1.225.646 578.824 224.484

I opstillingen er anført uddeling til det enkelte center efter eventuel overførsel fra den første til den
anden uddelingsperiode.

Uddelingerne er/forventes udbetalt i følgende år: Forventet
udbetaling til
ovennævnte

Udbetalt centre
                                                                                    tkr.

1993 19.133
1994 141.708
1995 154.509
1996 176.194
1997 200.876
1998 247.751
1999 243.346
2000 224.484
2001 233.361
2002 215.063
2003 138.949
2004 31.203
2005 21.809
2006 6.437

1.408.001 646.822 2.054.823
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