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 Danmarks Grundforskningsfond blev oprettet i 1991 som en uafhængig fond, der arbejder for at styrke dansk forskning inden for alle fagområder 

gennem større og længerevarende satsninger. Det sker først og fremmest gennem oprettelse af ’Centers of Excellence’ i op til 10 år, men fonden 

har herudover også iværksat en række særlige initiativer for at styrke internationaliseringen af dansk forskning. Læs mere på www.dg.dk 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et internationalt evalueringspanel har i løbet af 2013 set Danmarks 

Grundforskningsfond grundigt efter i sømmene. Panelet har nu offent-

liggjort sin rapport og konkluderer, at Danmarks Grundforskningsfond 

er en enestående succes, der med sit Center of Excellence program på 

afgørende vis har løftet niveauet af dansk forskning.  

Evalueringspanelet peger på, at centrenes forskning har et usædvanlig højt 

niveau, og at fonden ved sit fokus på at støtte og styrke de allerbedste forske-

re også opnår en bred afsmittende effekt – både i forhold til rekruttering af 

udenlandske talenter og topforskere til Danmark, men også i form af udviklin-

gen af nye forskningstalenter og –profiler. 

Panelet hæfter sig også ved at, fonden nyder stærk opbakning og uforbehol-

den respekt i det danske forskningssystem, og det er panelets klare anbefa-

ling, at fonden sikres finansiering, så den kan opretholde sit nuværende niveau 

i mindst yderligere ti år.  

På højde med de allerbedste 

I forbindelse med evalueringen er der lavet en bibliometrisk analyse af centre-

nes forskning, der bl.a. viser, at DG-centrene kan konkurrere med de allerbed-

ste i verden inkl. Stanford og MIT, når det handler om gennemslagskraften af 

artikler i prestigefyldte, multidisciplinære tidsskrifter som Science og Nature.  

Godt for Danmark 

”Vi er meget stolte af og tilfredse med evalueringen. Det er en stor cadeau til 

fonden, igen får vi bekræftet, at dansk forskning virkelig er i verdensklasse, 

men det er først og fremmest en stor ros til de forskere, der har eller har haft 

deres hverdag i forskningscentrene. Vi har arbejdet med at udvikle et virke-

middel, der kan skabe rammerne for at fremme fremragende forskning, men 

det er ude i centrene, at resultaterne er opnået” siger Liselotte Højgaard, der 

er formand for Danmarks Grundforskningsfond. 

”Danmarks Grundforskningsfond har haft tillid, excellence og langsigtede inve-

steringer som sine pejlemærker, siden fonden blev oprettet i 1991. Det har 

båret frugt, og fonden har i samarbejde med andre aktører i det danske forsk-

ningslandskab fremdyrket eliteforskning, der kan måle sig med de bedste i 

verden. Det er meget tilfredsstillende, siger Morten Østergaard i en presse-

meddelelse. 

Evalueringsmateriale 

Evalueringsrapporten, den bibliometriske analyse og den selvevaluering fon-

den har udarbejdet i forbindelse med evalueringen, kan findes på fondens 

hjemmeside: www.dg.dk. 
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”The evaluation panel strongly 

recommends to enable the DNRF 

to continue its impressively suc-

cessful operations and advises 

the Danish Parliament to take the 

necessary decisions for refunding 

the DNRF in such a way that the 

capital stock is sufficient to main-

tain its current annual budget of 

400 mDKK in real terms for at 

least another 10 years.” 

 

-Wilhelm Krull,  

Chairman of the evaluation 

panel 

 

 
Flot ros til  

Danmarks Grundforskningsfond 
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