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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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regeringen har i dag meldt ud, at den vil afsætte 3 milliarder kroner til 

en fortsættelse af Danmarks Grundforskningsfond. Kapitaltilførslen vil 

gøre det muligt for fonden at støtte fremragende forskningsmiljøer 

frem til 2026/2027. 

 

”Det er en fantastisk nyhed, som vi er meget glade for” siger fondes formand, 

professor Liselotte Højgaard og fortsætter: 

 

”Jeg er meget taknemmelig og stolt over, at vi i Danmark har politikere, der 

forstår nødvendigheden af langsigtede investeringer i forskningen – og ikke 

mindst i den frie, grundlagsskabende forskning. Det kræver både mod og visi-

oner”. 

 

”Vi ser meget ofte, at de afgørende forskningsgennembrud, der danner grund-

laget for fremtidige teknologier og løsninger, netop tager deres afsæt i den 

nysgerrighedsdrevne forskning. Det har vi set igen og igen i gennem historien, 

og vi ser det også hele tiden i de forskningscentre, som fonden har været med 

til at oprette”. 

 

At centrene leverer verdensklasse forskning blev senest dokumenteret i for-

bindelse med den omfattende, internationale evaluering, der fandt sted sidste 

år. 

Læs om evaluering af fonden her 

 

Her konkluderede evalueringspanelet, at Danmarks Grundforskningsfond er en 

enestående succes, der med sit Centers of Excellence program på afgørende 

vis har løftet niveauet af dansk forskning. 

 

”Det, vi har lykkedes med i Danmarks Grundforskningsfond, er at udvikle et 

virkemiddel, der opstiller nogle rigtig gode rammer for fremragende forskning 

og opbygning af nogle sprudlende forskningsmiljøer” siger fondens direktør, 

professor Thomas Sinkjær og tilføjer: 

 

”Det er jo først og fremmest forskerne, der udfylder rammerne, der leverer 

resultaterne. Vi har udviklet en model, der har vist sig at stimulere deres krea-

tivitet, men det er i centrene, de nye ideer bliver udklækket”. 
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”Banebrydende resultater 
nås, hvis man satser på de 
rigtige folk med den rigtige 
idé og skaber de rigtige 
rammer for deres forsk-
ning” 

 

3 milliarder til 
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http://dg.dk/filer/pressemeddelelser_fonden/2013/Pressemeddelelse_Evaluering_af_DG.pdf

