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Danmarks Grundforskningsfonds Centres of Excellence får topkarakterer af 
internationale eksperter 

Danmarks Grundforskningsfond har netop fået foretaget en international evaluering af fire af de 
Centres of Excellence, som fonden oprettede i 1997/1998. Alle fire centre får fremragende udtalelser 
med på vejen af de internationale eksperter, der vurderer at flere af centrene tilhører den absolutte 
topklasse på verdensplan. 

Forskning i verdensklasse 
For alle fire grundforskningscentre gælder det, at de har været store forskningsmæssige succeser. Et af cent-
rene topper simpelthen verdensranglisten inden for sit område, og et andet hører også til den absolutte elite 
på verdensplan.  

”Det er i høj grad takket være den store og langsigtede bevilling, vi har modtaget fra Danmarks Grundforsk-
ningsfond, at vi på CEBI har opnået de resultater, der gør os til verdensførende inden for vores forsknings-
område i dag. Den ro og stabilitet en centerbevilling giver, har betydet, at vi har kunnet koncentrere os om 
forskningen, som er det, vi er bedst til. Vi har ikke til stadighed været nødt til at lede efter finansiering fra 
anden side.” siger Matthias Mann, der har været leder af Center for Eksperimentel Bioinformatik (CEBI) og i 
dag er direktør for Max Planck Instituttet for Biokemi og en af forskningscheferne ved det nye proteincenter 
ved Københavns Universitet. 

Danske forskere pionerer  
Klaus Bock, der er formand for Grundforskningsfondens bestyrelse glæder sig over, at de internationale eks-
perter i deres vurdering blandt andet fremhæver den rolle, dansk forskning har spillet i forhold til at opdyrke 
nye forskningsområder og dermed har bidraget til at positionere dansk forskning internationalt. 

”Vi løber i fondens bestyrelse ind i mellem nogle risici, når vi udvælger nye centre. Vi kan ikke alene satse 
på det, vi ved, er god forskning i dag, men må også turde satse på det, der måske bliver det i morgen. Derfor 
er det særlig glædeligt at se, at en af de chancer, bestyrelsen tog for ti år siden, nu bærer frugt og bidrager til 
at positionere Danmark som forskningsnation inden for et nyt forskningsområde” fastslår han. 

Fra grundforskning til innovation 
Til trods for at der er tale om grundforskningscentre, kendetegner det de fire centre, at de har et omfattende 
samarbejde med industri og erhvervsliv. Fra et af centrene er der endog udsprunget hele tre spin off virk-
somheder inden for centrets levetid.  

”Selv om vi i Danmarks Grundforskningsfond alene lægger vægt på den videnskabelige kvalitet og ikke har 
anvendelsesdimensioner med som et udvælgelseskriterium, når vi bedømmer ansøgningerne, så må vi kon-
statere, at det inden for centrenes bevillingsperiode ofte viser sig muligt at udnytte resultater af forskningen 
kommercielt ” siger Thomas Sinkjær, der er direktør for Danmarks Grundforskningsfond og som selv tidlige-
re har været leder af et grundforskningscenter. 

Centervirkemidlet styrker dansk eliteforskning  
Resultatet af 10 års-evalueringen af de fire centre underbygger konklusionen fra den evaluering af grund-
forskningsfonden, som et internationalt evalueringspanel foretog i 2003. Dengang konkluderede panelet, at 
Centers of Excellence initiativet havde haft en afgørende positiv indflydelse på dansk grundforskning, og at 
omkring en fjerdedel af grundforskningscentrene kunne betegnes som førende i verden inden for deres om-
råder. 

“Vi glæder os meget over at blive bestyrket i vores tro på, at det vi gør, er det rigtige. Vi tror på, at vi med 
blot ca. 2 % af de samlede offentlige forskningsmidler gør en afgørende forskel for dansk eliteforskning og 
håber også fremover at kunne fortsætte dette arbejde” siger Klaus Bock med henvisning til den lovrevision, 
som fonden skal igennem inden for det næste års tid for at sikre fondens fortsatte virke efter 2008 med etab-
lering af nye grundforskningscentre.  
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Danmarks Grundforskningsfond er en uafhængig fond, der arbejder for at fremme dansk grundforskning inden for alle 
fagområder. Fonden blev oprettet i 1991 med en kapital på 2 mia. kr. Fondens primære virkemiddel er støtte til oprettel-
se af ”Centres of Excellence” på højeste internationale niveau for en 5-10 årig periode. 
Gennem årene har 68 ”Centres of Excellence” fået tilsagn om i alt 3,8 mia. kr. Fonden har med frist den 30. november 
2007 indkaldt interessetilkendegivelser om nye centre. Den årlige støtte udgør gennemsnitligt ca. 300 mio. kr. I folke-
tingsåret 2007-2008 skal fondens lovgrundlag revideres og et fremtidigt finansieringsgrundlag sikres. Læs mere om 
Danmarks Grundforskningsfond på: www.dg.dk 
 

 

 

Om de fire Grundforskningscentre 
Centres of Excellence under Danmarks Grundforskningsfond kan maksimalt opnå støtte for en tiårig periode. 
I forbindelse med afslutningen af bevillingsperioden får fonden altid foretaget en evaluering af internationale 
videnskabelige eksperter inden for det pågældende centers forskningsområde på samme måde, som det sker 
ved etableringen og midtvejsvurderingen af centrene. 

Det er evalueringen af nedenstående fire centre, fonden oprettede i 1997/1998, der nu foreligger. Samlet har 
de fire centre opnået 254 mio. kr. i støtte fra Danmarks Grundforskningsfond. Dertil kommer en samlet med-
finansiering fra værtsinstitutionernes side, der beløber sig til 195 mio. kr., og endelig har centrene formået at 
tiltrække 179 mio. kr. fra anden side. 

De fire centre har tilsammen i perioden bidraget til at styrke dansk forskning gennem uddannelse af nye for-
skere. Tilsammen har de fire centre uddannet 58 ph.d.er. Og i øvrigt påvirket det videnskabelige samfund 
med samlet 764 videnskabelige publikationer i anerkendte, internationale tidsskrifter. Det er kendetegnede, 
at publikationerne har haft stor gennemslagskraft. med et samlet citationstal for centrene i hele perioden på 
12.595 jf. web of science. 

 

Yderligere information om centrenes forskning og resultater kan fås ved henvendelse til: 

 
• DG Center for Experimentiel Bioinformatik, CEBI http://www.pil.sdu.dk/  

ved centerleder professor Matthias Mann, tlf. 49 (0)89 8578 2557 eller  
lektor Jens S. Andersen 6550 2361, jens.andersen@bmb.sdu.dk 
 

• DG Center for Molekylær Plantefysiologi, PlaCe http://www.place.kvl.dk/  
ved centerleder professor Birger Lindberg Møller, tlf. 3528 3352, blm@kvl.dk 

 

• DG Center for Fastfase Organisk Kemi, SPOCC http://www.crc.dk/spocc/ 
ved centerleder professor Morten Meldal, tlf. 3327 5301, mpm@crc.dk 

 

• DG Center for Katalyse http://www.chem.au.dk/~metcat/ 
ved centerleder professor Karl Anker Jørgensen, tlf. 942 3910, kaj@chem.au.dk 
 

 
For yderligere information om Danmarks Grundforskningsfonds initiativer se www.dg.dk  

eller kontakt direktør Thomas Sinkjær: tlf. 3318 1950, mobil: 4028 9106, ts@dg.dk 

 
 
 


