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Beretning for året 1. januar – 31. december 2006
Hoved‑ og nøgletal 2002‑2006
2006

2005

2004

2003

2002

44

47

33

33

37

195

195

173

240

257

13,8
35,7
49,5

76,5
64,7
141,2

92,5
26,9
119,4

74,7
52,2
126,9

152,3
‑128,2
24,1

1.652

1.780

1.841

1.905

2.028

Overført fra tidligere år

36

0

‑

‑

‑

Afkast af Fin.fond i Finans.min.

65

40

Anvendt til uddelinger

27

4

Overført til efterfølgende år

74

36

‑

‑

‑

1.625

1.000

‑

‑

‑

Bevillinger og uddelinger
Antal bevillinger
v/årets afslutning, centre, gæsteprof. & prof.
Årets uddelinger, mio. kr.
Afkast af fondens kapital
Obligationer, mio.kr.
Aktier, mio.kr.
Samlet afkast, mio. kr.

1)

Udvikling i fondens kapital
Kapital ultimo, mio. kr.
Finanslovsmidler

2)

Indskud i Fin.fond i Finans.min.
Administrative omkostninger
Administrative omkostninger

8,7

8,7

8,7

7,9

8,6

Andel af uddelinger, %

4,5

4,5

5,0

3,3

3,3

Omkostn. pr. bevilling, mio. kr.

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

1) Tidsvægtede

afkast og sammenligninger med såvel benchmark som 2003‑lovgrundlagets forudsætninger findes side 30.
2) På Finansloven for 2006 blev der indskudt yderligere 625 mio. kr. i Finansieringsfonden i Finansministeriet, hvis afkast på
65 mio. kr. (4%) ved årlige finanslove stilles til rådighed for Danmarks Grundforskningsfond til øgede uddelinger.

Årsrappor t 2006



Indledning
Danmarks Grundforskningsfond kunne i 2006 ud‑
vælge endnu 8 nye Centres of Excellence med en
samlet bevillingsramme på mere end 350 mio. kr.
Dermed blev et nyt, vigtigt skridt taget til at styrke
grundforskningen i Danmark. Fonden har således
siden sin start i 1992 etableret 68 Centres of Excel‑
lence, fordelt på 16 forskellige værtsinstitutioner. 34
af centrene er igangværende, og med de nye centre
støttes for tiden i alt 42 grundforskningscentre.
I efteråret 2007 planlægger fonden at annoncere
endnu en ansøgningsrunde for centre, der vil kunne
få en første støtteperiode fra 1. januar 2009 til 31.
december 2013. Dermed vil fonden reelt have dis‑
poneret hele sit kapitalgrundlag, i fuld overens‑
stemmelse med lovgrundlagets forudsætning om, at
kapitalen vil være opbrugt med udgangen af 2013.
Fondens hovedvirkemiddel er 10‑årige investeringer
i Centres of Excellence, dvs. langsigtede satsninger,
hvis planlægning forudsætter finansiel sikkerhed i en
lang periode (5‑10 år). Fonden har med tidshorison‑
ten 2013 derfor allerede i dag den begrænsning, at
der ikke kan stilles et 10‑årigt perspektiv i sikker ud‑
sigt for de igangværende grundforskningsaktiviteter.

Som ovenfor nævnt, vil fondens bestyrelse med den
forventede, endelige udvælgelse i september 2008
af nye centre for en 5‑års periode 2009‑2013 have
disponeret hele kapitalen, hvis der ses bort fra fort‑
sat støtte til allerede etablerede centre. Figuren ne‑
denfor, der ikke omfatter de finanslovsmidler, som
fonden løbende tilføres, viser fondens begrænsede
muligheder for at tage nye initiativer på det eksiste‑
rende kapitalgrundlag.
Det er således bydende nødvendigt, at der ved den
kommende lovrevision i folketingsåret 2007/2008
tilføres Danmarks Grundforskningsfond tilstrække‑
lig kapital til at sikre, at fonden fortsat kan foretage
større, langtrækkende satsninger. Fondens bestyrelse
konstaterede med stor tilfredshed, at det allerede i
Regeringsgrundlaget fra 2005 blev meldt ud, at re‑
geringen i forbindelse med den aftalte lovændring
2007/2008 ville sikre, at fonden kan fortsætte sit
virke. Det skete med følgende bemærkninger: “Dansk
forskning har også i fremtiden brug for forskning, der ikke
nødvendigvis er anvendelsesorienteret eller falder inden for
bestemte politisk prioriterede temaer. Denne opgave løftes i
dag bl.a. af Danmarks Grundforskningsfond, som gennem
årene har bidraget til at udvikle forskningsmæssige miljøer

Mulighederne for nye initiativer på grundlag af det eksisterende kapitalgrundlag

Eksisterende kapitalgrundlag

2 mia.
1,65 mia.

Mulighederne for nye initiativer
efter 2006

Midler der tilføres allerede
igangværende centre

Nye initiativer

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 år
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i Danmark af høj international klasse, såkaldte “Centres
of Excellence”. Regeringen vil i forbindelse med den aftalte
lovændring i 2007/2008 sikre, at Grundforskningsfonden
kan fortsætte sit virke.”
Som baggrund for ovenstående hensigtserklæring
har bestyrelsen i 2006 udarbejdet en strategiplan for
Danmarks Grundforskningsfonds arbejde i de kom‑
mende år (se side 19‑23).
Fonden vil efter denne vægte følgende dimensioner:
•

•
•
•

•
•

Fokus på grundforskning med højt ambitions‑
niveau og risikovillighed, bl.a. som grundlag for
stærke forskeruddannelser
Internationalisering af danske forskningsmiljøer
Internationalt samarbejde baseret på bilaterale
aftaler med stærke forskningsnationer
Intensiveret samspil med andre nationale of‑
fentlige råd, institutioner, fonde eller virksom‑
heder
Kvalitetssikring i bedømmelsesprocessen
Synliggørelse og formidling.

En fortsat uafhængig Grundforskningsfond vil sikre
langsigtede, stabile midler til dansk grundforskning,
idet fonden uddeler midlerne i takt med, at der i
Danmark er forskningsgrupperinger på højt interna‑
tionalt niveau, som kan styrke landets internationale
konkurrenceevne.
Sikres der en fortsat uafhængig Grundforsknings‑
fond med eget kapitalgrundlag, vil bestyrelsen såle‑
des fremover fortsat have ansvaret for
•

•
•

at sikre en kvalitetsbaseret udvælgelse af de om‑
råder af dansk grundforskning, der har størst vi‑
denskabeligt og erkendelsesmæssigt potentiale.
at sikre et stabilt, langsigtet uddelingsniveau og
at sikre et tilstrækkeligt afkast af den investe‑
rede kapital.

Fra den internationale bedømmelse af Danmarks
Grundforskningsfonds centre i 2003 blev det kon‑
stateret, at “DG‑modellen” sikrer forskning og ud‑
vikling i Danmark, der er “better than good”. Fon‑
den har også med glæde kunnet konstatere, at det
nye European Research Council (ERC) har valgt en
model, der ligger tæt op ad fondens. Ved at fortsætte



denne model og baseret på strategiplanen kan Dan‑
marks Grundforskningsfond også i de kommende
år medvirke til, at Danmark fortsat kan være fore‑
gangsland inden for forskning – i form af en fasthol‑
delse af en kerne af Centres of Excellence, som kan
måle sig med de bedste internationalt i fuld overens‑
stemmelse med regeringens Globaliseringsstrategi.
Centrene offentliggør størstedelen af deres viden‑
skabelige artikler i verdens førende tidsskrifter, og
mange af centerlederne eller de tilknyttede forskere
har i årets løb fået tildelt store og prestigemæssige,
nationale og internationale priser og anerkendelser.
De 8 nye centre
Der viste sig også ved uddelingen i 2006 at blive en
hårfin konkurrence om at blive udvalgt til at få sta‑
tus som et grundforskningscenter under Danmarks
Grundforskningsfond. Fonden modtog i begyndelsen
af 2006 i alt 144 forslag fra interesserede forskere.
Hovedparten af forslagene 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 blev
bedømt af mindst 3 uafhængige internationale eks‑
perter verden over, ligesom ansøgerne mødtes med
bestyrelsen for at give en præsentation af deres ide‑
grundlag, før de 8 nye centre blev udvalgt.
De mange kvalificerede forslag i årets ansøgnings‑
runde afspejler en stor vitalitet og bredde i dansk
grundforskning, men nødvendiggjorde samtidig en
til tider vanskelig prioritering for fonden mellem
mange højt kvalificerede ansøgere.
De nye centre strækker sig over mange fagområder,
fra forskning i DNA‑nanoteknologi over økonomi
til iskerneboringer på Grønland. Centrene er på hø‑
jeste internationale videnskabelige niveau og støttes
i en femårig periode. Det er en markant og glæde‑
lig tendens i årets ansøgningsrunde, at der – ikke
mindst i den yngre forskergeneration – ses en stor
evne til at samle sig om internationale programmer
og projekter. Der er ingen tvivl om, at vi her i landet
har en lovende og højt kvalificeret talentmasse inden
for et bredt udsnit af dansk grundforskning.
De 8 centre er alle blevet etableret på nærmere kon‑
traktlige vilkår, som forhandles mellem ansøgerne,
deres værtsinstitutioner og fonden.
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Sideløbende med udvælgelsen af centre har fonden i
kraft af tilførslen af finanslovsmidler siden 2005 kun‑
net tage 3 væsentlige initiativer til styrkelse af inter‑
nationaliseringen af dansk forskning. På den måde
har fonden samtidigt imødekommet anbefalinger fra
et internationalt panel om at udvikle nye måder til at
tiltrække udenlandske forskere til Danmark.
Som supplement til Danmarks Grundforsknings‑
fonds centre etablerede fonden i 2005 gæsteforsker‑
programmet “Niels Bohr Visiting Professorship”.
Programmets formål er at fremme internationali‑
seringen af dansk grundforskning ved fra udlandet
at tilføre den danske universitetsverden gæstefor‑
skere af høj videnskabelig kvalitet. Ved årsskiftet
2005/2006 udvalgte bestyrelsen 6 forskningsprojek‑
ter, hvor udenlandske gæsteprofessorer bidrager til
at styrke eksisterende, stærke danske forskningsmil‑
jøer i perioden 2006‑2011. De 6 gæsteprofessorer
tilhører alle den internationale elite inden for deres
fagområde. Gæsteforskerne tilbringer, i op til 5 år,
sammenhængende perioder af mindst 6 mdr. på dan‑
ske universiteter. Der er tale om et samlet initiativ
på 90 mio. kr.
I 2006 tog fonden initiativ til et særligt program
for “Danmarks Grundforskningsfonds Professo‑

rer”. Formålet med dette initiativ er at styrke dansk
grundforsknings konkurrencedygtighed ved at til‑
trække internationale eliteforskere til en fast ansæt‑
telse ved et dansk universitet. Professorerne skal ud‑
vikle og fremme forskningen inden for et prioriteret
område på et universitet, stimulere universitetets in‑
ternationale forskningssamarbejde på højt niveau og
bidrage til at styrke forskeruddannelserne. Der knyt‑
tes 1‑2 yngre forskere direkte til hvert professorat.
Grundforskningsfonden finansierer de første 5 år af
professorens ansættelse, hvorefter værtsinstitutionen
overtager forpligtelsen.
Fonden modtog 8 institutionsprioriterede ansøg‑
ninger, af hvilke bestyrelsen udvalgte 3 til videre be‑
dømmelse af i alt 6 internationale eksperter. På den
baggrund besluttede bestyrelsen at støtte følgende
3 professorer, der tilsammen kan modtage op til
57 mio. kr. i perioden 2007‑2012, foreløbigt med et
tilsagn på op til 22 mio. kr.:
•
•
•

Professor Steen Rasmussen,
Syddansk Universitet.
Professor Jørgen Nielsen,
Københavns Universitet.
Professor John Couchman,
Københavns Universitet.

De 8 nye 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

Biotech Research and Innovation
Centre, Kbh. Univ.

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
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Senest har fondens bestyrelse besluttet at oprette et
program for international talentrekruttering til ud‑
deling i 2007 for fondens centre – “International
Talent Recruitment Program”. Med dette initiativ
ønsker fonden at styrke muligheden for, at fondens
centre generelt kan tiltrække internationale kapaci‑
teter til at løfte centrenes forskningsaktiviteter. Sam‑
tidig vil initiativet give centrene bedre muligheder
for at rekruttere internationale ph.d.‑studerende.
Initiativet består af tre dele:
–

“International Talent Fellowships” for særligt
kvalificerede yngre forskere fra udlandet til an‑
sættelse i en periode af 1‑5 år

–

“International Ph.D.‑fellowships” for højt kvali‑
ficerede udlændinge til gennemførelse af et helt
ph.d.‑forløb i Danmark

–

“International Summerschool‑initiatives” for
at tiltrække helt unge forskere – og unge som
umiddelbart står foran at starte en forskerkarri‑
ere – til en 4‑6 ugers sommerskole eller lign.



På side 9‑17 præsenterer 3 centerledere fra udlan‑
det, der i en årrække har været ledere af Danmarks
Grundforksningsfond‑centre, meget interessante
forskningspolitiske synspunkter, der giver anledning
til refleksioner over den måde, vi har indrettet os på
i Danmark.
I 2006 besluttede fondens direktør gennem 8 år,
professor Ole Fejerskov, at vende tilbage til Aarhus
Universitet. Den 1. januar 2007 tiltrådte professor
Thomas Sinkjær, tidligere Aalborg Universitet, som
ny direktør. Bestyrelsen viste sin anerkendelse af Ole
Fejerskovs store betydning for dansk grundforskning
ved et symposium på Carlsberg Akademi i slutnin‑
gen af december med centerlederne, hvor de nye
centre blev præsenteret sammen med en diskussion
af strategiplanen
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Jacobus J. (Koos) Boomsma er hollandsk
statsborger. Han opnåede ph.d.‑graden i 1982 fra
det frie universitet i Amsterdam og har været
postdoc i Utrecht og Oxford og ved Cornell.
Han var lektor ved Aarhus Universitet fra 1990
til 1999 og er nu professor i populationsbiologi ved
Biologisk Institut på Københavns Universitet.

… akademiske miljøer i Danmark kan have
svært ved at formulere klare målsætninger
og prioriteringer for deres forskning,
undervisning og formidling, og endnu
sværere ved at opstille gennemskuelige
succeskriterier og måleinstrumenter til at
evaluere, om man faktisk når sine mål.
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De internationale udfordringer
Af professor Jacobus J. Boomsma, Centerleder for
Danmarks Grundforskningsfonds Center for Social Evo‑
lution, Biologisk Institut, Københavns Universitet

Artiklen bygger på centerlederens indlæg
ved fondens årsmøde for centerledere afholdt
den 10. oktober 2006 på Christiansborg.
Danskerne elsker deres grundforskere. Jeg oplever
tit, at personer uden videnskabelig uddannelse viser
ægte interesse for den forskning, der drives af ren
nysgerrighed, og som har stor tiltro til forskerne
som forvaltere af betydelige offentlige midler og le‑
gater. Det hænger sikkert sammen med den særlige
danske tradition for store virksomhedsfonde, der
støtter forskning, ofte med den udtrykkelige betin‑
gelse, at der skal være tale om grundforskning.

Et unikt forskningsstøttesystem
Grundforskningsfonden er et unikt redskab til at
fremme store satsninger, men internationalt set er
det lige så enestående, at Danmark med Carlsberg‑
fondet har en privat fond, der hvert år uddeler næs
ten lige så store midler til naturvidenskaben som de
statslige forskningsråd og fortrinsvis til individuelle
forskere, der hver især kun behøver beskeden støtte.
Denne flerstrengede struktur, hvor der effektivt
støttes både i dybden og i bredden, kan Danmark
være stolt af.
Den danske arbejdskultur har en forfriskende afsky
for hierarkier og lægger med rette vægt på samar‑
bejde, der opstår nedefra‑og‑op. Bagsiden er dog, at
akademiske miljøer i Danmark kan have svært ved
at formulere klare målsætninger og prioriteringer
for deres forskning, undervisning og formidling, og
endnu sværere ved at opstille gennemskuelige suc‑
ceskriterier og måleinstrumenter til at evaluere, om
man faktisk når sine mål. Det er bekymrende, fordi
fremtiden kommer til at stille store krav. Globalise‑
ring af konkurrencen om forskningsmidler og kloge
unge hoveder betyder, at de danske universiteter er
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nødt til at internationalisere yderligere. Det kræver
en målrettet søgen efter samarbejdspartnere på de
bedste institutioner i verden og formulerede strate‑
gier for etablering af forsknings‑ og undervisnings‑
miljøer, som også tiltrækker de mest talentfulde
udenlandske unge.

Etabler kom hjem‑år
Samlet set får Danmark ikke længere lige så mange
midler tilbage fra EU gennem forskernes åbne kon‑
kurrence, som man årligt indbetaler. Det er ikke
kun, fordi man kunne være mere i front i de store
tematiske programmer, men også fordi forholdsvis
få færdige danske ph.d.‑studerende udnytter EU’s
Marie Curie “People” program for “åbne” post‑
doc‑stipendier, der nu også kan søges til aktiviteter
uden for Europa. Ligeledes er der for langt imel‑
lem de gode danske forskningsmiljøer, som aktivt
opfordrer udenlandske kandidater til at søge EU‑fi‑
nansierede ph.d.‑ og postdoc‑stipendier til ophold
i Danmark. Det burde der rettes op på med nogle
attraktive gulerødder. Nu, hvor EU tilbyder mulig‑
hed for at søge et tredje år (efter to år i udlandet) til
“reintegration” i et hjemligt forskningsmiljø, vil det
klæde forskningsrådene, hvis de også tilbød øremær‑
kede midler til et yderligere “kom hjem‑år” til dem,
som tidligere har skaffet sig eksterne postdoc‑bevil‑
linger i åben international konkurrence.
Styrk den administrative infrastruktur
Derudover vil det være gavnligt at få skabt en ad‑
ministrativ infrastruktur, som ikke kun formidler
deadlines til EU‑ansøgningsfrister og giver adgang
til konsulentbistand (en i øvrigt ganske nyttig ser‑
vice), men også leverer hurtig og kompetent bistand
i kontraktforhandlinger, ansættelser af udenlandske
forskere, rådgivning om særlige skatteordninger m.
v., for at undgå, at disse administrative forhold bliver
en vedvarende ekstra belastning for de videnskabe‑
lige koordinatorer og værter, hvis egentlige opgave
er at levere forskningens succeshistorier.

Årsrappor t 2006

Også på dette plan bør der udvikles en visionær
strategi for internationalisering, og gerne i et natio‑
nalt fællesskab, så erfaringer kan deles, men primært
for at betjene de lokale aftagere på universiteterne.
Udenlandske forskere, som vender tilbage til deres
hjemland, vil være bedre ambassadører for Dan‑
mark, hvis de husker deres gode erfaringer med en
smidig indslusning i det danske samfund ud over et
forhåbentlig vellykket forskningsprojekt.
Der er kun ganske få lande i Europa, der har en så
veluddannet befolkning og en så høj andel af ind‑
byggere, der behersker engelsk som andetsprog,
som Danmark. Men tag ikke fejl: De fleste danske
forskere får kun et virkeligt flydende sprog efter et
længere ophold i et engelsktalende land, og sådanne
sproglige kompetencer betyder efterhånden også
en del i den akademiske dagligdag i Danmark. Ud‑
gangspunktet er altså enestående godt, men der skal
aktiv stimulering til for at få den størst mulige ge‑
vinst ud af den voksende internationalisering.

Gennemsnitsalderen skal ned
Skal man frygte, at den nødvendige internationali‑
seringsbølge vil gå ud over centrale danske værdier
såsom et velfungerende fællesskab på arbejdspladsen,
ligestilling, danske kandidaters muligheder for at
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få stillinger, og en aktiv familiepolitik? Efter 17 år i
Danmark mener jeg ikke, at den risiko er særlig stor,
hvis man ellers giver sig tid og skaffer ressourcer til
at finde danske løsninger på globaliseringens udfor‑
dringer.
Det er et plus, at danske studerende er modne men‑
nesker, men selve studierne tager stadigvæk for
mange år. Gennemsnitsalderen for kandidater skal
derfor længere ned, så unge danske forskere kan
rejse ud og måle sig med den internationale top,
uden at det blokeres af familieinteresser. Desuden
burde universitetsmiljøerne ikke kun melde ud, hvor
spændende en forskerkarriere er, men også hvad den
kræver, og det skal gøres tidligt i bachelorfasen for
at undgå misforståelser senere hen.
Endelig fortjener Danmark et universitært ansæt‑
telses‑ og forfremmelsessystem, som tillader egent
lige jobsamtaler til lektorater og professorater, så
kandidaterne kan bedømmes på alle deres relevante
meritter. Som hollandsk statsborger mener jeg, at
sådanne evalueringer gerne må omfatte et krav til
udenlandske ansøgere om at beherske dansk efter
to‑tre års fastansættelse, også for at sikre, at det ikke
kun er danskerne, som er nødt til at internationali‑
sere sig.
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Don Canfield is Professor of Ecology at the
University of Southern Denmark in Odense.
He earned his PhD in geology from Yale
University and was employed at the
Max‑Planck‑Institute for Marine Microbiology
in Bremen before he moved to Denmark. He
is a member of the Royal Danish Academy of
Sciences and Letters and was in 2004 chosen as
an “ISI Highly Cited Researcher” in geology.

… lack of trust is an inherent characteristic
of the Danish educational system.
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To work in Denmark
By Professor Donald E. Canfield, Nordic Centre for
Earth Evolution (NordCEE), University of Southern
Denmark

–

An unusual aspect of the Danish work environ‑
ment is the level of institute support. This in‑
cludes laboratory technician help, mechanical
shops, electrical shops, and in my case, support
for the field research programs. This allows for
continuity within the lab, and a rapid response
to technical needs and wishes. This support is
critical, and it would be a great loss if it disap‑
peared.

–

I enjoy working within the Danish research
culture. Compared to Americans, Danes
cooperate easily, allowing them to capitalize on
each others’ expertise, with less concern about
individual gain.

–

There are some advantages to working in a
small country distanced from the fuss and roar
of the American research establishment. The
American environment is exciting, but also
marked by trends and fads, which we can avoid
here. I find it easy in Denmark to exercise ones
creativity and to think outside of the box.

Artiklen bygger på centerlederens indlæg
ved fondens årsmøde for centerledere afholdt
den 10. oktober 2006 på Christiansborg.
I begin with the most rewarding aspects of working
as a scientist in Denmark. The strongest plus, no
doubt, is my association with the Danmarks Grund‑
forskningsfond (DG). There are few parallels with
this program anywhere in the world.

Four major Advantages of DG Support
1) Money. Nothing happens without money, and
DG grants are large enough to build signifi‑
cant research programs. They also provide seed
funds which allow other sources to be tapped,
allowing larger and more diverse groups than
possible with DG support alone.
2)

Flexibility. There are very few strings attached
as to how the money can be used. Most impor‑
tantly, we have the possibility to act immedi‑
ately as new research ideas and opportunities
arise. This freedom is highly unusual in the in‑
ternational research landscape.

3)

Trust. This is related to the last point, but im‑
plicit with the Grundforskningsfond Grant is
the trust that we will use the resources wisely,
efficiently, and to the greatest effect possible.
This trust gives us the flexibility that we have.

4)

Accountability. With trust becomes responsi‑
bility, and the annual meetings provide valuable
feedback from the Grundforskningsfond as to
how the centres are functioning.

There are certainly other advantages in working
within the Danish system.
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Some less positive aspects of the
Danish research environment
Let’s start with the daily life of a biologist at the
University of Southern Denmark. Over the last 7
or 8 years we have been caught in a vicious cycle of
falling student uptake and much reduced finances.
This has led to staff reduction and erosion in the
ability of the institute to support research and teach‑
ing. This has led to higher teaching loads, which in‑
creases stress and reduces time for research. Despite
our considerable effort, we fear that finances will
not quickly improve, leading to further insecurity
and reduced congeniality among personnel. If one
views university faculty as a national resource, which
I think is valid, then this is truly a tragic state of af‑
fairs.
This situation has both national and local roots. At
the national level, the insistence that faculty finances
follow student intake adds to unpredictable and po‑
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tentially large fluctuations in income. This can lead
to reduced staff, increased teaching, and it erodes
the ability of an institute to plan for future growth.
At the local level, the top‑down university command
structure assures that the faculty has only a small
voice in decision making. This is both frustrating
and misguided as the academic faculty clearly drives
the university machine. We are responsible for stu‑
dent training, and our research success defines the
reputation of the university. Yet, at least at SDU, we
are allotted only one place on the governing board
of seven members (by contrast, the students have 2).
There is evidently a decided lack of trust or interest
in our opinions.

Lack of Trust
In my opinion, lack of trust is an inherent charac‑
teristic of the Danish educational system. Indeed,
I am amazed and exasperated by the rigidity of the
Danish teaching and examination systems. We are
bound to a strict text‑book syllabus (pensum), which
takes the responsibility from the students to come to
class, pay attention, and to take good notes. Also, the
time‑consuming and expensive external examiner
(censor) system assumes from the start that teach‑
ers are unable to provide a fair and unbiased evalua‑
tion of the student. In the US, where the teacher has
more control over teaching and grading, the courses
are dynamic, and if the student feels unfairly evalu‑
ated, they can protest.
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Ph.D. education is sub‑par
In my opinion, the graduate education system in
Denmark is sub‑par. Three years is inadequate to
train students as independent research scientists,
especially considering other demands on students’
time including course work, and especially teach‑
ing. I believe that PhDs from Denmark start with a
significant handicap compared to their international
colleagues.
It is difficult to attract the best international PhD
students into the Danish system. These students
typically enter PhD programs straight from their
undergraduate degrees. However, such a student
must invest considerable time into remedial course‑
work here, which eats into the time available for the
actual research work. This is decidedly unattractive
for a talented student with good offers elsewhere.

Senior Scientist Salaries
I also see obstacles to attracting the best senior
researchers to Denmark. At the university level,
graduate student support is limited as is support for
growth in exciting emerging areas of science. Also,
salaries lag far behind those for top schools in the
US, where a Professor makes two to three times
after taxes what a Danish professor makes.
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Eugene Polzik is Professor of Physics at the
Niels Bohr Institute, Copenhagen University.
He earned his PhD in physics from St. Petersburg
University and was employed at Caltech before he
moved to Denmark. He is a member of the Royal
Danish Academy of Science and a Fellow of the
Institute of Physics (UK). In 1998 his research
was listed among top 10 advances in science by
the American Association for Advancement of
Science. In 2006 his work was listed among top
20 science advances by Scientific American.

… If Denmark is to become a science‑
and technology‑driven society, it is time
to acknowledge that scientists should be
promoted from “nerds” to “movers” with
the respective change of their status.
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Can Denmark be the best place for international researchers
to come to and for Danish researchers to stay?
By Professor Eugene S. Polzik, Center for Quantum
Optics – QUANTOP, Niels Bohr Institute, Copenhagen
University

Artiklen bygger på centerlederens indlæg
ved fondens årsmøde for centerledere afholdt
den 10. oktober 2006 på Christiansborg.
The international competition for talent in science‑
and technology‑driven societies is evident. It will
only become stronger with time. The Danish re‑
search environment is excellent, but there is always
room for improvement. Steps must be taken by
Danish science‑policy makers in order to keep the
country competitive.

Denmark in comparison
I have made an attempt to summarize some fac‑
tors, which critically determine the attractiveness
of a university for researchers that are looking for
a faculty position. To this end I have asked for in‑
formation from colleagues working in the field of
experimental physics (with the exception for infor‑
mation on salaries in the US, which was taken from
the internet).
The key information factors that I collected in‑
volved salaries for junior faculty members (assistant
professor or lecturer) and senior faculty members
(full professor), and their start‑up funds (research
money guaranteed to them at the time of appoint‑
ment) as well as the average number of PhD stu‑
dents per faculty member, the average number of
secretarial man‑years, and the availability of social
support to new members from the University (help
with employment of the spouse, help with Univer‑
sity housing, etc). The comparison is by no means
complete and should only be viewed as a guideline.
Nonetheless, it shows a few trends which I consider
objective.
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Salaries
The only category where Denmark can compete on
salaries internationally is what regards junior faculty
members. For senior faculty members the situation
is not so rosy. The high‑end salaries offered to pro‑
fessors in Germany, Switzerland, USA, and UK are
significantly higher than in Denmark, explaining
why Denmark has a hard time competing for out‑
standing international researchers.
Start‑up funds
The picture becomes especially grim when start‑up
funds are considered. There is virtually no such
thing as start‑up funds in Denmark. In most other
countries the start‑up money is available from the
Dean at the moment of negotiation with the candi‑
date. The amount can go up to 7 million DKK or
more and covers equipment of a new experimental
laboratory and salaries for a couple of postdocs and
a few PhD students to work in the new lab. Start‑up
funds for theorists are obviously lower and mostly
include just salaries for postdocs and PhD students.
We all know that in Denmark a good researcher will
eventually get enough money for research; however,
this money will come as a result of applications filed
after the appointment. An outstanding candidate
thus has a choice: either to go to UK, Germany,
US, Switzerland, etc., where the amount of start‑up
funds is guaranteed in the contract, or to go to Den‑
mark where only the promise of good intentions is
available. Guess what choice most applicants will
make.
The lack of start‑up funds inevitably leads to choos‑
ing applicants who can use the equipment already
available at the University, i.e., those who will join
an existing group. Clearly this trend hinders de
velopment of new research directions and favours
applicants from the same University (nepotism, lack
of interest from international candidates, and other
similar effects follow).
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PhD students
A similarly unhappy picture appears with PhD stu‑
dents. A Danish faculty member advises much fewer
PhD students than a counterpart in other countries.
This is due to insufficient PhD funding at Universi‑
ties.
Denmark has the second highest (after Switzerland)
Gross National Product (GNP) of all countries ana‑
lyzed in this article. Therefore the lack of funding
for academics cannot be justified by any economic
reason.

Help with integration
The efficiency of other factors defining the life of a
faculty member, such as the availability of secretarial
support as well as social help with starting one’s life
in a new country, should also be improved in Den‑
mark. I know from experience that in Denmark it
can take a spouse of a newcomer several years to
find a job. This problem is realized and solved in
the US where employment for a spouse is often part
of an employment contract (city and University au‑
thorities join their efforts there).
All in all such factors define the role of an academic
researcher in a country. If Denmark is to become
a science‑ and technology‑driven society, it is time
to acknowledge that scientists should be promoted
from “nerds” to “movers” with the respective change
of their status.
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Hiring procedures
The procedure of hiring new faculty members in
Denmark ought to be changed, too. The procedures
adopted in other research‑advanced countries that
should also be adopted in Denmark are: A) the in‑
ternational evaluation committee must rank candi‑
dates, and not just identify the qualified ones as at
present; and B) the faculty members must have their
say in the choice of a new colleague through partici‑
pating in interviews.
Recommendations
The conclusion, in my opinion, is that in order to
increase the quality and international competitive‑
ness of Danish academic research, the following
should be done:
•

•
•

•

the Dean/Rector should have start‑up funds
available for new faculty members to start their
labs (3‑10 million DKK are offered in other
countries)
the number of PhD stipends funded by Univer‑
sities should be at least doubled
the Dean/Rector should have the possibility
to offer internationally competitive salaries to
professors (up to 1‑1.5 million DKK as in (re‑
search) leading countries)
hiring procedures should be revised to give
more say to the international evaluation com‑
mittee and to the faculty members.
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Danmarks Grundforskningsfonds strategi
A) Grundforskningens betydning og vilkår
Grundforskning øger erkendelsen om verden, uni‑
verset og livet. Grundforskning er derfor i sig selv
en uomgængelig aktivitet i højt udviklede samfund.
Desuden er et vigtigt produkt af investeringer i
grundforskning kandidater og ph.d.er med højt vi‑
densniveau og forskningskompetence. Endelig skal
det understreges, at grundforskning er en forudsæt‑
ning for enhver form for målforskning og strategisk
forskning. Investeringer i grundforskning sikrer
samfundets humane kapital, generelle videns‑ og ud‑
dannelsesniveau og udvikler forskningskompetence
bredt, således at grundlaget for anvendelsesoriente‑
rede forskningsaktiviteter er til stede.
Den offentlige investering i grundforskning er derfor
en forudsætning for en kvalificeret anvendt forskning
og danner dermed grundlag for samfundsøkonomisk
afkast på længere sigt, jf. Forskningskommissionens
betænkning 2001 om investeringer i forskning. Yder‑
mere vil øgede investeringer i grundforskning være
den eneste vej til på et rationelt grundlag at håndtere
de store miljøproblemer og sikre en regional og glo‑
bal langsigtet holdbar udvikling.
Investeringer i forskning og udvikling (FoU) er
nødvendige for samfundets fortsatte velfærd og ma‑
terielle levestandard, fordi der er en positiv sam‑
menhæng mellem investeringer i FoU og på den
ene side økonomisk og kulturel udvikling og på den
anden side løsning af de store samfundsproblemer,
som den igangværende udvikling medfører. Som et
eksempel kan nævnes de store energi‑ og råvare‑
problemer samt udviklingen af en bæredygtig sam‑
fundsstruktur, men eksemplerne er mange.
Grundforskning af kvalitet har værdi i sig selv. Det vil
sige, at originale og kreative forskeres resultater er
nødvendige for at forstå den verden, vi er en del af,
og det liv, vi lever. Kundskabssøgen inden for alle
områder er en forudsætning for et samfunds vi‑
dere udvikling. Kun ved at forstå for eksempel klo‑
dens temperaturudvikling over tusinder af år kan
vi fortolke de ændringer, som finder sted her og
nu. Dybtgående kendskab til, hvorledes mikroorga‑
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nismer tilpasser sig ekstreme miljøbetingelser, kan
danne forudsætning for at forstå, hvorledes infektio‑
ner vil kunne sprede sig, osv.
En fremsynet forskningspolitik bør således sikre, at
dele af forskningen har et langsigtet tidsperspektiv
og drives med henblik på at opnå øget erkendelse,
samtidig med at der konstant er en løbende forsk‑
ning, som løser øjeblikkets praktiske problemer.
Den langsigtede kundskabssøgen vil bevæge sig ind
i ukendt land og er forbundet med uforudsigelighed
og behov for revision af etableret viden. Den kund‑
skabssøgende og den umiddelbare behovsdrevne
forskning komplementerer hverandre. Hvis et sam‑
fund kun satser på den ene dimension, fører det til
et stagnerende samfund, hvor kundskabspotentialet
ikke udfoldes.
Grundforskning er således afgørende for at opret‑
holde den nuværende velstand og høje materielle le‑
vestandard samt udvikle samfundet i alle dets afskyg‑
ninger. Forskningen skal være fri og af høj kvalitet
over en stor bredde, men Danmark kan kun på visse
områder forvente at have en frontforskning på højeste in‑
ternationale niveau.
Det Frie Forskningsråd har til opgave at sikre en
bredde, og det er Danmarks Grundforskningsfonds
opgave at identificere og støtte forskningseliten, dvs.
de internationalt set mest lovende miljøer, hvorved
Danmark inden for væsentlige områder kan råde over
forskergrupper i den internationale forskningsfront.
Bredde og kvalitet i grundforskning er vigtig for at
sikre kvaliteten i universiteternes uddannelser på
alle niveauer. En nær sammenhæng mellem uddan‑
nelse og forskning af høj kvalitet er den bedste måde
at sikre, at viden, kritisk holdning, og kreativitet
spredes til alle samfundets lag – den viden, som er
opbygget i hovederne på studerende, vil livslangt
præge individets tilgang til løsning af opgaver og
holdning til samfundets værdigrundlag og visioner.
Grundforskning har fået stigende opmærksomhed i
det europæiske samarbejde. Hvor rammeprogram‑
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merne under EU tidligere har været strategiske og
målrettede mod områder af industri og erhverv, er‑
kender man nu, at der samtidigt i langt højere grad
skal ske en styrkelse af grundforskningen på højt
niveau i Europa. Ved etableringen af det europæiske
forskningsråd (ERC) har man anvendt udtrykket
frontforskning for at understrege, at man i en euro‑
pæisk sammenhæng specielt vil fokusere på den del
af grundforskningen, som er banebrydende og ofte
bevæger sig i grænselandet mellem forskellige forsk‑
ningsdiscipliner og fagområder.
For at dansk forskning kan indgå stærkt i den euro‑
pæiske forskningsudvikling, er det vigtigt, at man i
Danmark allerede har erfaring med, hvordan for‑
skergrupper i det danske forskningslandskab kan
udvælges for at skabe grundforskningsmiljøer af høj
international kvalitet. Danmarks Grundforsknings‑
fonds centre repræsenterer sådanne elitesatsninger.
Og fonden har gennem sit 15‑årige virke vist, at det
i et lille land af Danmarks størrelse er muligt at ini‑
tiere og udvælge forskningsmiljøer, som i internatio‑
nal målestok har karakter af “Centres of Excellence”
(se international evaluering 2003).
Fondens centre udvælges ikke på bekostning af anden god
forskning, men repræsenterer en kvalitetsmæssig overbyg‑
ning på den øvrige grundforskning. Alle fondens centre
har international gennemslagskraft, og må formodes
at have en kvalitet, der gør forskermiljøerne til op‑
lagte kandidater for støtte fra ERC i fremtiden.
Det er på denne baggrund, at fondens vision og valg
af virkemidler skal ses.

B) Danmarks Grundforskningsfonds strategi
Danmarks Grundforskningsfond må løbende justere
strategi og aktiviteter for at kunne leve op til sit for‑
mål og virkeliggøre sin vision. Endvidere har fonden
i den fremtidige strategi inddraget de anbefalinger,
som et internationalt panel fremkom med ved evalu‑
eringen af DG i 2002/03.
Fondens formål er, jf. lovgrundlaget, at styrke Dan‑
marks forskningsmæssige udviklingsevne ved at
finansiere enestående grundforskning på internatio‑
nalt niveau.
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Fonden
– støtter eliten i dansk grundforskning med lang‑
sigtede satsninger ved dannelse af Centres of
Excellence
– opfanger vækstlagene i dansk forskning med
vægt på ambitiøse og grænseoverskridende pro‑
jekter
– støtter forskningsprogrammer med multidisci‑
plinær tilgang til løsning af komplekse proble‑
mer
– fremmer internationalisering af danske forsk‑
ningsmiljøer
– skaber grupperinger af høj international kvali‑
tet, der kan tjene som grundlag for internatio‑
nale forskerskoler
– gør grundforskning synlig og anerkendt
Fonden har for de kommende år valgt at vægte følgende dimensioner i sit arbejde:
a) Fokus på grundforskning med højt ambitions‑
niveau og risikovillighed, bl.a. som grundlag for
stærke forskeruddannelser
b) Internationalisering af danske forskningsmiljøer
c) Internationalt samarbejde baseret på bilaterale
aftaler med stærke forskningsnationer
d) Intensiveret samspil med andre nationale of‑
fentlige råd, institutioner, fonde eller virksom‑
heder
e) Kvalitetssikring i bedømmelsesprocessen
f) Synliggørelse og formidling
Ad a) Fokus på grundforskning,
risikovillighed og forskeruddannelser
Al grundforskning af høj kvalitet, der er grænseover‑
skridende i sine problemstillinger og er ambitiøst
tænkt, vil blive prioriteret. Grundforskning kan na‑
turligvis forekomme også i anvendelsessammenhæng
eller i bredere samfundsmæssig kontekst. Der er
ikke altid skarp grænse mellem grundforskning og
målforskning. Anvendelse forudsætter som nævnt
grundforskning. Samarbejde på tværs af traditionelle
faggrænser og discipliner er ofte en forudsætning for
at løse komplekse problemer. Kvalitetskontrol rum‑
mer såvel forskningsmæssig kvalitet som samfunds‑
mæssig relevans.
Fondens igangværende satsninger viser i stigende
grad forskelle i organisatoriske og finansielle cen‑
terkonstruktioner, forskelligheder betinget af fag‑
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område, problemstilling, graden af samarbejde med
brugere i bred forstand, med videre.
Fonden ønsker – med afsæt i fondens formål og vi‑
sioner – i højere grad at afprøve i hvilken udstræk‑
ning forskellige organisatoriske og finansielle mo‑
deller for grundforskningscentre kan sikre kvaliteten
af forskningen. Fonden er åben over for alternative
organisatoriske modeller under forudsætning af, at
fondens støtte går til de grundforskningsmæssige
dele af aktiviteterne. Fonden ønsker at fremme tvær‑
faglig og tværvidenskabelig forskning, hvor det er
relevant, samt bidrage til, at forskningens teoretiske
tænkning og problemforståelse knyttes sammen med
konkrete anvendelsesmuligheder, hvor det er rele‑
vant.
De sikre og lidet risikofyldte satsninger kan bidrage
til god grundforskning. Men skal der nås banebry‑
dende og overraskende opdagelser, skal der satses
på nytænkning i videnskabelig tilgang og metode,
hypoteseafprøvning i hidtil uprøvede tværvidenska‑
belige samarbejder – og ofte opgør med et givet om‑
rådes paradigmer. Her er elementer af uforudsigelig‑
hed vigtig. Vurderingen af forskningsprogrammets
potentiale og ambition bør følgelig vægtes højt. En
satsning på risikobetonet forskning må således for‑
udsætte, at der i bedømmelsen i højere grad lægges
vægt på den konkrete ansøgnings potentiale samti‑
dig med, at ansøgernes dokumenterede erfaringer og
resultater vurderes.
Fonden vil fremover skærpe fokus på identifikation
af lovende forskergrupper med potentielt banebry‑
dende, overraskende og uforudsete idéer.
Kravene til udvælgelse af Centres of Excellence i
DG’s regi er foruden forskning på højt videnskabe‑
ligt niveau, at forskningsplanerne skal være ambi‑
tiøse og banebrydende.
Forskningsledelse er af central betydning. Forsknings‑
problemerne bliver tiltagende komplekse og stiller
stærkt øgede krav til samarbejde over faggrænser.
Forskningsgrupper bliver derfor i stigende grad
sammensat af personer med vidt forskellig fagspe‑
cifik baggrund. Dette stiller store krav til de intel‑
lektuelle færdigheder og personlige egenskaber, som
forskningsledere skal være i besiddelse af. Forsk‑
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ningsmiljøet internt og relationerne til det omgi‑
vende samfund bliver af væsentlig betydning for
centres kreative udvikling.
Forskningsmiljøet i et center er endvidere en afgø‑
rende forudsætning for at skabe forskeruddannelse
af høj kvalitet. De unge, som uddannes ved sådanne
elitecentre, får grundlæggende indføring i forsk‑
ningsmetode og samarbejde præget af et kompetitivt
internationalt miljø. Unge skal indføres i, hvordan
forskningsledelse udføres, således at det skaber en så
kreativ, fri og original forskning, som overhovedet
mulig. Derfor vil Fonden styrke uddannelse af fremtidens
forskningsledere inden for fondens centerdannelser.
Det er fondens opfattelse, at uanset karakteren af
de unges helt personlige ph.d.‑projekt vil de unge
fra sådanne centre stå meget bedre rustet til at være
kreative og kvalitetsbevidste forskere, forsknings‑
ledere samt visionære medarbejdere i fremtidens
virksomheder end unge fra mindre stærke miljøer.
Derfor finder fonden, at samfundet bør satse mere på at
knytte forskeruddannelse tæt til fondens fremtidige centre.
Ad b) Internationalisering af danske forskningsmiljøer
Viden skabes i en international sammenhæng. De
stærke danske forskningsmiljøer er internationale i
den forstand, at de samarbejder og publicerer inter‑
nationalt.
Fonden vurderer, at Danmarks styrkepositioner på i
forvejen stærke forskningsområder kan styrkes yder‑
ligere ved i endnu højere grad at tiltrække uden‑
landsk ekspertise i længere perioder. Ved at arbejde
aktivt i længere perioder i internationale miljøer
skabes den største mulighed for en internationalise‑
ring af forskningen. Det er derfor afgørende for den
internationale vidensskabelse og vidensdeling, at der
skabes rammer for forskermobilitet ved også at til‑
trække yngre udenlandske forskere til stærke danske
forskningsmiljøer samtidig med, at danske unge får
forskeruddannelse i de bedste internationale forsk‑
ningsmiljøer.
Ad c) Intensiveret samspil med andre nationale
offentlige råd, institutioner, fonde eller virksomheder
Af den gældende lovteksts bemærkninger fremgår,
at fonden skal opsøge og udnytte mulighederne for
samarbejde med institutioner, private fonde og virk‑
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somheder om etablering og finansiering af forsk‑
ningscentre af høj kvalitet i det omfang, det tjener
fondens formål.
Det primære sigte om samspil mellem Grund‑
forskningsfonden og andre nationale aktører er at
koordinere en større national indsats inden for et
afgrænset område. Fondens primære opgaver bliver
at sikre, at sådanne satsninger sker inden for grund‑
forskningsområder, hvor Danmark tegner sig stærkt
i international henseende. Der skal være tale om
frontforskning og om, at sådanne satsninger sker i
en proces med åbent opslag og vurdering af ansøg‑
ninger i konkurrence.
Fonden vil fremme muligheder for at koordinere og
udnytte egne midler optimalt i samspil med andre
nationale økonomiske forskningsressourcer.
Ad d) Internationalt samarbejde baseret på
bilaterale aftaler med stærke forskningsnationer
Dansk deltagelse i internationalt forskningssamar‑
bejde kræver, at vi har noget at tilbyde. Kun lande
med internationalt stærke forskningsmiljøer har
fremover mulighed for at indgå i bi‑ eller multila‑
teralt forskningssamarbejde. Fonden vil i de kom‑
mende år fremme bestræbelserne for, at fondens
centre indgår i forpligtende samarbejde med tilsva‑
rende udenlandske forskningsmiljøer med henblik
på at løse større udfordringer, som ikke kan løses
af den enkelte nation alene, og slet ikke af lande af
Danmarks størrelse.
Ad e) Kvalitetssikring i bedømmelsesprocessen
Fondens kvalitetskrav er primært defineret ud fra
kvalitetskriterier som problemvalg, metode og
ansøger(e)s meritter (cv og publikationsliste). Se‑
kundære kriterier inddrages, når den videnskabelige
kvalitet er bedømt. Sådanne kriterier er organisa‑
toriske og ledelsesmæssige aspekter, miljøskabende
dimensioner samt økonomiske, formidlings‑ og ud‑
dannelsesmæssige aspekter foruden bredere sam‑
fundsmæssig relevans.
Det er fondens opfattelse, at videnskabelig excel‑
lence målt med international målestok fortsat vil
være grundlæggende for sikring af god og troværdig
ny vidensproduktion. Som følge af udviklingen i vi‑
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densproduktion bør andre elementer end videnska‑
belig excellence medtænkes i kvalitetsbegrebet.
Hensigten er konstant at debattere og fortsat kva‑
lificere fondens vurdering af faglig kvalitet samt
formulere tiltag til forbedring af vurdering af sam‑
fundsmæssig værdi i alle faser af bedømmelsen (an‑
søgning, midtvejs‑ og slutevaluering).
Fonden anvender i udstrakt grad internationalt peer
review ved evaluering af ansøgninger. Peer review
har sine svagheder – men er fortsat den mindst
dårlige metode. Fonden vil i de kommende år ak‑
tivt følge og deltage i den internationale debat om,
hvordan peer review kan styrkes.
Ad f) Synliggørelse og formidling
Det generelt høje uddannelsesniveau i samfundet
betyder nye udfordringer for forskningsverdenen.
“Samfundet” stiller krav til forskningsverdenen om
indsigt i udviklingen, og om implikationerne af de
teknologiske muligheder, der også driver forsknin‑
gen frem. Dertil kommer konkurrencen fra andre
områder om samfundets økonomiske ressourcer,
herunder mindre langsigtede investeringsområder.
Fonden oplever i stigende grad nødvendigheden af
at skærpe argumenterne for betydelige investerin‑
ger i grundforskning i Danmark. Bred formidling af
forskningsresultater er et skridt på vejen, men gør
det ikke i sig selv. Der er behov for formidling af,
hvad der forskes i og ikke mindst hvorfor, dels fra
fondens side, dels fra de støttede forskningsmiljøer.
Hensigten er at synliggøre fondens bidrag til dyna‑
mik og nyskabelse i det danske samfund.

C) Grundforskningsfondens virkemidler
Med udgangspunkt i visionen er det fondens mål
– at støtte banebrydende grundforskning inden
for alle områder af dansk forskning
– at identificere ambitiøse og kreative forsker‑
grupper, der beskæftiger sig med grundforsk‑
ning af største videnskabelig relevans
– at støtte forskning, der pga. sigte, struktur og
størrelse ikke forventes gennemført via traditio‑
nelle bevillingsmodeller eller inden for traditio‑
nelle fagopdelinger
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–
–
–
–

at fremme internationalisering af danske forsk‑
ningsmiljøer
at bidrage til forskeruddannelsesmiljøer i Dan‑
mark på internationalt niveau
at udvikle stærk forskningsledelseskompetence
at bidrage til, at resultaterne af de fondsstøttede
forskningsaktiviteter synliggøres og kommuni‑
keres bredt til fagfæller, politikere, erhvervsliv
og offentligheden i øvrigt.

For at opfylde målene vil fonden fortsat støtte
større, fokuserede forskningssatsninger med inter‑
national gennemslagskraft. Dette skal primært ske i
form af støtte til oprettelse af Centres of Excellence i
en 5‑10‑årig periode og etablering af nationale forsk‑
ningsplatforme eller forskningsinfrastrukturfaciliteter.
Dertil kommer 3 initiativer til at tiltrække inter‑
nationale, fremtrædende forskere: 1) gæsteforsker‑
programmet” Niels Bohr Visiting Professorship”, og 2)
Danmarks Grundforskningsfonds Professorater samt 3)
Danmarks Grundforskningsfonds “International Talent
Recruitment Program”.
Endelig, indgåelse af bilaterale aftaler om forsknings‑
samarbejde til fremme af internationaliseringen af
dansk grundforskning.

D) Fondens økonomiske grundlag
I Regeringsgrundlaget “Nye mål” fra februar 2005
omtales det, at regeringen i forbindelse med den
aftalte lovændring i 2007/2008 vil sikre, at Dan‑
marks Grundforskningsfond kan fortsætte sit virke.
En sådan videreførelse ud over 31. december 2013
forudsætter 1) en egentlig kapitaltilførsel, 2) en
forøgelse af den årlige finanslovsbevilling eller 3)
en kombination 1) og 2). Hvis der eksempelvis
tilføres 1 mia. kr. i hvert af årene 2007, 2008 og
2009 – og der således skabes grundlag for, at den
årlige finanslovsbevilling fra 2009 vil være øget
med 120 mio. kr. – vil fonden ved en udstrækning
af den nuværende kapital kunne uddele på niveau
216 mio. kr. (i 2001‑priser) + 40 mio. kr. frem til
2020.
Fondens prognose er dynamisk og forudsætter,
at fonden fortsætter efter 2013, dvs. med løbende
igangsættelse af nye centre. Der er som nævnt be‑
grundet forventning om, at det politiske system vil
forlænge fondens levetid, jf. følgende bemærkninger
i “Nye Mål. Regeringsgrundlaget”, februar 2005:
“Regeringen vil i forbindelse med den aftalte lov‑
ændring i 2007/08 sikre, at Grundforskningsfonden
kan fortsætte sit virke.”

Fonden vil fortsat afsøge muligheden for at iværk‑
sætte tematiske initiativer baseret på udbud i åben
konkurrence samfinansieret med andre større nationale
og internationale fonde/organisationer.
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Danmarks Grundforskningsfonds bevillinger
– opgjort ved årets afslutning
Centre påbegyndt 1993/94
Indlejring, Center for Epidemiologisk Grundforskning (DESC)

Placering:
Samlet bevilling:

Statens Serum Institut (Aarhus Universitet og Hovedstadens Sygehusfællesskab)
96 mio. kr. + 18 mio. kr. til Fødselskohorten

Indlejring, Dansk Lithosfærecenter (DLC)

Placering:
Samlet bevilling:

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og
Københavns Universitet
174 mio. kr.

Centre påbegyndt 1997/98
Danmarks Grundforskningsfonds Center for Fastfase Organisk Kombinatorisk Kemi (SPOCC)

Placering:
Centerleder:
Samlet bevilling:

Carlsberg Laboratorium
Professor Morten Meldal
40 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Katalyse

Placering:
Centerleder:
Samlet bevilling:

Aarhus Universitet
Professor Karl Anker Jørgensen
55 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Molekylær Plantefysiologi (PlaCe)

Placering:
Centerleder:
Samlet bevilling:

Den Kgl. Veterinær‑ og Landbohøjskole
Professor Birger Lindberg Møller
90 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Eksperimentel Bioinformatik (CEBI)

Placering:
Centerleder:
Samlet bevilling:

Syddansk Universitet, Odense
Professor Matthias Mann
70 mio. kr.

Centre påbegyndt i 2001
Danmarks Grundforskningsfonds Center for Metal Strukturer i 4 Dimensioner

Placering:
Centerleder:
Samlet bevilling:

Forskningscenter Risø
Forskningsprofessor Henning Friis Poulsen
67 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Nukleinsyre Center (NAC)

Placering:
Centerleder:
Samlet bevilling:
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Syddansk Universitet Odense
Professor Jesper Wengel
64 mio. kr.
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Indlejring, Danmarks Grundforskningsfonds Center for Anvendt Mikroøkonometri (CAM)

Placering:
Samlet bevilling:

Københavns Universitet
27 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Biomembran Fysik (MEMPHYS)

Placering:
Centerleder:
Samlet bevilling:

Syddansk Universitet Odense
Professor Ole G. Mouritzen
60 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kvanteoptik

Placering:
Centerleder:
Samlet bevilling:

Københavns Universitet (og Aarhus Universitet)
Professor Eugene S. Polzik
77 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Vand og Salt

Placering:
Centerleder:
Samlet bevilling:

Aarhus Universitet
Professor Søren Nielsen
71 mio. kr.

Indlejring, Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kvanteprotein

Placering:
Samlet bevilling:

Danmarks Tekniske Universitet
36 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Funktionelt Integreret Hjernevidenskab (CFIN)

Placering:
Centerleder:
Samlet bevilling:

Aarhus Universitet (og Aarhus Kommunehospital)
Professor Leif Østergaard
70 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Wilhelm Johannsen Center for Funktionel Genomforskning

Placering:
Centerleder:
Samlet bevilling:

Københavns Universitet
Professor Niels Tommerup
55 mio. kr.

Centre påbegyndt i 2002
Danmarks Grundforskningsfonds Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens ritualer

Placering:
Centerleder:
Samlet bevilling:

Københavns Universitet
Lektor Nils Holger Petersen
27 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sortehavsstudier

Placering:
Centerleder:
Samlet bevilling:

Aarhus Universitet
Lektor Pia Guldager Bilde
34 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning

Placering:
Centerleder:
Samlet bevilling:
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Københavns Universitet
Professor Dan Zahavi
35 mio. kr.
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Initiativer påbegyndt i 2003
Danmarks Grundforskningsfonds Nationale Platform for Infrastruktur til Systembiologi

Placering:
Leder:
Samlet bevilling:

Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet
Professor Søren Brunak
18 mio. kr.

Centre påbegyndt i 2005
Danmarks Grundforskningsfonds Nordiske Center for Jordens Udvikling (NordCEE)

Placering:
Leder:
Samlet bevilling:

Syddansk Universitet (og Københavns Universitet)
Professor Don Canfield
39 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Individuel Nanopartikel Funktionalitet (CFIN)

Placering:
Leder:
Samlet bevilling:

Danmarks Tekniske Universitet
Professor Ib Chorkendorff
36 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Inflammation og Metabolisme

Placering:
Leder:
Samlet bevilling:

Rigshospitalet (og Københavns Universitet)
Professor Bente Klarlund Pedersen
25 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Genotoksisk Stress Forskning (Genotoxic)

Placering:
Leder:
Samlet bevilling:

Kræftens Bekæmpelse
Seniorforsker Jiri Lukas
40 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Social Evolution

Placering:
Leder:
Samlet bevilling:

Københavns Universitet (og Den Kgl. Veterinær‑ og Landbohøjskole)
Professor Jacobus J. Boomsma
27 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for mRNP Biogenese og Metabolisme

Placering:
Leder:
Samlet bevilling:

Aarhus Universitet (og Syddansk Universitet)
Lektor Torben Heick Jensen
34 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Uopløselige Proteinstrukturer (INSPIN)

Placering:
Leder:
Samlet bevilling:

Aarhus Universitet (og Aalborg Universitet)
Professor Niels Chr. Nielsen
36 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Oxygenmikroskopi og Billeddannelse (COMI)

Placering:
Leder:
Samlet bevilling:
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Aarhus Universitet
Professor Peter R. Ogilby
21 mio. kr.
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Danmarks Grundforskningsfonds Center for Seje Væskers Dynamik (Glas og Tid)

Placering:
Leder:
Samlet bevilling:

Roskilde Universitetscenter
Professor Jeppe Dyre
35 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kosmologi (DARK)

Placering:
Leder:
Samlet bevilling:

Københavns Universitet
Professor Jens Hjorth
40 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier (LANCHART)

Placering:
Leder:
Samlet bevilling:

Københavns Universitet
Professor Frans Gregersen
26 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning (CTR)

Placering:
Leder:
Samlet bevilling:

Københavns Universitet
Ph.d. Marie‑Louise Nosch
18 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Modeller af Liv

Placering:
Leder:
Samlet bevilling:

Københavns Universitet
Professor Kim Sneppen
20 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Hjertearytmi (DARC)

Placering:
Leder:
Samlet bevilling:

Københavns Universitet (og Rigshospitalet)
Professor Søren‑Peter Olesen
25 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Bæredygtig og Grøn Kemi (CSG)

Placering:
Leder:
Samlet bevilling:

Danmarks Tekniske Universitet
Professor Claus Hviid Christensen
27 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Molecular Movies

Placering:
Leder:
Samlet bevilling:
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Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet
og Forskningscenter Risø
Professor Martin Meedom Nielsen
28 mio. kr.
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Danmarks Grundforskningsfonds Niels Bohr Gæsteprofessorer
(Niels Bohr Visiting Professorships), påbegyndt i 2006
Professor David E. Arnot, University of Edinburgh

Fagligt ansvarlig:
Bevilling:

Professor Thor Theander, Institut for Medicinsk Mikrobiologi
og Immunologi, Københavns Universitet
19 mio. kr.

Professor Dale T. Mortensen, Northwestern University

Fagligt ansvarlig:
Bevilling:

Professor Svend Hylleberg, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
12 mio. kr.

Professor Nicolai Reshetikhin, University of California, Berkeley

Fagligt ansvarlig:
Bevilling:

Lektor Jørgen Ellegaard Andersen, Institut for
Matematiske Fag, Aarhus Universitet
20 mio. kr.

Professor Christopher Frith, University College London

Fagligt ansvarlig:
Bevilling:

Lektor Andreas Roepstorff, Center for Funktionelt
Integrativ Neurovidenskab, Aarhus Universitet
12 mio. kr.

Professor Catherine Martin, John Innes Centre

Fagligt ansvarlig:
Bevilling:

Professor Birger Lindberg Møller, Institut for Plantebiologi,
Den Kgl. Veterinær‑ og Landbohøjskole
19 mio. kr.

Professor Hassan Aref, Virginia Polytechnic Institute & State University

Fagligt ansvarlig:
Bevilling:

Professor Tomas Bohr, Institut for Fysik, Danmarks Tekniske Universitet
10 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Professorer, påbegyndes i 2007
Professor Steen Rasmussen

Placering:
Bevilling:

Syddansk Universitet
Tilsagn 7 mio. kr., samlet bevilling under forhandling.

Professor Jørgen S. Nielsen

Placering:
Bevilling:

Københavns Universitet
Tilsagn 6 mio. kr., samlet bevilling under forhandling.

Professor John Couchman

Placering:
Bevilling:
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Københavns Universitet
Tilsagn 8 mio. kr., samlet bevilling under forhandling.

Årsrappor t 2006

Formue og afkast
Indledning
Grundforskningsfondens indtæg‑
ter kan opdeles i afkastet af fondens
egen kapital og midler, der årligt
tilføres fonden via finansloven.
Afkastet af egenkapitalen blev i
2006 50 mio. kr., og der blev fra
Ministeriet overført 27 mio. kr.
af finanslovsmidlerne. Dermed
blev de samlede indtægter i 2006
på 77 mio. kr. Uddelingerne var i
samme periode på i alt 195 mio. kr.,
opgjort som summen af de nævnte
finanslovsmidler på 27 mio. kr. og
168 mio. kr. af fondens egne midler.
Endelig blev der anvendt 10 mio. kr.
på administration og ekstern kapi‑
talforvaltning.
Da udgifterne således oversteg
indtægterne med 128 mio. kr., blev
fondens formue på 1.780 mio. kr.
i starten af 2006 reduceret til
1.652 mio. kr. ved årets slutning.
De særlige finanslovmidler, der
første gang blev tilført fonden med
40 mio. kr. i 2005 for herefter at
stige til 65 mio. kr. årligt fra 2006,
medregnes i årets resultat kun med
de midler, som rent faktisk bliver
overført til fonden fra Ministeriet
til dækning af faktisk afholdte ud‑
gifter til aktiviteter. Finanslovs‑
midlerne skal disponeres af fonden
inden finansårets udgang, men
de tilhørende faktiske aktivitets‑
udgifter afholdes over flere år. På
nuværende tidspunkt, hvor fon‑
den har fået tilsagn om 40 mio. kr.
og 65 mio. kr. i henholdsvis 2005
og 2006, er kun 4 mio. kr. og
27 mio. kr. blevet udgiftsført, idet
de resterende 74 mio. kr. først vil
blive anvendt i 2007, 2008 og 2009.
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Uddelinger og omkostninger
Uddelingerne for 2006 blev min‑
dre end budgetteret. Der var
forventet en samlet uddeling på
235 mio. kr., medens det fakti‑
ske forbrug kun blev 195 mio. kr.
Denne forskel på 40 mio. kr. dæk‑
ker over summen af en række for‑
hold: Centrene ønskede at over‑
føre op mod 20 mio. kr. til forbrug
i efterfølgende år – en usædvanlig
stor overførsel, der kan være ud‑
tryk for stigende vanskeligheder
med at rekruttere unge forskere. Et
andet forhold var, at det efterføl‑
gende viste sig, at centrene tilbage
i 2005 havde anmodet fonden om
overførsel af 8 mio. kr. mere, end
de endelige regnskaber viste, hvor‑
for udbetalingerne i 2006 måtte
formindskes med dette beløb for
at udligne den opståede mellem‑
regning. Ligeledes blev flere af
Niels Bohr Gæsteprofessoraterne
forsinket i deres forventede start‑
tidspunkt.
Omkostningerne til administration
var 10 mio. kr. inkl. eksterne udgif‑
ter vedr. fondens faglige aktiviteter
og inkl. udgifter til ekstern kapi‑
talforvaltning. Det svarer til det
i 2005 anvendte beløb til samme
formål.
Indtægter af fondens kapital
Årets resultat viser et samlet afkast
på 50 mio. kr. på fondens kapital.
Afkastet er sammensat af 36 mio. kr.
for aktiebeholdningen og 14 mio.
for obligationsbeholdningen.
Selv om aktieandelen i 2006 gen‑
nemsnitligt kun udgjorde ca. 16%
af fondens samlede formue, har

aktierne bidraget med næsten 75%
af afkastet for 2006. Aktieandelen
reduceres løbende med ½% medio
hvert kvartal under henvisning til
fondens begrænsede investerings‑
horisont og efter en af bestyrelsen
vedtaget, langsigtet plan. Samtidigt
korrigeres porteføljens størrelse
hvert kvartal for evt. kursgevinster
eller ‑tab. Ved starten af 2006 var
aktieandelen 18,3% og ved udgan‑
gen af 2006 var andelen 15,4%.
Aktieafkastet for fondens 2 porte‑
føljer har samlet set næsten fulgt
benchmark (MSCI, Morgan Stan‑
ley Capital International). Afkas
tet blev 7,3% mod benchmark
på 7,4%, som fonden på forhånd
havde valgt løbende at sammen‑
ligne sit aktieafkast med. Den ene
portefølje har opnået et afkast på
9,1%, og den anden lidt større
portefølje har opnået et afkast på
5,8%.
Når aktieafkastet er blevet på
36 mio. kr., skyldes det også, at
fonden har opnået en fortjeneste
på 15 mio. kr. ved afdækning af
dollar og yen. Hvis det positive af‑
kast på valutaafdækningen medreg‑
nes, er afkastet på de 2 porteføljer
set under et på 13,2%. Begge ak‑
tieporteføljer har som en del af en
langsigtet risikominimeringsstra‑
tegi været underlagt afdæknings‑
instrukser for at mindske aktiernes
valutakursrisiko.
Obligationsbeholdningen gav et
samlet afkast på 1% mod bench‑
mark 0,8%. For den danske obliga‑
tionsportefølje blev afkastet 0,99%
mod benchmark 0,79% (Danske
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Banks benchmark for bruttobeskat‑
tede investorer). For eurokredit‑
porteføljen var afkastet ligeledes
bedre end benchmark med 1,19%
mod 0,69% (Eurokreditobliga‑
tionerne følger Lehman Brothers
Euro Major Corporate Index).
Når obligationsafkastet har været
så relativt dårligt, skyldes det pri‑
mært årets rentestigninger og til‑
hørende kursfald. I den forbindelse
skal nævnes, at fondens reduktion
af obligationsbeholdningens varig‑
hed pr. juli 2006 fra 4 til 3 år har
bidraget til at gøre afkastet mindre.
Afkastet på de danske obligatio‑
ner ville have været større, hvis
fonden havde holdt en konstant
varighed hele året, i stedet for at
følge et benchmark med en varig‑

hed på 4 i foråret, hvor renten steg,
og et benchmark med en varighed
på 3 i efteråret, hvor renten faldt.
Fondens disposition var imidler‑
tid bestemt af det højere formål, at
risikoen – og dermed varigheden,
der udtrykker følsomheden over for
renteændringer – reduceres i takt
med fondens stadig kortere investe‑
ringshorisont.
Hvis alle porteføljer måles mod et
sammenvejet benchmark for hele
2006, var der et merafkast på 0,2%,
idet afkastet blev 3,0% mod et
benchmark på 2,8%, begge opgjort
inkl. valutaafdækning. Afkastet for
2006 kan imidlertid ikke måle sig
med afkastforudsætningen i hen‑
hold til lovgrundlaget fra 2003,
hvor der forudsættes en forrentning

Afkast af kapitalen

af primokapitalen på 4,8%, opgjort
som et realafkast på 3,0% tillagt
årets inflation på 1,8%.
I nedenstående tabel kan afkastet
følges over en 5‑årig periode. Med
en betydelig variation i afkast for
de enkelte år er der over hele 5‑års
perioden opnået et afkast på 5,2%.
Det er 0,6% mindre end bench‑
mark for den samme periode, men
fonden har set over den samlede
periode 1998‑2006, hvor der har
været foretaget benchmarksam‑
menligninger, matchet benchmark.
Sammenlignet med 2003‑lov‑
grundlagets forudsætninger har
fonden på nuværende tidspunkt op‑
nået et merafkast, men selv om det
lykkes fonden at fastholde et mer‑

2006

2005

2004

2003

2002

Obligationer, mio.kr.
Aktier, mio.kr.

13,8
35,7

76,5
64,7

92,5
26,9

74,7
52,2

152,3
‑128,2

Samlet afkast, mio.kr.

49,5

141,2

119,4

126,9

24,1

3,0
2,8
4,8

8,6
8,3
5,5

6,2
7,9
4,2

6,7
7,3
4,9

1,7
2,5
5,5

5,2

5,8

4,9

4,2

1,7

5,8

6,5

5,9

4,9

2,5

5,0

5,0

4,9

5,2

5,5

Faktisk tidsvægtet afkast % 1)
Benchmark, %
Afkastforudsætn. jf. 2003‑lovgrundlag %
Faktisk tidsvægtet afkast
Akkumuleret, årligt gennemsnit. % 3)
Benchmark,
Akkumuleret årligt gennemsnit %
Afkastforudsætn. jf. 2003‑lovgrundlag,
akkumuleret årligt gennemsnit % 4)

2)

1) Det faktiske, tidsvægtede afkast af hele formuen er for et givet år et vejet gennemsnit af de enkelte porteføljers tidsvægtede af‑
kast. Et tidsvægtet afkast opgøres som (((1 + (rperiode1))) x (1 + (rperiode2)) x…..) ‑ 1), hvor r angiver afkastet i procent.
2) Primokapital forudsættes forrentet med et (real)afkast på 3% tillagt den årlige inflationsrate.
3) (((1 + (tidsvægtet afkastår1)) x (1 + (tidsvægtet afkastår2)) x…..)(1/antal år) ‑1), hvor det tidsvægtede afkast er opgjort i procent.
4) Opgjort efter samme metode som akkumuleret årligt gennemsnit for faktisk tidsvægtet afkast.
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afkast frem til udgangen af 2013,
vil der til den tid maksimalt kunne
blive tale om midler svarende til
nogle få måneders uddeling.
Formue
Grundforskningsfondens for‑
mue blev i årets løb reduceret fra
1.780 mio. kr. til 1.652 mio. kr.
Det nuværende lovgrundlag for‑
udsætter, at det årlige afkast ikke
kan dække de årlige uddelinger, og
omkring årsskiftet 2013/2014 vil
fondens formue være opbrugt. Selv
om fondens formue på nuværende
tidspunkt er større end forudsat i
det oprindelige prognosegrundlag,
er der som ovenfor nævnt kun tale
om supplerende midler til uddeling
nogle få måneder ind i 2014.
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Fonden forudsættes i lovgrundla‑
get at kunne uddele 216 mio. kr.
(2001‑priser) årligt frem til udgan‑
gen af 2013, og af figuren side 5
fremgår det, at fondens mulighe‑
der for på det eksisterende kapi‑
talgrundlag at tage nye initiativer
reelt vil være opbrugt i 2008. Det
korresponderer med, at fondens
lovgrundlag skal revideres i fol‑
ketingsåret 2007/2008, hvor en
væsentlig opgave bliver at sikre et
fortsat finansieringsgrundlag.
Finanslovsmidler
Grundforskningsfonden har, som
tidligere omtalt, siden 2005 lø‑
bende disponeret over finanslovs‑
midler. Der blev i 2005 indskudt 1

mia. kr. i en Finansieringsfond, hvis
årlige afkast på 4% kan uddeles
af fonden. Indskuddet blev i 2006
forøget med 625 mio. kr., hvorfor
det årlige afkast til uddeling nu er
65 mio. kr. Det årlige støtteniveau
kalkuleres derfor som 216 mio. kr.
(2001‑priser) tillagt 65 mio. kr. (lø‑
bende priser).
I finansloven for 2007 fremgår det,
at der i budgetoverslagsåret 2009
forventes tilført fonden yderligere
50 mio. kr. Denne tilførsel for
2009 har baggrund i Regeringens
aftale om udmøntning af globalise‑
ringspuljen.
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Bestyrelsen
Bestyrelsen havde følgende sammensætning i 2006:
Klaus Bock (formand)
Forskningsdirektør, Carlsberg A/S
(Udpeget af ministeren for Videnskab, Teknologi og
Udvikling) (01.01.04‑31.12.09)

Lauritz Holm‑Nielsen
Rektor, Aarhus Universitet
(Indstillet af Det Frie Forskningsråd)
(01.05.04‑30.06.06)

Torben M. Andersen (næstformand)
Professor ved Institut for Økonomi, Aarhus
Universitet
(Indstillet af Rektorkollegiet) (04.12.03‑30.11.07)

Mogens Nielsen
Professor, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet
(Indstillet af Det Frie Forskningsråd)
(07.09.06‑31.10.11)

Henriette Giese
Professor ved Institut for Økologi, Den Kgl.
Veterinær‑ og Landbohøjskole
(Indstillet af Akademiet for de Tekniske
Videnskaber) (01.11.05‑31.10.09)

Jens Rehfeld
Professor, Klinisk Biokemisk Afdeling,
Rigshospitalet
(Indstillet af Det Frie Forskningsråd)
(01.11.05‑31.10.09)

Gretty Mirdal
Forskningsprofessor, Institut for Psykologi,
Københavns Universitet
(Indstillet af Det Kongelige Danske Videnskabernes
Selskab) (04.12.03‑30.11.07)

Birte Svensson
Professor, Biokemi og Ernæring, BioCentrum‑DTU,
Danmarks Tekniske Universitet
(Indstillet af Det Strategiske Forskningsråd)
(01.11.05‑31.10.09)

Kell Mortensen
Forskningsprofessor, Afdelingen for Polymerer,
Forskningscenter Risø
(Indstillet af Sektorforskningens Direktørkollegium)
(04.12.03‑30.11.07)

Gunnar Öquist
Professor, Generalsekretær for Kungl.
Vetenskapsakademien, Stockholm
(Udpeget af ministeren for Videnskab, Teknologi og
Udvikling) (01.11.05‑31.10.09)
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Revision og administration
Rigsrevisionen er ifølge lov og fundats om Danmarks Grundforskningsfond fondens ene revisor. Fondens
anden revisor vælges af bestyrelsen og godkendes af ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Statsautoriseret revisor Poul Erik Olsen er med ministerens godkendelse valgt for en tre‑årig periode fra den
1. november 2003. Perioden er forlænget med 6 måneder frem til 30. april 2007, således at perioden for den
statsautoriserede revisor fremover kan begynde den 1. maj, svarende til tidspunktet lige efter årsregnskabets
godkendelse.

Fondens administration bestod ved årsskiftet af følgende stab:
Ole Fejerskov (fratrådt 31. december 2006)
Direktør, professor, dr. odont.
Thomas Sinkjær (tiltrådt 1. januar 2007)
Direktør, professor, dr. med. et lic. techn.
Mogens Klostergaard Jensen
Vicedirektør, cand. mag, cand. scient. pol.
Eva Lessèl (fratrådt 31. december 2006)
Juridisk konsulent, cand. jur.
Laura Hammershøy
Forskningskonsulent, cand. scient. soc.
Rasmus Borum Rydahl
Forskningskonsulent, cand. scient. pol.
Klaus Robert Svendsen
Forskningskonsulent, cand. scient. adm.
Metha Nielsen
Økonomimedarbejder, civiløkonom
Connie Hansen
Sekretær, korrespondent
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Ledelsens regnskabspåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om Danmarks Grundforskningsfond samt bestemmelserne
i årsregnskabsloven med de tilpasninger, der er en følge af Danmarks Grundforskningsfonds særlige karakter.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede.
København, den 13. april 2007

Thomas Sinkjær
direktør

I bestyrelsen:
Klaus Bock
formand

Torben M. Andersen
næstformand

Henriette Giese

Gretty Mirdal

Kell Mortensen

Mogens Nielssen

Jens Rehfeld

Birte Svensson

Gunnar Öquist

34

Årsrappor t 2006

Den uafhængige revisors påtegning
(finansiel revision)
Til ministeren for Videnskab,
Teknologi og Udvikling
Vi har revideret årsrapporten for Danmarks Grund‑
forskningsfond for regnskabsåret 1. januar‑31. de‑
cember 2006, omfattende ledelsesberetning (bortset
fra side 9‑23), ledelsespåtegning, anvendt regnskabs‑
praksis, resultatopgørelse, balance, og noter. Årsrap‑
porten aflægges efter årsregnskabsloven med nød‑
vendige tilpasninger, der er en følge af Danmarks
Grundforskningsfonds særlige karakter.
Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge
en årsrapport, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven med nød‑
vendige tilpasninger, der er en følge af Danmarks
Grundforskningsfonds særlige karakter. Dette ansvar
omfatter udformning, implementering og oprethol‑
delse af interne kontroller, der er relevante for at
udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et ret‑
visende billede uden væsentlig fejlinformation, uan‑
set om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl
samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regn‑
skabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn,
som er rimelige efter omstændighederne.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om års‑
rapporten på grundlag af vores revision. Vi har ud‑
ført vores revision i overensstemmelse med danske
revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi
lever op til etiske krav samt planlægger og udfører
revisionen med henblik på at opnå høj grad af sik‑
kerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsent‑
lig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisi‑
onsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført
i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af
revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen
for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset
om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.
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Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kon‑
troller, der er relevante for fondens udarbejdelse og
aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende
billede, med henblik på at udforme revisionshand‑
linger, der er passende efter omstændighederne, men
ikke med det formål at udtrykke en konklusion om
effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision
omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledel‑
sen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af
ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige
samt en vurdering af den samlede præsentation af
årsrapporten.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbe‑
vis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et ret‑
visende billede af Danmarks Grundforskningsfonds
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. decem‑
ber 2006 samt af resultatet af Danmarks Grund‑
forskningsfonds aktiviteter for regnskabsåret 1. ja‑
nuar‑31. december 2006 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven med nødvendige tilpasninger, der
er en følge af Danmarks Grundforskningsfonds sær‑
lige karakter.
København, den 13. april 2007
KPMG C.Jespersen
Statsautoriseret
Revisions‑
interessentskab
Poul Erik Olsen
Statsaut. revisor

Rigsrevisionen

Henrik Otbo
Rigsrevisor

Henning Madsen
Kontorchef
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Den uafhængige revisors påtegning
(forvaltningsrevision)
Til ministeren for Videnskab,
Teknologi og Udvikling
Erklæring om juridisk‑kritisk
revision og forvaltningsrevision
Danmarks Grundforskningsfond er
en uafhængig fond, hvor revisionen
sker i overensstemmelse med god
offentlig revisionsskik, der omfatter
finansiel revision, juridisk‑kritisk
revision og forvaltningsrevision.
Det fremgår af lovgivningen for
Danmarks Grundforskningsfond,
at Danmarks Grundforsknings‑
fonds årsrapporter revideres af
rigsrevisor og en statsautoriseret
revisor, og at bestemmelserne i
rigsrevisorloven § 17, stk. 2 og 3,
og § 18 om afgivelse af beretninger
til statsrevisorerne tilsvarende fin‑
der anvendelse.
Ud over den finansielle revision
af årsrapporten, har Rigsrevisionen
derfor foretaget juridisk‑kritisk
revision og forvaltningsrevision af
Danmarks Grundforskningsfond.
Rigsrevisionen og den statsauto‑
riserede revisor er enige om, at
det for 2006 alene er Rigsrevi‑
sionen, der erklærer sig om den
juridisk‑kritiske revision og forvalt‑
ningsrevisionen.
Rigsrevisionen kan i forbin‑
delse med notater og beretninger
til statsrevisorerne tage spørgsmål
vedrørende dette og tidligere regn‑
skabsår op til yderligere undersø‑
gelser.
Ledelsens ansvar
Danmarks Grundforskningsfonds
ledelse har ansvaret for, at de dis‑
positioner, der er omfattet af års‑
rapporten, er i overensstemmelse
med bestemmelserne i lov om
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Danmarks Grundforskningsfond,
danske regnskabsvejledninger samt
bestemmelserne i årsregnskabs‑
lovens med de tilpasninger, der
er en følge af Danmarks Grund‑
forskningsfonds særlige karakter.
Herudover er det ledelsens ansvar,
at der etableres retningslinier og
procedurer, der sikrer, at der tages
skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af Danmarks Grund‑
forskningsfond.
Den udførte juridisk‑kritiske
revision og forvaltningsrevision
I overensstemmelse med god of‑
fentlig revisionsskik, jf. bekendt‑
gørelse af lov om revisionen af
statens regnskaber m.m., har Rigs‑
revisionens revision omfattet en
vurdering af, om der er etableret
forretningsgange og interne kon‑
troller i fonden, der i videst muligt
omfang sikrer, at de dispositioner,
der er omfattet af årsrapporten, er i
overensstemmelse med bestemmel‑
serne i lov om Danmarks Grund‑
forskningsfond, danske regnskabs‑
vejledninger samt bestemmelserne
i årsregnskabsloven med de til‑
pasninger, der er en følge af Dan‑
marks Grundforskningsfonds sær‑
lige karakter. Rigsrevisionen har
desuden for udvalgte forvaltnings‑
områder undersøgt, om Danmarks
Grundforskningsfond har etable‑
ret forretningsgange, der i videst
muligt omfang sikrer, at der tages
skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af Danmarks Grund‑
forskningsfond. De undersøgte
områder er bl.a.:
• Grundlaget for udbetaling af
finanslovsmidler fra 2005 og
2006.

• Sammenholdelse af fondens re‑
gistreringer af modtagne finans‑
lovsmidler med noteringerne i
Ministeriet for Videnskab, Tek‑
nologi og Udvikling.
• Grundlaget for fondens årlige
evalueringer af forskningscen‑
trene og Niels Bohr Gæstepro‑
fessorerne.
• Fondens budgetterede uddelin‑
ger og sammenholdelse heraf
med den lovfæstede målsætning
for uddelinger.
Konklusion
Ved den juridisk‑kritiske revision
og forvaltningsrevisionen er Rigs‑
revisionen ikke blevet bekendt med
forhold, der giver Rigsrevisionen
anledning til at konkludere, at de
etablerede forretningsgange og
interne kontroller i fonden ikke
i videst muligt omfang sikrer, at
de dispositioner, der er omfattet
af årsrapporten, er i overensstem‑
melse med bestemmelserne i lov
om Danmarks Grundforsknings‑
fond, danske regnskabsvejledninger
samt bestemmelserne i årsregn‑
skabsloven med de tilpasninger, der
er en følge af Danmarks Grund‑
forskningsfonds særlige karakter,
eller at forvaltningen i 2006 på de
områder, Rigsrevisionen har un‑
dersøgt, ikke er varetaget på en
økonomisk hensigtsmæssig måde.
København, den 13. april 2007
Rigsrevisionen
Henrik Otbo
Rigsrevisor 	

Henning Madsen
Kontorchef
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med regn‑
skabsbestemmelserne i lov om Danmarks Grund‑
forskningsfond samt fondens fundats. Den anvendte
regnskabspraksis svarer til årsregnskabslovens be‑
stemmelser for store C‑virksomheder med de tilpas‑
ninger, der følger af fondens særlige karakter.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold
til sidste år.
I henhold til årsregnskabslovens regler for store
C‑virksomheder skal der udarbejdes en penge‑
strømsopgørelse. Fondens aktiviteter medfører
blandt andet, at pengestrømme ikke på en menings‑
fuld måde kan opdeles på drifts‑, investerings‑ og fi‑
nansieringsaktivitet. Pengestrømsopgørelse er derfor
i henhold til årsregnskabslovens § 11, stk. 3 udeladt.

Resultatopgørelsen
Renteindtægter
Renteindtægter af obligationer og bankindeståender
er periodiseret, således at de vedrører regnskabsåret.
Udbytter
Modtagne udbytter af aktier indgår i resultatopgø‑
relsen på udlodningstidspunktet.
Realiserede kursgevinster og ‑tab på
værdipapirer samt kursreguleringer
Såvel realiserede kursgevinster og ‑tab som kursre‑
guleringer på værdipapirer (obligationer og aktier)
indgår i resultatopgørelsen.
Andre indtægter
På Finansloven er indskudt midler i en Finansie‑
ringsfond i Finansministeriet, hvis årlige afkast stil‑
les til rådighed for fonden til øgede uddelinger.
Afkastet indtægtsføres i takt med, at midlerne over‑
føres til fonden.
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Uddelinger
Uddelinger udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de
udbetales. Udbetalinger finder sted i takt med forsk‑
ningsplanernes gennemførelse, jf. note 16b.
Eksterne omkostninger vedrørende
fondens faglige aktiviteter
Omfatter omkostninger i forbindelse med fondens
faglige aktiviteter, herunder omkostninger til be‑
handling af ansøgninger samt evaluering af givne
bevillinger.

Balancen
Anlægsaktiver
Indretning af lejede lokaler er optaget i balancen til
anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede af‑
skrivninger. Afskrivning foretages lineært over den
forventede brugstid, der er sat til 5 år.
Kontormateriel og inventar er optaget til anskaffel‑
sespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivning foretages lineært over aktivernes forven‑
tede brugstid, som for edb‑hard‑ og ‑software udgør
3 år og for øvrigt kontormateriel og inventar 5 år.
Aktiver med en anskaffelsespris under 15.000 kr. pr.
enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Værdipapirer
Børsnoterede værdipapirer (obligationer og aktier)
måles til kursværdien ultimo året.
Obligationer, der på regnskabstidspunktet er udtruk‑
ket, nedskrives til kurs pari.
Andre kapitalandele og værdipapirer måles til vær‑
dien på anskaffelsestidspunktet eller dagsværdi så‑
fremt denne er lavere.
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Uddelingsforpligtelser
Fonden foretager primært uddelinger i form af fler‑
årige rammebevillinger, der udbetales over en år‑
række i takt med forskningsprojekternes gennemfø‑
relse, dog normalt ikke ud over 5 år.
Uddelingsforpligtelserne vil kunne rummes inden
for kapitalen samt den budgetterede indtjening og
hensættes ikke i balancen. I stedet oplyses uddelings‑
forpligtelsen med angivelse af den forventede rest‑
udbetaling i note 16a og 16b.

Skat
Fonden er ikke skattepligtig.
Valutaomregning
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske
kroner efter transaktionsdagens kurs.
Realiserede og urealiserede gevinster og tab medta‑
ges i resultatopgørelsen under kapitalafkast.
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Bankindeståender og værdipapirer i fremmed va‑
luta omregnes til danske kroner efter balancedagens
valutakurs. Realiserede og urealiserede valutakursa‑
vancer og ‑tab medtages i resultatopgørelsen under
kapitalafkast.

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter er instrumenter,
hvis værdi påvirkes af ændringer i en specifik under‑
liggende variabel. Danmarks Grundforskningsfond
benytter alene afledte finansielle instrumenter til af‑
dækning af risiko på porteføljen for værdipapirer.
Afledte finansielle instrumenter anvendt til sikring
behandles på samme måde som de regnskabsposter,
der sikres. Derved opnås symmetrisk resultatføring
af gevinster og tab på henholdsvis det sikrede og sik‑
ringsinstrumentet.
Præmie modtaget eller afgivet samt terminstillæg og
‑fradrag indgår i resultatopgørelsen over instrumen‑
tets løbetid.
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Resultatopgørelse 1. januar – 31. december

Note

2006

2005

Realiserede afkast, obligationer

23.965.107

71.941.557

Urealiserede afkast, obligationer

‑10.556.166

4.574.756

Realiserede afkast, aktier

16.766.245

10.461.453

Urealiserede afkast, aktier

18.748.571

53.785.920

529.131

387.454

49.452.888

141.151.140

27.459.527

3.283.824

‑195.224.803

‑195.185.314

Kapitalafkast

Renter af bankindeståender
Kapitalafkast i alt
Andre indtægter, netto

1

Omkostninger
Uddelinger

16

Depot‑ og bankgebyrer m.v.

2

‑832.039

‑907.241

Lønninger m.v.

3

‑5.242.995

‑5.031.863

Kontorholdsomkostninger

4

‑476.161

‑471.572

Lokaleomkostninger

5

‑740.960

‑725.780

Revisor‑ og advokathonorar m.v.

6

‑566.266

‑682.020

Eksterne omkostninger vedrørende fondens faglige
aktiviteter

7

‑797.049

‑1.148.365

Øvrige omkostninger

8

‑728.077

‑478.719

Omkostninger i alt

‑204.608.350

‑204.630.874

Resultat før afskrivninger

‑127.695.935

‑60.195.910

‑174.243

‑153.463

‑127.870.178

‑60.349.373

Afskrivninger
Årets resultat
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Balance 31. december

Note

2006

2005

Indretning af lejede lokaler

130.785

123.447

Kontormateriel og inventar

115.885

202.841

246.670

326.288

1.165.726

625.778

172.845

171.699

1.338.571

797.477

1.585.241

1.123.765

17.585.555

18.257.621

2.795.194

272.932

23.565

95.186

20.404.314

18.625.739

AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver

10

11

Andre kapitalandele og værdipapirer
Deposita

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Periodiserede renter
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

Likvide beholdninger
Værdipapirer, obligationer

12

1.374.290.963

1.430.541.793

Værdipapirer, aktier

13

255.238.827

326.154.299

Bankindeståender

14

2.337.287

5.620.497

1.631.867.077

1.762.316.589

Omsætningsaktiver i alt

1.652.271.391

1.780.942.328

AKTIVER I ALT

1.653.856.632

1.782.066.093
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Balance 31. december

Note

2006

2005

1.652.589.770

1.780.459.948

Kreditorer og skyldige omkostninger

1.266.862

1.606.145

Gældsforpligtelser i alt

1.266.862

1.606.145

1.653.856.632

1.782.066.093

PASSIVER
Egenkapital

15

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser

PASSIVER I ALT
Uddelingsforpligtelser

16

Eventualforpligtelser

17
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Noter

2006
1

2005

Andre indtægter, netto
Finanslovsmidler 2005, jf. nedenfor
Regulering af kursværdi, andre kapitalandele
og værdipapirer, jf. note 11

26.919.579

4.432.000

539.948

‑1.148.176

27.459.527

3.283.824

40.000.000

40.000.000

‑4.432.000

‑4.432.000

Indtægtsførsel af finanslovsmidler
Finanslovsmidler 2005
Indtægtsført 2005, bev. nr. 65‑68, jf. note 16a
Indtægtsført 2006, bev. nr. 65‑68 og 69‑73, jf. note 16a
Til indtægtsførsel efterfølgende år

‑26.919.579
8.648.421

35.568.000

Finanslovsmidler 2006

65.000.000

0

Til indtægtsførsel efterfølgende år

65.000.000

0

I alt til senere indtægtsførsel

73.648.421

35.568.000

Finanslovsmidler indtægtsføres i takt med, at midlerne overføres til fonden til dækning af udgifter til de faktisk gennem‑
førte aktiviteter. Af finanslovsmidlerne for 2005 skal 736.969 kr. rettelig henføres til 2006.

2

Depot‑ og bankgebyrer m.v.
Obligationer

441.058

551.175

Aktier

371.254

337.990

Gebyrer vedr. kapitalafkast

812.312

889.165

13.455

11.177

6.272

6.899

832.039

907.241

Bank
Øvrige
Depot‑ og bankgebyrer i alt
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2006
3

Lønninger m.v.
Direktør og bestyrelse

1.753.969

1.703.190

Gager og lønninger, øvrige medarbejdere

2.712.131

2.593.911

Pensionsbidrag

636.062

686.885

Feriepenge

114.229

24.975

26.604

22.902

5.242.995

5.031.863

8

8

Kontorartikler

59.840

51.586

Porto og fragt

63.270

71.419

Telefon og datakommunikation

115.231

122.795

Småanskaffelser

129.133

142.063

Tidsskrifter, bøger m.v.

33.866

31.901

Serviceabonnementer m.v.

74.821

51.808

476.161

471.572

506.036

508.197

77.849

74.939

141.203

119.025

15.872

23.619

740.960

725.780

ATP‑bidrag m.v.
Gager m.v. til fondens personale i alt
Gennemsnitligt antal medarbejdere i regnskabsåret

4

Kontorholdsomkostninger

Kontorholdsomkostninger i alt

5

2005

Lokaleomkostninger
Husleje
El og varme
Rengøring
Øvrige lokaleomkostninger
Lokaleomkostninger i alt
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6

2006

2005

Afsat revisionshonorar til KPMG

145.000

147.500

Rigsrevisionen

112.000

108.000

73.125

56.500

Advokathonorar

0

50.625

Bogføring og regnskabsmæssig assistance

0

101.232

Andre rådgiverhonorarer

236.141

218.163

Revisor‑ og advokathonorar m.v. i alt

566.266

682.020

343.131

698.793

47.719

83.031

Faglig præsentation, møder m.v.

232.271

199.485

Kontingent European Science Foundation

173.928

167.056

Eksterne omkostninger vedrørende
fondens faglige aktiviteter i alt

797.049

1.148.365

Rejse‑ og opholdsomkostninger

260.921

313.013

Annoncer

294.616

36.256

Repræsentation og gaver

24.743

7.276

Kurser

28.033

23.302

Forsikringer

56.911

49.131

Omkostninger vedrørende personale og bestyrelse

62.853

49.741

728.077

478.719

Revisor‑ og advokathonorar m.v.

Honorar vedrørende diverse rådgivning

7

Eksterne omkostninger vedrørende
fondens faglige aktiviteter
Omkostninger til referee‑bedømmelse
Fremstilling af publikationer

8

Øvrige omkostninger

Øvrige omkostninger i alt
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2006
9

2005

Afskrivninger
Indretning af lejede lokaler, jf. note 10

40.412

30.862

Kontormateriel og inventar, jf. note 10

133.831

123.101

0

– 500

174.243

153.463

Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver
Afskrivninger i alt

10 Materielle anlægsaktiver

Indretning af 
lejede lokaler

Kontormateriel
og inventar

I alt

1.331.683

1.045.928

2.377.611

Tilgang

47.750

46.875

94.625

Afgang

0

‑23.689

‑23.689

Anskaffelsessum 31. december 2006

1.379.433

1.069.114

2.448.547

Afskrivninger 1. januar 2006

‑1.208.236

‑843.087

‑2.051.323

‑40.412

‑133.831

‑174.243

0

23.689

23.689

‑1.248.648

‑953.229

‑2.201.877

130.785

115.885

246.670

Anskaffelsessum 1. januar 2006

Årets afskrivninger
Årets tilbageførte afskrivninger ved afgang
Akkumulerede afskrivninger 31. december 2006
Bogført værdi, ultimo
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11 Finansielle anlægsaktiver
Anskaffelsessum 1. januar 2006

Andre kapital
andele og værdi‑
papirer

Deposita

I alt

1.773.954

171.699

1.945.653

Tilgang

0

3.446

3.446

Afgang

0

‑2.300

‑2.300

Anskaffelsessum 31. december 2006

1.773.954

172.845

1.946.799

Afskrivninger 1. januar 2006

‑1.148.176

0

‑1.148.176

539.948

0

539.948

0

0

0

Akkumulerede afskrivninger 31. december 2006

– 608.228

0

– 608.228

Bogført værdi, ultimo

1.165.726

172.845

1.338.571

Årets værdiregulering
Årets tilbageførte afskrivninger ved afgang

Andre kapitalandele og værdipapirer omfatter 0,027% af aktiekapitalen i et børsnoteret forsknings‑ og udviklingssel‑
skab, tidligere modtaget som vederlag for immaterielle rettigheder. Kapitalandelen er værdiansat til børsværdien pr.
31. december.
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2006

2005

12 Værdipapirer, obligationer
Typer af obligationer
Statsobligationer, fast forrentede

339.393.870

263.725.602

Realkreditobligationer

949.124.400

1.072.968.226

85.772.693

93.847.965

1.374.290.963

1.430.541.793

Restløbetid < 1 år

260.627.249

325.567.277

Restløbetid ≥ 1 år og < 5 år

245.449.145

81.905.730

Restløbetid ≥ 5 år og < 10 år

273.297.417

345.059.608

Restløbetid ≥ 10 år

509.144.459

584.161.213

85.772.693

93.847.965

1.374.290.963

1.430.541.793

Euro Investment Grade Kreditobligationer

Løbetider på obligationer

Euro Investment Grade Kreditobligationer

Euro Investment Grade Kreditobligationer:
Korrigeret varighed 31. december 2006: 4,45 (31. december 2005: 4,74).
Gennemsnitlig rating 31. december 2006: A3/Baa1 (31. december 2005: A3/Baa1).
(Moodys Investors Service’ Long‑Term Credit Rating).
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2006

2005

13 Værdipapirer, aktier
Aktiebeholdningens sammensætning på valutaer
Danske Invest Verdensindeks

117.286.388

151.490.536

SEB institutional Nordamerika

79.334.846

85.226.146

SEB invest afd. 7, Danmark

21.416.607

0

SEB institutional Alpha

17.847.830

10.149.000

SEB institutional Japan

16.069.735

25.739.005

EUR

0

24.069.505

CHF

0

10.132.361

GBP

0

8.640.364

DKK

0

6.453.850

SEK

0

3.310.910

NOK

0

1.904.337

858.560

‑567.459

2.424.861

‑394.256

255.238.827

326.154.299

6.877

2.380

633.070

690.029

Porteføljekonti

1.697.340

4.928.088

Likvide beholdninger i alt

2.337.287

5.620.497

1.780.459.948

1.840.809.321

‑127.870.178

‑60.349.373

1.652.589.770

1.780.459.948

Valutaterminer JPY
Valutaterminer USD

14 Likvide beholdninger
Kassebeholdning
Løbende bankkonti

15 Egenkapital
Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december i alt
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16a Uddelingsforpligtelser
Foretagne uddelinger i 2006 samt totale bevillinger
Bevil‑
lingsnr.

tkr.

Ordinær
uddeling
periode 1

Ordinær Indlejring/ud‑ Bevillinger
uddeling
strækning
i alt
periode 2

Udbetalt
i år
2006

Forventet
rest
udbetaling

Centre påbegyndt 1993/94
1.

Søren Kierkegaard
Forskningscenteret

27.739

55.404

6.250

89.393

1.250

0

2.

Center for Epidemiologisk
Grundforskning

41.932

42.302

11.527

95.761

459

4.469

3.

Center for Arbejdsmarkeds‑ og
Sociale Analyser

25.127

0

1.293

26.420

0

0

4.

Teoretisk Astrofysik Center

47.340

37.961

2.085

87.386

0

0

5.

Center for Atomfysik

53.999

42.888

3.011

99.898

0

0

6.

Center for Materialefysik på
Atomart Niveau

39.595

48.335

1.804

89.734

‑5

0

7.

Center for Teoretisk Datalogi

32.608

15.925

0

48.533

0

0

8.

Internationalt Center for Numerisk
Hydrodynamik

43.950

0

4.586

48.536

0

0

9.

Dansk Center for Telemåling

50.742

0

0

50.742

0

0

10.

Dansk Lithosfærecenter

71.874

77.853

23.800

173.527

3.667

2.951

11.

Center for Eksperimentel
Parasitologi

48.013

40.487

12.729

101.229

10

0

12.

Center for Biologisk
Sekvensanalyse

25.271

35.000

0

60.271

0

0

13.

Center for Biomolekylær
Genkendelse

35.080

0

0

35.080

0

0

14.

Center for Muskelforskning

72.326

83.397

1.680

157.403

0

0

15.

Center for Sanse‑Motorisk
Interaktion

25.000

42.958

21.470

89.428

2.982

0

16.

Center for Lydkommunikation

22.713

23.520

1.655

47.888

0

0

17.

Center for Krystallografiske
Undersøgelser

25.451

29.062

1.447

55.960

0

0

18.

Center for Enzymforskning

22.472

0

809

23.281

0

0

19.

Center for Genregulation og
Plasticitet

37.571

0

2.442

40.013

0

0

20.

Center for Semiotisk Forskning

12.741

0

5.000

17.741

0

0

21.

Poliscenteret

22.

Nationalmuseets
Marinarkæologiske
Forskningscenter

23.

Center for Forskning i Økonomisk
Politik

Transport
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7.991

10.078

636

18.705

0

0

40.364

50.047

0

90.411

0

0

17.921

14.654

5.020

37.595

‑138

0

827.820

649.871

107.244 1.584.935

8.225

7.420
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Bevil‑
lingsnr.

tkr.

Transport

Ordinær
uddeling
periode 1

Ordinær Indlejring/ud‑ Bevillinger
uddeling
strækning
i alt
periode 2

827.820

649.871

107.244 1.584.935

11.573

15.000

0

Udbetalt
i år
2006

Forventet
rest
udbetaling

8.225

7.420

26.573

0

0

Andre aktiviteter
24.

Center for Registerforskning

25.

Filial i Århus af Danmarks Statistik

7.090

3.122

0

10.212

0

0

26.

Forskningsmaskinen i Danmarks
Statistik

1.357

0

0

1.357

0

0

27.

ERAS (Dansk Data Arkiv)

6.401

0

0

6.401

0

0

28.

Forskerskole Århus

74.913

0

20.162

95.075

4.500

0

29.

Forskerskole Aalborg

39.572

0

0

39.572

0

0

30.

Fødselskohorten

17.990

0

0

17.990

0

0

Centre påbegyndt 1997/98
31.

Center for Fast Fase Organisk
Kombinatorisk Kemi

20.527

19.468

0

39.995

3.617

2.871

32.

Center for Katalyse

24.986

29.580

0

54.566

4.680

6.815

33.

Center for Plante‑Mikrobe
Symbioser

22.799

0

1.320

24.119

0

0

34.

Demografisk Forskningscenter

34.987

0

0

34.987

0

0

35.

Center for Jordens Klima og
Biokemiske Kredsløb

49.718

0

9.569

59.287

‑126

0

36.

Netværk for Matematisk Fysik og
Stokastik

23.519

6.937

5.863

36.319

2.335

0

37.

Center for Molekylær
Plantefysiologi

40.000

50.000

0

90.000

8.100

13.019

38.

Center for Eksperimentel
Bioinformatik

34.602

25.138

10.536

70.276

5.238

7.334

39.

Center for Menneske‑Maskine
Interaktion

25.027

0

0

25.027

0

0

Centre påbegyndt 2001
40.

Center for Metal Strukturer i
4 Dimensioner

36.572

30.000

0

66.572

8.366

26.220

41.

Nukleinsyrecenteret

34.307

30.000

0

64.307

5.353

27.331

42.

Center for Anvendt
Mikroøkonometri

25.060

0

1.936

26.996

4.080

1.140

43.

Center for Biomembran Fysik

35.137

25.000

0

60.137

4.927

23.543

44.

Center for Kvanteoptik

29.800

38.828

7.892

76.520

5.203

44.590

1.423.757

922.944

164.522 2.511.223

64.498

160.283

Transport
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Bevil‑
lingsnr.

tkr.

Transport

Ordinær
uddeling
periode 1

Ordinær Indlejring/ud‑ Bevillinger
uddeling
strækning
i alt
periode 2

1.423.757

922.944
38.093

45.

Center for Vand og Salt

32.503

46.

Center for Kvanteprotein

30.468

47.

Center for Funktionelt Integreret
Hjernevidenskab

33.765

48.

Center for Funktionel
Genomforskning

164.522 2.511.223

Udbetalt
i år
2006

Forventet
rest
udbetaling

64.498

160.283

0

70.596

4.129

34.336

5.076

35.544

2.789

4.062

36.000

0

69.765

5.244

33.783

30.226

25.002

0

55.228

5.053

23.068

Centre påbegyndt 2002
49.

Center for Studiet af Kulturarven
fra Middelalder

16.589

10.000

0

26.589

2.981

11.540

50.

Center for Sortehavsstudier

18.453

15.200

0

33.653

2.520

16.686

51.

Center for Subjektivitetsforskning

19.149

11.429

4.271

34.849

3.028

17.646

18.000

0

0

18.000

5.586

0

Initiativer påbegyndt 2003
52.

Nationale Platform for
Infrastruktur til Systembiologi

Centre påbegyndt 2005
53.

Nordisk Center for Jordens
Udvikling

39.336

0

0

39.336

7.092

31.410

54.

Center for Individuel
Nanopartikel Funktionalitet

36.000

0

0

36.000

5.965

21.506

55.

Center for Inflammation og
Metabolisme

25.000

0

0

25.000

4.939

17.261

56.

Center for Genotoksisk Stress
Forskning

39.533

0

0

39.533

10.925

22.498

57.

Center for Social Evolution

27.000

0

0

27.000

5.546

17.014

58.

Center for mRNP Biogenese
og Metabolisme

34.080

0

0

34.080

3.701

27.859

59.

Center for Uopløselige
Proteinstrukturer

36.000

0

0

36.000

6.263

25.929

60.

Center for Oxygenmikroskopi
og Billeddannelse

20.634

0

0

20.634

4.648

13.528

61.

Center for Seje
Væskers Dynamik

35.000

0

0

35.000

4.114

29.403

173.869 3.148.030

149.021

507.812

Transport
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1.915.493 1.058.668
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Bevil‑
lingsnr.

tkr.

Transport

Ordinær
uddeling
periode 1

Ordinær Indlejring/ud‑ Bevillinger
uddeling
strækning
i alt
periode 2

1.915.493 1.058.668

173.869 3.148.030

Udbetalt
i år
2006

Forventet
rest
udbetaling

149.021

507.812

62.

Center for Kosmologi

40.000

0

0

40.000

7.559

29.908

63.

Center for Sociolingvistiske
Sprogforandringsstudier

26.173

0

0

26.173

6.360

17.054

64.

Center for Tekstilforskning

18.000

0

0

18.000

5.366

11.297

65.

Center for Modeller af liv

20.000

0

0

20.000

3.773

15.679

66.

Center for Hjertearytmi

25.000

0

0

25.000

5.723

18.277

67.

Center for Bæredygtig
og Grøn Kemi

26.748

0

0

26.748

6.035

18.838

68.

Center for Molecular Movies

28.354

0

0

28.354

4.526

22.819

Niels Bohr Gæsteprofessorer, påbegyndt 2006
69.

David Arnot, Kbh. Universitet

18.539

0

0

18.539

1.160

17.379

70.

Dale T. Mortensen, Aarhus Univ.

11.762

0

0

11.762

1.624

10.138

71.

Nikolai Reshetikhin, Aarhus Univ.

19.709

0

0

19.709

2.187

17.522

72.

Chris Frith, Aarhus Univ.

11.900

0

0

11.900

0

11.900

73.

Cathie Martin,
Vet.&Landbohøjskole

18.930

0

0

18.930

644

18.286

74.

Hassan Aref, D.
Tekniske Universitet

10.044

0

0

10.044

1.247

8.797

DG‑Professorer, påbegyndes 2007
75.

Steen Rasmussen, Syddansk Univ.

7.200

0

0

7.200

0

7.200

76.

Jørgen S. Nielsen,
Kbh. Universitet

6.200

0

0

6.200

0

6.200

77.

John Couchman,
Kbh. Universitet

8.200

0

0

8.200

0

8.200

173.869 3.444.789

195.225

747.306

2.190.652 1.058.668

Antal bevillinger i hoved‑ og nøgletal omfatter de “Centres of Excellence”, Niels Bohr Gæsteprofessorer og DG‑Professorer, der er
anført side 24‑28.
I opstillingen er uddelingerne opdelt i første periode, evt. anden periode og evt. indlejrings‑/udstrækningsperiode.
For bevillingerne
– nr. 1‑64	er der til udbetalingen knyttet et kontraktligt forbehold om, at fonden forudsættes at opnå det fornødne økonomiske
afkast.
– nr. 65‑68	er der knyttet et forbehold om, at udbetalingerne forudsætter vedtagelse af finanslove med de tilhørende, nødven‑
dige midler. Der er ud af 2006‑finanslovsmidlerne på 65 mio. kr. givet tilsagn om 26,4 mio. kr.
– nr. 69‑74	er der knyttet et forbehold om, at udbetalingerne forudsætter vedtagelse af finanslove med de tilhørende, nødven‑
dige midler. Der er ud af 2006‑finanslovsmidlerne på 65 mio. kr. givet tilsagn om 17,0 mio. kr.
– nr. 75‑77	vil de tilsagn, der indtil nu er givet på baggrund af Finansloven for 2006, blive udbygget til kontrakter om i alt op
til 57,5 mio. kr. med forbehold for vedtagelse af finanslove med de tilhørende, nødvendige midler. Der er ud af
2006‑finanslovsmidlerne på 65 mio. kr. givet tilsagn om 21,6 mio. kr.
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16b Uddelingsforpligtelser
Uddelingerne er/forventes udbetalt i følgende år:

Tkr.

Udbetalt

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

228.789

2002

256.878

2003

239.916

2004

173.489

2005

195.185

2006

195.225

Forventet
u dbetaling til
ovennævnte
aktiviteter

2007

236.391

2008

207.078

2009

169.344

2010

97.493

2011

31.742

2012

5.258
2.697.483

747.306

Total

3.444.789

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.
Udbetalingerne foretages på grundlag af budgetter fra de enkelte bevillingsmodtagere. Som følge heraf kan der i de
efterfølgende år blive foretaget reguleringer af de udbetalte beløb i forbindelse med modtagerens løbende budgetrevi‑
sion og regnskabsaflæggelse over for Danmarks Grundforskningsfond.
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16c Uddelingsforpligtelser
Ud over de afgivne tilsagn frem til 2012 har fonden i begyndelsen af 2007 givet tilsagn om en 5‑årig støt‑
teperiode til 8 nye centre, der påbegynder deres aktiviteter senest 1. april 2007. Der vil i 2008 blive uddelt
midler til nye 5‑årige centre med centerstart 1. januar 2009. Videre er der i begyndelsen af 2007 annonceret
et nyt talentrekrutteringsprogram, og et antal centre skal i 2010 have tildelt en 2. bevillingsperiode. De sam‑
lede udbetalinger forventes de kommende år at ville udgøre følgende, når der medregnes de dispositioner, der
træffes på baggrund af forventede, årlige finanslovsmidler på 65 mio. kr., inkl. 50 mio. kr. der tilføres fonden i
2009 som led i Regeringens aftale om udmøntning af globaliseringspuljen:
I alt mio. kr.
2007

290

2008

310

2009

370

2010

375

2011

355

2012

310

2013

290

17 Eventualforpligtelser
Fondens lejemål kan opsiges med 6 måneders varsel. Forpligtelsen udgør 259.268 kr.
Fonden har indgået valutaterminskontrakter om køb og salg af følgende:
2006
Køb
USD
JPY

Salg
900.000

19.350.000

0

449.000.000

2005
Køb

Salg

USD

0

23.000.000

JPY

0

717.000.000

Markedsværdien af valutaterminskontrakterne pr. 31. december er opført i note 13.
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