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13,8
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92,5
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1,0
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64,7

26,9

Samlet afkast, mio. kr.

-408,2

33,5

49,5

141,2

119,4

Indskud i fonden (mio. kr.) *)

3.000
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Thomas Sinkjær
Direktør, professor, dr. med. et ph.d.
Mogens Klostergaard Jensen
Vicedirektør, cand. mag, cand. scient. pol.

Afkast af fondens kapital

Vibeke Schrøder
Forskningskonsulent, cand. scient.
Marianne Gauffriau
Forskningskonsulent, cand. bibl.
Jeanne Meinholt
Forskningskonsulent, cand. scient.pol.
Marie-Louise Munch
Forskningskonsulent, cand. mag.

Udvikling i fondens kapital
Kapital ultimo, mio. kr.

3.789

1.473

1.652

1.780

1.841
Revision

Finanslovsmidler (mio. kr.)
Overført fra tidligere år

100

74

36

0

-

Finanslovsmidler tilført

10

65

65

40

-

Anvendt til uddelinger

56

39

27

4

-

Overført til efterfølgende år

54

100

74

36

-

10,1

8,8

8,7

8,7

8,7

Andel af uddelinger, % ***)

2,8

3,6

4,5

4,5

5,0

Omkostninger pr. bevilling, mio. kr. ***)

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

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. maj 2007.

Adm. omkostninger (mio. kr.)
Adm. omkostninger, inkl. afskrivninger**)

*) I indskud på 3.000 mio. kr. indgår 1.625 mio. kr. fra den tidligere Finansieringsfond i Finansministeriet, jf. side 27
**) Inklusiv udgifter på 1,0 mio. kr. vedr. UNIK-initiativ, jf. side 24
***) Eksklusiv udgifter på 1,0 mio. kr. vedr. UNIK-initiativ, jf. side 24
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Beretning for året 1. januar – 31. december 2008
Forord
Kapitalindsprøjtning på 3 milliarder kroner til
fremragende forskning
2008 har været et begivenhedsrigt år i Danmarks Grundforskningsfond, hvor vi med stor tilfredshed allerede i marts kunne glæde os
over den politiske aftale, som Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny
Alliance indgik om at tilføre ny kapital til sikring af fondens fortsatte
arbejde for langsigtet og målrettet støtte af fremragende forskning.
Både til glæde for de involverede forskere, men også til gavn for det
danske samfund i tråd med regeringens målsætning om, at dansk
forskning skal være i verdenseliten.
Hen over foråret blev udkastet til en ny lov behandlet i en proces, der
var karakteriseret ved et godt og meget konstruktivt samspil mellem
de involverede parter, og som mundede ud i en lov, som et enigt
Folketing kunne tiltræde umiddelbart inden sommerferien, og en
efterfølgende overførsel af 3 mia. kr. til fonden. Den nye lov fastsætter
fra 2010 et årligt uddelingsniveau på 400 mio. kr. og forlænger fondens levetid frem til 2026. Dette uddelingsniveau tillader, at fonden
både kan opretholde sit hidtidige aktivitetsniveau og inkludere de
nye øgede overheadsatser på 44 procent.
Den alvorlige udvikling i verdensøkonomien i 2008 har påvirket
fondens regnskabsmæssige resultat, og bestyrelsen har fulgt markedets udvikling tæt. Men med en udbetalingsperiode på 19 år lagde
bestyrelsen allerede i forbindelse med kapitaltilførslen en forsigtig,
langsigtet investeringsstrategi på linje med, hvad danske pensionskasser gør, og udviklingen på de finansielle markeder følges med stor
opmærksomhed. Der kan på siderne 24-27 i afsnittet: Formue og
afkast læses mere om fondens dispositioner og investeringsstrategi.
Fokus på internationalisering af dansk forskning
Sikring af fondens fremtid har naturligvis fyldt meget i 2008, men
det har også været et år, hvor vi har fortsat vores arbejde for en øget
internationalisering af dansk forskning, så Danmark kan vedblive at

gøre sig gældende i det globale vidensamfund. Det er bl.a. kommet
til udtryk gennem en intensivering og udmøntning af samarbejdet
om etablering af dansk-kinesiske forskningscentre, hvor der er udvalgt
to nye centre inden for kræftforskningen, og flere er på vej inden for
andre forskningsområder.
For at dæmme op for den udfordring, der er forbundet med at
tiltrække udenlandske forskere til Danmark, har fonden fortsat et særligt talent-rekrutteringsinitiativ, hvor DG-centrene har kunnet anvende
midler til at udvikle og afprøve nye rekrutteringstiltag. Der kan læses
mere om rekruttering af udenlandske, talentfulde forskerstuderende
og postdocs på side 12-15, mens der kan læses om det dansk-kinesiske
samarbejde på siderne 16-17.
God forskningsledelse får forskningen til at blomstre
God forskningsledelse – dvs. at kunne lede og motivere et hold
forskere og etablere gode rammer, hvor talentet kan blomstre – er
afgørende for, at eliteforskning kan trives og udvikles, så nye og
banebrydende resultater kan nås. I forståelse heraf har fonden
i 2007‑2008 taget initiativ til gennemførelse af et ledelsesudviklingsforløb for lederne af DG-centrene, der har været rettet
mod deres specifikke behov. Kurset har både omfattet individuelle
sessioner og tre internatophold for den samlede gruppe af DGcenterledere.
På siderne 6-11 fortæller tre centerledere om deres oplevelser af,
hvad god forskningsledelse er og hvilke glæder og udfordringer, der
er forbundet med rollen som forskningsleder.
En ny generation af DG centre på vej
Også ansøgningsbehandling har været på dagsordenen i 2008,
hvor de ansøgninger, fonden modtog under sin 6. ansøgningsrunde,
har været underlagt en grundig granskning hos en række internationale eksperter forud for bestyrelsens færdigbehandling i starten
af 2009. Også i denne ansøgningsrunde har vi set fremragende

Den nye lov fastsætter fra 2010 et årligt uddelingsniveau på 400 mio. kr.
og forlænger fondens levetid.
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vi har fortsat vores arbejde for en øget internationalisering af dansk forskning, så
Danmark kan vedblive at gøre sig gældende i det globale vidensamfund.

ansøgninger, som lover rigtig godt for dansk forskning. For at sikre
at den forskning, fonden støtter, er „better than good“, er fonden
vedvarende i dialog med andre råd og fonde i ind- og udland, der
benytter tilsvarende virkemidler. Der kan læses mere om resultatet af

fondens 6. ansøgningsrunde på de kommende sider, og om hvordan
fonden tilstræber at sikre så høj kvalitet som muligt i bedømmelsesprocessen.
Forskningskvalitet til debat
I det hele taget har fonden været optaget af spørgsmålet om, hvordan man vurderer forskningskvalitet, og dette emne blev derfor
valgt som tema for fondens årsmøde i december 2008, hvor en
række eksperter gav deres bidrag til debatten. Det kan der læses
mere om på side 5.
Rigtig god læselyst
Klaus Bock
Bestyrelsesformand
thomas Sinkjær
Direktør

Klaus Bock

thomas Sinkjær
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ANSØGNINGSRUNDe
6. ANSØGNINGSRUNDE

en ny generation af DG-centre
En
Bestyrelsen har i begyndelsen af 2009 færdigbehandlet ansøgningerne under 6. ansøgningsrunde og har besluttet at indlede kontraktforhandlinger om etablering af ni nye DG-centre. I alt modtog
fonden 142 interessetilkendegivelser, hvoraf 29 blev inviteret til at
indsende egentlige ansøgninger. Samlet set har det været karakteristisk, at ansøgningerne er udtryk for nogle meget højt kvalificerede
forskningsmiljøer, der afspejler en stor bredde og grokraft. Det lover
godt for dansk forskning fremover.

og således har både bedømmelsesrapporter og ansøgerkommentarer
indgået i grundlaget for bestyrelsens beslutning. Derudover har bestyrelsen som led i behandlingen af ansøgningerne mødt hver af de 29
ansøgere, der har haft lejlighed til at præsentere deres ansøgnings
idegrundlag og perspektiv for bestyrelsen.
68 CENTRES FAGOMRÅDER
Samfundsvidenskab
8%

Fair og faglig vurdering
Der ligger et stort arbejde og mange timer, visioner og passioner
bag en ansøgning om et grundforskningscenter fra Danmarks Grundforskningsfond. Og fonden er optaget af at sikre, at ansøgningerne
får en meget grundig og fair behandling. Derfor lægges der mange
ressourcer i at indhente rådgivning fra fagligt kompetente eksperter
i forbindelse med vurderingen af ansøgningerne. I alt blev der til vurderingen af de 29 ansøgninger under 6. ansøgningsrunde indhentet
rådgivning fra næsten 90 udenlandske forskere, idet hver ansøgning
har været sendt til bedømmelse hos tre internationale, uafhængige
eksperter inden for den pågældende ansøgnings fagområde. Ansøgerne har haft lejlighed til at kommentere de eksterne bedømmelser,

Humaniora 13%
Biovidenskab 38%
Teknisk
videnskab 6%

Naturvidenskab 35%

Figuren viser, hvordan de 68 DG-centre fonden har oprettet i perioden
1993-2007 fordeler sig på fem overordnede fagområder. Det bemærkes, at
oversigten skal tages med et vist forbehold, idet flere centre ikke entydigt
lader sig placere under et enkelt af disse fagområder.

NI NYE G RU NDF ORSKNINGSCENTRE I 6. ANSØG NINGSRUNDE
Ansøger

Institution

Center

ellegaard Andersen
Professor Jørgen Ellegaard

Institut for Matematiske Fag,
Aarhus Universitet

Centre for Quantum Geometry of Moduli Spaces

Professor Dorthe Berntsen

Psykologisk Institut
Aarhus Universitet

Centre on Autobiographical Memory Research

Lektor Martin Bizzarro

Naturhistorisk Museum
Københavns Universitet

evolution of Planetary Systems
Center for Origin and Evolution

Professor Jesper Grodal

Institut for Matematiske Fag,
Københavns Universitet

Centre for Symmetry and Deformation

Lektor Peter H. Hansen

Niels Bohr Institutet
Københavns Universitet

DISCOveRY – Center of Excellence
excellence in Particle Physics Phenomenology
DISCOVERY

Professor Bo Brummerstedt Iversen

Kemisk Institut
Aarhus Universitet

Centre for Materials Crystallography

Professor Carsten Rahbek

Biologisk Institut
Københavns Universitet

evolution and Climate Change
Centre for Macroecology, Evolution

Professor Francesco Sannino

Institut for Fysik og Kemi
Syddansk Universitet

Centre for Particle Physics Phenomenology: CP3 – Origins

eske Willerslev
Professor Eske

Naturhistorisk Museum
Københavns Universitet

Centre for Ancient Genetics and environments
Environments

Note: De nye centre vil kunne opnå støtte fra fonden fra 1. januar 2010 og ikke som oprindelig planlagt i 2009. Det skyldes, at der med finansloven for 2008 er fastsat et reduceret uddelingsniveau på 275 mio. kr., der ikke har tilladt fonden at igangsætte nye aktiviteter i 2009.
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forskningskvalitet

Årsmøde satte forskningskvalitet til debat
Spørgsmålet om, hvordan man vurderer forskningskvalitet, er både
herhjemme og internationalt set genstand for stor opmærksomhed
i disse år. Derfor var forskningskvalitet valgt som tema for fondens
årsmøde i december 2008, hvor en række oplægsholdere satte fokus
på forskningskvalitet set fra forskellige vinkler.
På mødet talte Dr. Philip Campbell, der er chefredaktør ved Nature
om tidsskriftets erfaringer med og brug af peer review til vurdering af
indsendte artiklers kvalitet, mens professor Anthony F.J. van Raan fra Leiden Universitet talte om anvendelse af kvantitative data og indikatorer
i vurderinger af forskningsevalueringer. Herudover redegjorde Dr. Jens
Rostrup-Nielsen for de principper, det Europæiske Forskningsråd havde
anvendt og resultaterne og erfaringerne fra rådets første uddelinger,
mens Thomas Sinkjær orienterede om fondens vurderings- og udvælgelsesprincipper og erfaringer med en meget åben bedømmelsesproces.
Kvalitative tilgange kan ikke undværes
Fonden deler det meget klassiske synspunkt, at en kvalitativ tilgang
som peer review – eller fagfællebedømmelse, hvor „ligemænd“ altså
forskere på et meget højt niveau inden for det samme felt, vurderer
en ansøgnings perspektiver eller et forskningscenters resultater – er
helt uundværlig til bedømmelse af forskningskvalitet.

I forbindelse med et peer review inddrages og vurderes en række
forhold, som typisk også indgår i mere kvantitativt orienterede tilgange til bedømmelse af forskningskvalitet – ikke mindst i form af
bibliometriske analyser.
Det er fondens holdning, at analyser af publikationsmønstre mv.
er meget informative og nyttige redskaber, og at en række mere
kvantitative analyser kan bidrage til at skabe en fornemmelse af et
områdes kvalitet og styrke. Det er imidlertid også fondens vurdering,
at sådanne analyser giver et alt for unuanceret billede, og at de vanskeligt lader sig anvende inden for alle fagområder eller på tværs af
disse. Det er derfor fondens klare opfattelse, at bibliometriske analyser
aldrig kan stå alene i forbindelse med vurdering af forskningskvalitet.
I fonden vurderes forskningskvalitet i ansøgningsfasen samt ved
midtvejs- og slutevalueringer. I disse sammenhænge anvender fonden
en kvalitativt orienteret tilgang med udbredt brug af peer review. I
tillæg til de meget omfattende midt- og slutevalueringer af et center
har fonden udviklet et værktøj bestående af et sæt kvantificerbare
indikatorer, der løbende følges med henblik på dels en øget forståelse
af de enkelte centres udvikling og dels en øget forståelse af centervirkemidlets effekt og mest hensigtsmæssige udformning inden for
forskellige fagområder/organiseringsformer mv.

Anthony F.J. van Raan, Leiden Universitet

Årsrappor t for 2008
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Dorthe Dahl-Jensen
– inspirator og rollemodel
Hvad er god forskningsledelse for dig/Hvad vil det sige at være
en god forskningsleder?
Man skal være inspirator – særligt for de unge. Man skal skabe rammer og vilkår, der gør det muligt for de unge at udvikle sig til selvstændige forskere. Man skal skabe pladsen til, at de kan udvikle sig
i den retning, der er rigtig for dem.
Hvordan oplevede du skiftet fra kollega til chef?
For mig har det været meget let, jeg har haft stor opbakning i gruppen
og mødt stor støtte, respekt og loyalitet – og har været rigtig glad
for den støtte. Jeg har selv været student i gruppen. Alle er klar over,
at det er et stort arbejde at lede – det er til fælles gavn – vi ser alle
forskningen som nummer 1.
Hvad har det betydet for dig, at du blev leder i en ung alder?
Man fungerer godt som leder, når man kommer til det som ung, fordi
man identificerer sig med de unge, og man er åben over for at udvikle
en facon. Det er en naturlig proces, hvor man langsomt bygger op i
takt med de erfaringer, man får.

Hvad er den største udfordring som forskningsleder?
Jeg synes, der er mange administrative forhold, der er store udfordringer. Det kan eksempelvis være, når der er nedskæringer – hvordan
får man tingene gjort, når man pludselig skal spare 10 procent? Jeg
synes, der er rigtig mange administrative udfordringer i det daglige –
og også opgavetyper, som man ikke umiddelbart kan aflastes for.
Men det er vigtigt at anerkende, at ledelsesopgaver og administrative
opgaver er vigtigt arbejde og så glæde sig over de ting, man har
præsteret på den front de dage, hvor man må gå hjem og erkende,
at der ikke blev meget tid til forskning, men at administrative opgaver
tog overhånd.
Jeg insisterer på at blive ved med at være med, at have hænderne
i forskningen. Man skal have tid til det.
Hvordan får du arbejdsliv og privatliv til at gå op?
Det er ikke let, men det er et spørgsmål om vilje. Vi (Dorthe DahlJensen er gift med Jørgen Peder Steffensen, der også er forsker i
centret) er væk ca. en tredjedel af året. Men det gør det måske lidt

Dorthe Dahl-Jensen
Født den 8. september 1958
Udnævnt som Danmarks første kvindelige professor i fysik i 2002
Leder af DG-Center for Is og Klima, v. Niels Bohr Institutet, oprettet i 2007
Centret består af en gruppe på 48 personer.
Læs mere om Center for Is og Klima på:
www.isogklima.nbi.ku.dk
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forskningsledelse

Illustrationer fra Center for Is og Klima

Om 10 år skal gruppen leve og trives, men måske ikke længere i mine hænder. Hvis man
ser de unge blive dygtige og tage over, vil jeg blive rigtig, rigtig glad.

lettere, at vi brænder for det samme, for så er der større forståelse. Og
så er det et spørgsmål om koordinering og planlægning. Der er altid
en, der er hos børnene, og det er klart, det er dem, der betaler en
pris. Men der følger også nogle gode oplevelser med. Om sommeren
når vi er i Grønland, er den ene af os på isen, mens den anden tager
sig af det organisatoriske, og det kan vi klare fra Kangerlussuaq (Sdr.
Strømfjord), hvor børnene har haft nogle helt særlige oplevelser.
Hvad er den største glæde?
For mig er det at se alle de resultater, der kommer frem – de nye
ting. Den største glæde er, at folk trives og er glade for det, vi laver.
Jeg har lige holdt ca. 40 medarbejdersamtaler, og det har været en
stor glæde igennem den måned, det har taget at gennemføre disse
samtaler igen og igen at høre, at alle er glade og trives i centret.
Hvor ser du dig selv om 5‑10 år?
Om fem år er jeg fortsat i centret, og vi er startet på vores anden
bevillingsperiode.

Årsrappor t for 2008

Om 10 år skal gruppen leve og trives, men måske ikke længere
i mine hænder. Jeg tror, jeg måske laver noget helt andet, men jeg
kan ikke sige, hvad det er endnu – men der skal ske en udvikling.
Hvis man ser de unge blive dygtige og tage over, vil jeg blive rigtig,
rigtig glad. Willi Dansgaard startede gruppen, så det er en gammel
gruppe, og jeg har den bare til låns.
Hvem har været din rollemodel/inspirator som (forsknings)leder?
Willi Dansgaard var leder af gruppen og var min vejleder, og han
har selvfølgelig langt hen ad vejen været en rollemodel, men han
har også haft en ledelsesstil, som jeg i dag opfatter som meget
gammeldags. Jeg er især inspireret af udenlandske kolleger, hvor
forskningslederen selv formår at deltage aktivt i feltarbejdet. Det har
de lykkedes med, det vil jeg også – jeg vil ud og se, hvad der foregår
og selv være med til det – ellers er det lige meget.
Og så er jeg også inspireret af nogle af de andre DG-centerledere.
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Leif Østergaard
– katalysator der skaber synergi
Hvad er god forskningsledelse for dig/Hvad vil det sige at være
en god forskningsleder?
Det er at kunne katalysere – og sætte gang i synergier mellem meget
uregerlige, men topdygtige mennesker. Forskere er par excellence individualister – de lader sig ikke gerne lede.
I gamle dage sad Niels Bohr, Curie og andre store koryfæer og
uddannede deres disciple og „klonede“ sig selv. Sådan er det ikke
længere. I dag sker de nye ting i snitfladen mellem fag og forskellige
tilgange. Man skal kunne lede folk, som har andre kompetencer, end

man selv har (og som inden for de givne områder ved mere end en
selv).
I moderne forskningsledelse er det stadig forskningslederen, der
skal tegne visionen og retningen, men der skal være højt til loftet, og
man skal have en vision, der er rummelig.
For mig er der to grundprincipper, når vi snakker ledelse og samarbejde på tværs: Respekt og ydmyghed. De skal være forudsætningen
og indgangen, når forskere fra forskellige felter møder hinanden –
man skal være åbne over for hinandens kompetencer for at nå nye

Leif Østergaard, professor, cand.scient. (astronomi, fysik, matematik), cand.med., ph.d., dr.med.
Født den 25. januar 1965
Leder af DG-Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN) ved Aarhus Universitet, oprettet i 2001.
Centret består af en gruppe på ca. 80 personer og dækker over så forskellige fagområder som fysik, datalogi, statistik, biologi, medicin, psykologi, semiotik, lingvistik, filosofi, musik og antropologi.
Læs mere om CFIN på:
www.cfin.au.dk
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Vævshistologi og nervefiberbundter visualiseret med diffusions MR.

I dag sker de nye ting i snitfladen mellem fag og forskellige tilgange. Man skal kunne
lede folk, som har andre kompetencer end en selv.

resultater. Man får kun øje på det nye, når man mødes med åbent
sind. Men det er en forudsætning, at man har helt styr på sin egen
faglighed.
Hvordan oplevede du skiftet fra kollega til chef?
Det var faktisk ret svært, fordi jeg som person er tæt på dem, jeg
arbejder sammen med. Men som leder måtte jeg indse, at man ikke
altid kan være ven med sine kolleger.
Hvad har det betydet for dig, at du blev leder i en ung alder?
Jeg tror, det har hjulpet på den måde, at jeg forhåbentlig lytter mere.
Jeg har ikke så rigide meninger eller vaner og har på den måde
været mere flytbar.
Hvad er den største udfordring?
Det har nok været, når man skal træffe beslutninger, der i første
omgang gør ondt på andre. Fx hvis jeg skal fortælle en medarbejder,
at jeg ikke vurderer, at de skal satse på en forskerkarriere. Jeg står
med et kæmpe menneskeligt ansvar for de mennesker, der arbejder
i mit center. Det er folk, der er her på afgørende tidspunkter i deres
karrierer.
Jeg kan heldigvis mærke helt ned i maven, når en beslutning er
den rette. Så beslutningerne er ikke svære for mig at træffe.
Hvordan får du balancen mellem egen forskning
og ledelse/administration til at gå op?
Den helt store udfordring er at få mulighed for selv at få fingrene i
substansen. Det med at bruge tid på administration er et blødende
sår for mange forskere – man vil hellere forske selv. Man kan organisere sig ud af meget, og administrativ hjælp aflaster meget, men
kun hvis man er i stand til at uddelegere – og det kan være svært.
Mange forskere er meget perfektionistiske, og det gør det svært at
uddelegere.

Årsrappor t for 2008

Hvordan får du balancen mellem arbejdsliv og privatliv til at gå op
Jeg er meget organiseret og struktureret, fordi jeg ikke bare kan
arbejde igennem. Jeg er gift med en kvinde, der også har karriere,
så der skal hentes børn og laves mad. Men jeg står tidligt op, og går
hjem kl. 16.00. På den måde prøver jeg at skabe en god balance,
men det er svært og en stadig udfordring. Noget af det sværeste – og
som jeg stadig arbejder meget med – er evnen til at lægge arbejdsdagens tanker væk og være nærværende, når jeg kommer hjem.
Jeg undgår langt hen ad vejen at arbejde derhjemme. Der kan
være noget, der skal klares på mailen efter ungerne er lagt i seng,
men det er primært administrative opgaver og den slags. Jeg læser
aldrig videnskabelige artikler hjemme, efter en intensiv arbejdsdag
er der ikke krudt til den slags.
Hvad er den største glæde?
Det er de 25 procent af min tid, hvor jeg sidder og forsker og noget
lykkes. Når en idé, man har puklet med, bliver ført ud i livet af nogle
dygtige unge mennesker, og så kommer der et resultat, man glæder
sig over sammen. Det er en fantastisk fornemmelse at få afdækket
en sammenhæng i naturen.
Hvor ser du dig selv om 5‑10 år?
Forhåbentlig forsker jeg stadig – jeg håber, jeg befinder mig i en
struktur, hvor jeg både kan forske og lede, men forhåbentlig i mindre
grad er optaget af de mere administrative forhold.
Hvem har været din rollemodel/inspirator som (forsknings)leder?
En hel speciel person, som jeg mødte, mens jeg var ph.d.-studerende på Harvard, nemlig Bruce Rosen. Han gav mig min første
videnskabelige skoling. Hans måde at opbygge et center på er et
forbillede for mig – både som forsker og som leder. Han evnede
at sætte sig selv i baggrunden og give plads til unge forskere på
vej frem.
9

Jesper Wengel
– forskningsleder og fodboldtræner
Hvad er god forskningsledelse for dig/Hvad vil det sige at være
en god forskningsleder?
Der er mange aspekter. En forskningsleder skal være ambitiøs. Det
er nok nødvendigt at være anerkendt som førende inden for sit område – det betyder i hvert fald, at man automatisk har en vis autoritet/
legitimitet i forskningsverdenen, samt legitimitet internt. Som forskningsleder er det meget vigtigt at inddrage kolleger og medarbejdere
i beslutningsprocesserne. Man skal fungere som vejleder/supervisor/
mentor for de yngre forskere, så man er med til at skabe fremtidens
forskerledere. Som person og forsker skal man være en hæderlig og
ordentlig person.
Hvordan oplevede du skiftet fra kollega til chef?
Det har ikke været en stor ting for mig. I de sammenhænge, hvor
jeg har fungeret som forskningsleder, har der aldrig været stillet
spørgsmål ved, hvem der var chef. Det er vigtigt, at man giver folk
plads og udfoldelsesmuligheder, og man mødes med respekt – at
der er en naturlig accept af, at tingene er, som de er.
Hvad har det betydet for dig, at du er blevet leder i en ung alder?
Det har betydet tidlig anerkendelse og min indflydelse er blevet større,
og det har medvirket til en hurtig modning hos mig – også på et personligt plan. Det har måske betydet, jeg har haft en lidt mere ydmyg
eller pragmatisk tilgang, da jeg startede som centerleder, men med
erfaring er fulgt sikkerhed.

Hvordan får du balancen mellem egen forskning
og ledelse/administration til at gå op?
Jeg er meget disciplineret og struktureret. Vi holder korte møder og
har en hurtig beslutningsproces. Jeg uddelegerer i stor grad og får
en fantastisk support fra centrets administrative medarbejdere. Det
handler også om at finde en organisation, der tillader, at jeg selv får
mulighed og lejlighed til at forske.
Med de øgede administrative og ledelsesmæssige opgaver er det
vanskeligt at holde kontakten til de eksperimentelle detaljer. På den
måde er der en risiko for, at man igennem en længere karriere som
centerleder udvikler sig til professionel forskningsleder og efterhånden mister kontakten til selve forskningen. Jeg er blevet meget mere
opmærksom på, at der er behov for, at jeg nu slår hælene i, så jeg
kan fortsætte mine forskningsaktiviteter.
Hvordan får du arbejdsliv og privatliv til at gå op?
Det går meget godt nu, men der var nogle hårde år, mens jeg havde
små børn. Det handler meget om organisering og prioritering. I dag
har jeg vel en ugentlig arbejdstid på ca. 50‑60 timer. Men forskningen – eller forskningsspørgsmål kører hele tiden sideløbende.
F.eks. når jeg ser en Champions League kamp, så er det som regel
med papir og blyant ved siden af, så de formler, der melder sig
undervejs, kan blive nedfældet. Jeg tænker altid på det faglige,
og forskningen er en stor glæde for mig. Det er sjovt, og jeg føler
mig meget privilegeret over at have friheden til at forfølge den
forskning, jeg helst vil.

Hvad er den største udfordring?
Det er at sørge for, at der er tid nok til det, jeg synes er sjovt, nemlig
forskningen, der jo er grunden til, at jeg blev centerleder.

Jesper Wengel
Født 22. oktober 1963.
Professor som 32 årig.
I 2001 leder af Nucleic Acid Center (NAC) ved Syddansk Universitet. Centret består af 50‑60
personer og er organiseret omkring 6 forskergrupper, der alle arbejder inden for kemi og
molekylærbiologi.
Læs mere om NAC på:
www.nac.sdu.dk

10 

Danmarks Grundforskningsfond

forskningsledelse

Ved Nukleinsyrecentret forskes i samspillet imellem struktur
og funktion af DNA
og RNA og kemiske
varianter heraf.
Figuren viser den
molekylære struktur
af en kort kemisk
modificeret DNA dobbeltstreng.

…der er en risiko for, at man i gennem en længere karriere som centerleder udvikler sig
til professionel forskningsleder og efterhånden mister kontakten till selve forskningen.

Hvad er den største glæde?
Det er, når vi opnår et fantastisk resultat, specielt noget som vi ikke
havde forventet. Det er selvfølgelig også tilfredsstillende, når noget
vi har arbejdet på lykkes, men det uventede er der noget særligt
over. Det er sådan med syntetisk kemi, at det er et kreativt fag. Vi
undersøger ikke blot, det der er, men skaber noget nyt – og nogle
gange molekyler med overraskende egenskaber.
Det er også en meget stor glæde, at se en yngre forsker udvikle
sig og være med til at lede vedkommende på vej.
Hvor ser du dig selv om 5‑10 år?
Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke forestille mig at skulle slippe forskningen, men jeg har ikke en fast plan, jeg er meget åben over for, hvor
og hvordan min videre karriere skal forme sig.

Årsrappor t for 2008

Hvem har været din rollemodel/inspirator som (forsknings)leder?
Min egen vejleder, Erik Bjerregaard Pedersen har været rollemodel
på mange områder – det samme har Marvin Caruthers fra University
of Colerado, hvor jeg var på forskningsophold.
Men jeg synes også, jeg har mange værdifulde erfaringer og
inspirationer med i bagagen fra min tid som ungdomstræner i OB.
Der er mange paralleller mellem rollerne som forskningsleder og
fodboldtræner. Man skal motivere, inspirere og skabe holdånd. Man
skal sætte det rigtige hold. Man skal arbejde hårdt. Man skal være
kreativ. Og der er visse regler, der skal overholdes. Det er også et
fællestræk, at der skal være plads til personligheder inden for fællesskabets rammer.
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MOBIL: Fem DG centres fælles ph.d.-rekruttering
Et kort ophold eller et sommerkursus, der introducerer det danske
forskningsmiljø i Århus, har givet udenlandske studerende blod på
tanden til at indlede en ph.d.-uddannelse i Danmark.
MOBIL-programmet giver udenlandske studerende
mod på at forske i Danmark
Ideen til MOBIL-programmet spirede en maj-aften i NRGi Arena i
2007, hvor Centerlederne Torben Heick Jensen (mRNP) og Poul Nissen (PUMPKIN) ventede på, at en forsinket Bill Clinton skulle gå på
scenen. Ventetiden blev brugt til en snak om vanskelighederne ved
at tiltrække talentfulde udenlandske ph.d.-studerende til danske
forskningsmiljøer. Begge havde de den erfaring, at det i et marked,
hvor de bedste studerende frit kan vælge, hvor i verden de ønsker at
gennemføre en ph.d.-uddannelse, ikke er nok at være førende inden
for sit forskningsområde.
I forlængelse af Clinton-arrangementet blev ideen om et MOBILprogram videreudviklet sammen med lederne af tre andre naturvidenskabelige DG centre fra Aarhus Universitet. De fem ledere blev
hurtigt enige om, at initiativet først og fremmest skulle rettes mod
Østersø-området (Baltikum og Polen), hvor uddannelsesniveauet og
kvaliteten af universitetsuddannelserne gennemgående er meget høj,
og hvor man har en „overproduktion“ af meget dygtige studerende
med en tradition for at vælge en forskerkarriere – ofte indledt med
et ph.d.-forløb ved en udenlandsk institution.
„Vi mente, at der var behov for en mere målrettet markedsføring af de
meget gode rammer, man kunne tilbyde omkring et ph.d.-forløb i et
grundforskningscenter ved Aarhus Universitet. Markedsføringen skulle
både slå på den fremragende forskning af international topklasse,
der finder sted i grundforskningscentrene, og de fleksible vilkår en

ph.d.-uddannelse kan gennemføres på ved Aarhus Universitet, hvor
man enten bygger en 3‑årig ph.d.-uddannelse oven på en 5‑årig
kandidat eller allerede på bachelorniveau påbegynder forskeruddannelsen gennem en 4+4 ordning“ fortæller Torben Heick Jensen, der
fungerer som den overordnede ansvarlige for MOBIL-programmet.
Forhåndskendskab gavner alle
De enkelte elementer i programmet kan søges uafhængig af hinanden, men programmet er opbygget på en måde, der giver interesserede kandidater rig mulighed for at snuse til såvel forskningsmiljøerne som dagliglivet i Århus, før de evt. indgår i et egentligt
længerevarende ph.d.-forløb i et land, de måske ikke har haft det
store forhåndskendskab til. Samtidig er det en model, der også giver
centrene en reel mulighed for at forholde sig til de pågældendes
kvalifikationer og forskningsinteresser.
„Det vil sige, at begge parter på forhånd får en meget god fornemmelse af hinanden. Så både de unge studerende, og vi som centerledere ved, hvad vi kan forvente, og hvordan omgangstonen er. Det
er et rigtig godt udgangspunkt“ siger Torben Heick Jensen.
Foreløbig er tre ph.d.-studerende i gang i Århus via MOBIL-programmet, men flere er på vej.
De studerende befinder sig godt i Århus og er meget tilfredse med
de muligheder de har som ph.d.-studerende i danske elitemiljøer,
hvor forskningen er af høj kvalitet. Omgangstonen er uformel, og
der gives god plads og udfoldelsesmuligheder for unge forskere. Det
har også været afgørende for de tre, at der i Århus er så fleksibel en
indstilling til, hvordan et forskeruddannelsesforløb skrues sammen.

MOBIL-programmet er et samarbejde mellem fem DG centre ved Aarhus Universitet om
en målrettet indsats for at tiltrække særlig talentfulde studerende inden for området:
„molekylære og kemiske biovidenskaber“ til en forskeruddannelse ved et af centrene. De
fem involverede centre er:
CARB – Centre for Carbohydrate Recognition and Signalling, www.carb.dk
Centerleder Jens Stougaard
CDNA – Centre for DNA Nanotechnology www.cdna.dk
Centerleder Kurt Gothelf
inSPIN – Centre for Insoluble Protein Structures www.inspin.dk
Centerleder Niels Christian Nielsen
mRNP – Centre for mRNP Biogenesis and Metabolism www. mrnp.dk
Centerleder Torben Heick Jensen
PUMPKIN – Centre for Membrane Pumps in Cells and Disease www.pumpkin.dk
Centerleder Poul Nissen
Torben Heick Jensen

12 

Danmarks Grundforskningsfond

INTERNATIONALISERING

Ph.d.-studerende Adriana Kantcheva

… det har været en kæmpefordel at vide, hvordan vores forskningsliv ville forme sig i Århus,
før vi kom hertil.
Adriana Kantcheva
„For mig har 4+4 ordningen været den helt rigtige model, fordi
jeg allerede som bachelor-studerende vidste, at jeg ville tage en
ph.d., og det var en fordel at kunne fortsætte direkte, men jeg ved,
at mine medstuderende har valgt at færdiggøre en kandidatgrad
i deres hjemland, før de indledte ph.d.-uddannelsen i Århus. Men
vi er alle tre enige om, at det har været en kæmpefordel at vide,
hvordan vores forskningsliv ville forme sig i Århus, før vi kom hertil.
Så de korte ophold på centrene er meget nyttige“, siger Adriana
Kantcheva, der siden 2008 har været ansat som ph.d.-studerende
i PUMPKIN.
I tilknytning til MOBIL-programmet er Susanna Pakkasmaa ansat
som programkoordinator, hvor hun varetager en stor del af kontakten med de universiteter, som de studerende rekrutteres fra, og som
i det hele taget bistår med råd og vejledning for at lette ankomsten
til Danmark bedst mulig. Som led i markedsføringen af programmet
har hun i samarbejde med forskere fra de involverede DG-centre
indledt en charmeoffensiv over for potentielle samarbejdsinstitutioner i Østersøområdet, der bl.a. omfatter orienteringsmøder og
forelæsninger ved relevante universiteter. Det giver mulighed for at
møde interesserede studerende i øjenhøjde, og det er også håbet,
at denne proaktive annoncering af programmet kan blive kimen til
et udvidet samarbejde i øvrigt med de forskningsinstitutioner, de
studerende kommer fra.

Årsrappor t for 2008

For centerlederne i Århus er det endnu for tidligt at evaluere programmet, der først tog sin start i 2008.
„Der er ingen tvivl om, at det er ressourcetungt at gennemføre
en så målrettet indsats for at vinde de særlig talentfulde studerendes gunst, men vi tror, der skal noget særligt til, hvis vi også i et
internationalt perspektiv skal ind i kampen om de bedste hoveder.
Foreløbig er vi meget fortrøstningsfulde og glæder os til at se, hvor
mange tilmeldinger til sommerskole og ansøgninger om både kortere
ophold og egentlige ph.d.-forløb, vi får i løbet af foråret“ siger Torben
Heick Jensen.

MOBIL-programmet er bygget op omkring følgende elementer:
• Ph.d.-forløb af 3‑5 års varighed afhængig af uddannelsesmæssig baggrund (bachelor- eller kandidatgrad).
• Kortvarige (2‑3 måneders) scholarships/studieophold
for studerende, der som minimum har gennemført to
studieår inden for et relevant fagområde.
• Afvikling af en sommerskole for studerende, der som
minimum har gennemført to år inden for et relevant fagområde.
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Brahe: Postdoc-rekruttering til Kosmologi
På Center for Kosmologi (DARK), har man sat ind med målrettet
international rekruttering på postdoc-niveau. Ambitionsniveauet er
højt, for de kandidater, man ønsker at tiltrække, skal ikke bare være
blandt de bedste, det skal være de få, der er de allerbedste inden for
astrofysikken, som er DARK’s forskningsområde. Men på centret har
man imidlertid erfaret, at det er vanskeligt at tiltrække netop denne
gruppe til et længerevarende ophold i Danmark, hvor mange af de
stærkeste kandidater naturligt vil være orienteret mod større forskningslande – ikke mindst USA. For bedre at kunne konkurrere om de
bedste hoveder, har DARK søsat „Brahe programmet“, der gennemføres i samarbejde med førende udenlandske forskningsinstitutioner.
Programmet er bygget op omkring et attraktivt fellowship (postdoc)
og en gæsteprofessor (se faktaboks).
Partnerskab med UC Santa Cruz og Berkeley
Foreløbig er Brahe-fellowship’et udbudt to gange. Første gang i samarbejde med UC Santa Cruz og anden gang med Berkeley. Det har
budt på udfordringer at få de amerikanske universiteter til at indgå
i et samarbejde, der indebærer medfinansiering af en postdoc, men
det er lykkedes, ikke mindst fordi der er tale om et tæt og længerevarende samarbejde mellem to elitemiljøer, hvor der er klare fordele
for begge parter forklarer Jens Hjorth, der er centerleder ved DARK,
og tilføjer: „Det er vores indtryk, at samarbejdet med de amerikanske universiteter har stor betydning for, hvor attraktivt fellowship’et
opfattes. Med denne model, hvor forskningsopholdet både finder
sted i Danmark og USA, kombinerer vi det bedste fra to verdener“.
Også i Europa er der fremragende miljøer, det kunne være interessant at udvide Brahe-samarbejdet med, men de første erfaringer,
høster centret med amerikanske partnere.
Forskningsfrihed og uafhængighed
Brahe-programmet har fundet sin form, efter DARK i stigende grad
er blevet opmærksom på, hvad det er, der skal til for at tiltrække
de bedste og konkurrere med de amerikanske universiteter. „Det

er helt afgørende, at forskere af den kaliber, vi ønsker at tiltrække,
får de rigtige rammer og friheden til at forfølge den forskning, de
brænder for. Det tror vi, der kommer noget rigtig godt ud af“, siger
centerleder Jens Hjorth.
Når centret har valgt at lancere fellowshippet som et navngivet
fellowship, er det fordi, navngivne fellowships i amerikanske miljøer
netop signalerer, at der er tale om særligt attraktive og uafhængige
vilkår.
Og at netop uafhængigheden og friheden er afgørende for at
tiltrække de bedste, bekræfter Justyn Maund, der er rekrutteret som
den første Brahe fellow. For ham har rammerne for hans forskning
været helt afgørende, men også kombinationen af ophold i såvel
Danmark som USA har gjort Brahe-modellen meget attraktiv. „Jeg
er meget glad for at være her i et fantastisk stimulerende miljø, hvor
jeg får stillet de nødvendige faciliteter til rådighed og har muligheden
for at fordybe mig i min egen forskning og samtidig være en del af et
center. Jeg har aldrig fortrudt, at jeg søgte til Danmark, for jeg har
virkelig optimale rammer her, og det er det, der betyder allermest“,
fortæller han.
Timing er afgørende
Ud over friheden og uafhængigheden er timing i forhold til annoncering og ansættelse et forhold, man på DARK er blevet opmærksom
på, spiller ind, hvis man skal lykkes med at tiltrække de rigtige folk.
På det marked DARK færdes, og hvor det handler om at tiltrække
de mest talentfulde astrofysikere, betyder den ansættelsescyklus, der
gælder i USA, alt. Det minder lidt om professionel fodbold, hvor der er
et transfervindue, der er åbent i en bestemt periode, men som lukker
midt i februar, og så har de bedste tegnet kontrakt. „Hvis man ikke er
opmærksom på denne dynamik – og det er først noget, vi er blevet
med tiden – så kan det nemt blive enten heldigt eller tilfældigt, om
man får de bedste talenter i hus“ fortæller Jens Hjorth og tilføjer, at
man faktisk hidtil har været meget tilfreds med de postdocs, det er
lykkedes at rekruttere fra udlandet.

DARK
Center for Kosmologi (DARK) – eller Dark Cosmology Centre,
som centret hedder på engelsk, er placeret ved Niels Bohr
Institutet på Københavns Universitet. Centret blev oprettet i
2005 og ledes af professor Jens Hjorth.
Læs mere på: www.dark-cosmology.dk
Jens Hjorth
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Brahe-programmet
• „The Sophie and Tycho Brahe
Prize Fellowship in Astrophysics”.
Fellowshippet uddeles en gang
årligt til gennemførelse af et
selvstændigt og uafhængigt
forskningsprojekt inden for DARKs
overordnede forskningsområde.
Fellowship’et er bygget op omkring et 2-årigt forløb ved DARK,
mens de efterfølgende 1-2 år tilbringes ved og finansieres af den
udenlandske samarbejdspartner.
Der er tale om et tæt samarbejde
mellem de to værtsinstitutioner i
hele forløbet.
• „Brahe Visiting Professorship“,
hvor en fremragende forsker fra
samarbejdsuniversitetet, inviteres
til at opholde sig ved DARK i ca.
en måned ad gangen i en periode af 1-3 år.

Krabbetågen er resultatet af en supernovaeksplosion, der i 1054 blev observeret af kinesiske astronomer. Tågen består af de yderste dele af den superkæmpestjerne, der eksploderede. Hubble Space Telescope

Det er helt afgørende, at forskere af den kaliber vi ønsker at tiltrække får de rigtige rammer
og friheden til at forfølge den forskning, de brænder for.
Jens Hjorth

Også for kvinder
Foreløbig er samtlige de gæsteprofessorer og fellows, der er involverede i programmet mænd, men programmet er rettet mod de
allerbedste forskere af begge køn, og centret har stor opmærksomhed
mod også at evne at tiltrække de fremragende kvindelige talenter. „vi
har valgt at kalde fellowship’et for The Sophie and Tycho Brahe Prize
Fellowship in Astrophysics og dermed bruge navnet på den gennem
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tiden bedst kendte danske astronom; tycho Brahe. Når navnet Sophie
også indgår, er det fordi hun – som var tychos søster – kan betragtes
som en af de første kvindelige forskere. Hun var særligt interesseret
i astronomi og kemi og gik i mange sammenhænge broderen til
hånde. Havde hun levet i en anden tid, havde hun formentlig haft sin
egen selvstændige forskningskarriere“ fortæller Jens Hjorth.
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Dansk-kinesiske forskningscentre
Sammen med den kinesiske forskningsfond National Natural Science
Foundation of China (NSFC) har Danmarks Grundforskningsfond skabt
et initiativ, der støtter etableringen af såkaldte „virtuelle centres of
excellence“, hvor danske og kinesiske forskere samarbejder om et
fælles projekt, der bygger på de særlige kompetencer, de to forskergrupper tilsammen besidder.
Det er fondens vurdering, at der er store perspektiver i at samarbejde med kinesiske forskere, fordi Kina med sin massive satsning på

forskningsområdet i dag huser nogle af verdens allerbedste forskere
og forskningsfaciliteter.
Samarbejdet om de virtuelle centre er indtil videre bygget op omkring fire temaer: Kræftforskning, Nanoteknologi, Vedvarende Energi
og IKT-forskning. For kineserne har det været afgørende, at centrene
etableres inden for områder af stor samfunds- og forskningsmæssig
relevans, hvor man fra kinesisk side har vurderet, at de danske
forskningsmiljøer er særlig stærke. Fra dansk side har det været

To nye kræftforskningscentre
I 2008 blev de to første dansk-kinesiske centre udvalgt på kræftforskningsområdet med danske ben ved henholdsvis Aarhus Universitet
og Københavns Universitet. Kræftforskningscentrene forventes i 2009
at få følgeskab af yderligere et antal virtuelle centre inden for nanoteknologi og vedvarende energi.

Dansk-kinesisk center for proteaser og cancer
Dansk forskningsleder: Lektor Peter A. Andreasen, Aarhus
Universitet,
Kinesisk forskningsleder: Professor Mingdong Huang, Fujian
Institute of Research on the Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences
Kort beskrivelse af projektet:
En af de vigtigste opgaver for kræftforskningen i dag er
udvikling af nye metoder til at planlægge metastase-forebyggende behandling, efter at patientens tumor er blevet
fjernet kirurgisk. I dette projekt er der etableret et kinesiskdansk samarbejde, der tager sigte på at udvikle sådanne
metoder. Projektet drejer sig om en gruppe af enzymer, hvis
rolle i kræftmetastasering er veletableret, bl.a. gennem en
mangeårig dansk kræftforskningsindsats: Enzymerne sætter kræftcellerne i stand til at nedbryde de omkringliggende
vævsstrukturer. Ved samarbejdet vil den højeste internationalt tilgængelige ekspertise i disse protein-nedbrydende
enzymers biokemi og i relevante nye teknologier i Kina og i
Danmark blive kombineret til et stærkt internationalt kræftforskningsmiljø.

Danske og kinesiske forskere fra Center for Protease og cancer i diskussion
af videnskabelige resultater.
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Det er fondens vurdering, at der er store perspektiver i at samarbejde med kinesiske
forskere, fordi Kina med sin massive satsning på forskningsområdet i dag huser nogle af
verdens allerbedste forskere og forskningsfaciliteter.

afgørende, at kvaliteten af de foreslåede projekter og involverede
forskere har haft et internationalt set højt fagligt niveau, der vil føre
til markant synlig synergi. Derfor har vurderingen af ansøgningerne
til dette samarbejde også fulgt fondens sædvanlige procedurer med
inddragelse af eksterne bedømmelser fra uvildige, internationale
eksperter.
Forud for annonceringen af muligheden for støtte til etablering
af de virtuelle centre inden for de enkelte temaer, har de to

Dansk-kinesisk center for brystkræftforskning
Dansk forskningsleder: Professor Nils Brünner, Københavns
Universitet

fonde afholdt fælles symposier med henblik på at afsøge fælles
interesser og potentialet for samarbejde inden for de pågældende områder.
I efteråret 2008 var fonden vært for et sådant symposium om vedvarende energi i København, hvor førende forskere fra Danmark og
Kina drøftede perspektiverne og potentialet i et egentligt program. I
2009 afvikles det sidste af de planlagte symposier, der skal afdække
samarbejdspotentialet inden for IKT-forskning.

I 2008 blev de to første dansk-kinesiske
centre udvalgt på kræftforskningsområdet.

Kinesisk forskningsleder: Professor Huanming Yang, Director of Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of
Sciences
Kort beskrivelse af projektet:
Hvert år diagnosticeres der ca. 4.000 nye tilfælde af brystkræft i Danmark. Hver 9. danske kvinde risikerer altså at få
brystkræft i sin levetid. Der er i dag mange behandlingstilbud til brystkræftpatienterne, men desværre er der stadig
ca. 20 procent af patienterne, der over en 5‑årig periode oplever, at sygdommen kommer igen. Det nye dansk-kinesiske
forskningscenter vil arbejde på at finde nye metoder, der vil
forbedre behandlingen af brystkræft markant. Det er unikt,
at der i det nye center er samlet forskere fra tre danske universiteter og kræftlæger fra hele Danmark. En anden styrke
ved centret er, at en del af de planlagte gen-analyser, der
skal hjælpe med at forklare, hvorfor nogle patienter ikke
bliver raske af behandlingen, bliver foretaget i samarbejde
med Beijing Genomic Institute i Kina, der regnes for verdensførende i genanalyser. Forskerne forventer inden for de
næste tre år at have identificeret en eller flere nye biologiske
mekanismer, der er med til at generere den manglende følsomhed over for kræftbehandling. På den baggrund vil der
kunne udvikles nye markører, der kan bruges til at forudsige,
hvorvidt den enkelte brystkræftpatient kan få gavn af en
given behandling.
Åbning af Dansk-kinesisk center for brystkræftforskning
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Danmarks Grundforskningsfonds bevillinger
– opgjort ved årets afslutning
C ENTRE PÅBEGYNDT I 1993/94
Indlejring, Center for Epidemiologisk Grundforskning (DESC)
Placering:
Statens Serum Institut (Aarhus Universitet og Region Hovedstaden)
Samlet bevilling: 96,1 mio. kr. + 18 mio. kr. til Fødselskohorten

C ENTRE PÅBEGYNDT I 1997/98
Indlejring, Center for Katalyse
Placering:
Aarhus Universitet
Samlet bevilling: 54,9 mio. kr.

Indlejring, Center for Molekylær Plantefysiologi (PlaCe)
Placering:
Københavns Universitet
Samlet bevilling: 89,6 mio. kr.

C ENTRE PÅBEGYNDT I 2001
Danmarks Grundforskningsfonds Center for Metal Strukturer i 4 Dimensioner
Placering:
Danmarks tekniske Universitet
Centerleder:
Forskningsprofessor Henning Friis Poulsen
Samlet bevilling: 70,1 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Nukleinsyre Center (NAC)
Placering:
Syddansk Universitet, Odense
Centerleder:
Professor Jesper Wengel
Samlet bevilling: 66,9 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Biomembran Fysik (MEMPHYS)
Placering:
Syddansk Universitet, Odense
Centerleder:
Professor Ole G. Mouritsen
Samlet bevilling: 65,6 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kvanteoptik (Quantop)
Placering:
Københavns Universitet (og Aarhus Universitet)
Centerleder:
Professor eugene S. Polzik
Samlet bevilling: 80,6 mio. kr.
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Indlejring, Danmarks Grundforskningsfonds Center for Vand og Salt
Placering:
Aarhus Universitet
Samlet bevilling: 65,9 mio. kr.

Indlejring, Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kvanteprotein
Placering:
Danmarks tekniske Universitet
Samlet bevilling: 35,8 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Funktionelt Integreret Hjernevidenskab (CFIN)
Placering:
Aarhus Universitet (og Aarhus Universitetshospital)
Centerleder:
Professor Leif Østergaard
Samlet bevilling: 76,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Wilhelm Johannsen Center for Funktionel Genomforskning
Placering:
Københavns Universitet
Centerleder:
Professor Niels tommerup
Samlet bevilling: 59,7 mio. kr.

C ENTRE PÅBEGYNDT I 2002
Danmarks Grundforskningsfonds Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer
Placering:
Københavns Universitet
Centerleder:
Lektor Nils Holger Petersen
Samlet bevilling: 27,5 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sortehavsstudier
Placering:
Aarhus Universitet
Centerleder:
Lektor Pia Guldager Bilde
Samlet bevilling: 34,9 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning
Placering:
Københavns Universitet
Centerleder:
Professor Dan Zahavi
Samlet bevilling: 36,4 mio. kr.

C ENTRE PÅBEGYNDT I 2005
Danmarks Grundforskningsfonds Nordiske Center for Jordens Udvikling (NordCEE)
Placering:
Syddansk Universitet (og Københavns Universitet)
Centerleder:
Professor Don Canfield
Samlet bevilling: 44,1 mio. kr.

Årsrappor t for 2008

19

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Individuel Nanopartikel Funktionalitet (CINF)
Placering:
Danmarks tekniske Universitet
Centerleder:
Professor Ib Chorkendorff
Samlet bevilling: 39,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Inflammation og Metabolisme (CIM)
Placering:
Rigshospitalet (og Københavns Universitet)
Centerleder:
Professor Bente Klarlund Pedersen
Samlet bevilling: 25,8 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Genotoksisk Stress Forskning (Genotoxic)
Placering:
Kræftens Bekæmpelse
Centerleder:
Seniorforsker Jiri Lukas
Samlet bevilling: 39,5 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Social Evolution (CSE)
Placering:
Københavns Universitet
Centerleder:
Professor Jacobus J. Boomsma
Samlet bevilling: 32,8 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for mRNP Biogenese og Metabolisme
Placering:
Aarhus Universitet (og Syddansk Universitet)
Centerleder:
Lektor torben Heick Jensen
Samlet bevilling: 39,2 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Uopløselige Proteinstrukturer (INSPIN)
Placering:
Aarhus Universitet (og Aalborg Universitet)
Centerleder:
Professor Niels Chr. Nielsen
Samlet bevilling: 39,9 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Oxygenmikroskopi og Billeddannelse (COMI)
Placering:
Aarhus Universitet
Centerleder:
Professor Peter R. Ogilby
Samlet bevilling: 22,2 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Seje Væskers Dynamik (Glas og Tid)
Placering:
Roskilde Universitetscenter
Centerleder:
Professor Jeppe Dyre
Samlet bevilling: 38,4 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kosmologi (DARK)
Placering:
Københavns Universitet
Centerleder:
Professor Jens Hjorth
Samlet bevilling: 49,2 mio. kr.
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Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier (LANCHART)
Placering:
Københavns Universitet
Centerleder:
Professor Frans Gregersen
Samlet bevilling: 29,6 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning (CTR)
Placering:
Københavns Universitet
Centerleder:
Ph.d. Marie-Louise Nosch
Samlet bevilling: 19,3 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Modeller af Liv
Placering:
Københavns Universitet
Centerleder:
Professor Kim Sneppen
Samlet bevilling: 22,1 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Hjertearytmi (DARC)
Placering:
Københavns Universitet (og Rigshospitalet)
Centerleder:
Professor Søren-Peter Olesen
Samlet bevilling: 29,7 mio. kr.

Indlejring, Danmarks Grundforskningsfonds Center for Bæredygtig og Grøn Kemi (CSG)
Placering:
Danmarks tekniske Universitet
Samlet bevilling: 25,3 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Molecular Movies
Placering:
Københavns Universitet (og Danmarks tekniske Universitet)
Centerleder:
Professor Martin Meedom Nielsen
Samlet bevilling: 31,1 mio. kr.

C ENTRE PÅBEGYNDT I 2007
Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tidsrækkeøkonometri (CREATES)
Placering:
Aarhus Universitet
Centerleder:
Professor Niels Haldrup
Samlet bevilling: 40,2 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kulhydratgenkendelse og Signalering (CARB)
Placering:
Aarhus Universitet
Centerleder:
Professor Jens Stougaard
Samlet bevilling: 45,6 mio. kr.

Indlejring, Danmarks Grundforskningsfonds Center for Komparativ Genomforskning
Placering:
Københavns Universitet
Samlet bevilling: 16,5 mio. kr.
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Danmarks Grundforskningsfonds Center for DNA Nanoteknologi (CDNA)
Placering:
Aarhus Universitet
Centerleder:
Professor Kurt vesterager Gothelf
Samlet bevilling: 44,5 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Epigenetik
Placering:
Københavns Universitet (og Syddansk Universitet)
Centerleder:
Professor Kristian Helin
Samlet bevilling: 60,9 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Is og Klima
Placering:
Københavns Universitet
Centerleder:
Professor Dorthe Dahl-Jensen
Samlet bevilling: 60,8 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Massive Data Algoritmer (MADALGO)
Placering:
Aarhus Universitet
Centerleder:
Professor Lars Arge
Samlet bevilling: 32,5 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Membranpumper i Celler og Sygdom – PUMPKIN
Placering:
Aarhus Universitet
Centerleder:
Professor Poul Nissen
Samlet bevilling: 56,3 mio. kr.

DANMARKS GRUNDFOR SKNINGSFONDS NIELS BOHR GÆSTEPROFESSORE R
( NIELS BOHR VISITING PROFESSORSHIP S ), PÅBEGYNDT I 2006
Professor David E. Arnot, University of Edinburgh
Fagligt ansvarlig: Professor thor theander, Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Københavns Universitet
Bevilling:
20,0 mio. kr.

Professor Dale T. Mortensen, Northwestern University
Fagligt ansvarlig: Professor Svend Hylleberg, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
Bevilling:
12,6 mio. kr.

Professor Nicolai Reshetikhin, University of California, Berkeley
Fagligt ansvarlig: Professor Jørgen ellegaard Andersen, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet
Bevilling:
21,1 mio. kr.

Professor Christopher Frith, University College London
Fagligt ansvarlig: Lektor Andreas Roepstorff, Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab, Aarhus Universitet
Bevilling:
13,0 mio. kr.
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Professor Catherine Martin, John Innes Centre
Fagligt ansvarlig: Professor Birger Lindberg Møller, Institut for Plantebiologi, Københavns Universitet
Bevilling:
20,6 mio. kr.

Professor Hassan Aref, Virginia Polytechnic Institute & State University
Fagligt ansvarlig: Professor tomas Bohr, Institut for Fysik, Danmarks tekniske Universitet
Bevilling:
10,8 mio. kr.

DANMARKS GRUNDFOR SKNINGSFONDS PROFESSORER , PÅBEGYNDT I 20 07
Professor Steen Rasmussen
Placering:
Syddansk Universitet, Det Naturvidenskabelige Fakultet
Bevilling:
22,1 mio. kr.

Professor Jørgen S. Nielsen
Placering:
Københavns Universitet, Det teologiske Fakultet
Bevilling:
19,3 mio. kr.

Professor John Couchman
Placering:
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Bevilling:
21,9 mio. kr.

SAMFINANSIERING MED A NDRE FONDE
National Natural Science Foundation of China (NSFC), Seminarer
Samlet bevilling: 1,0 mio. kr.

National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for Proteaser og Cancer
Placering:
Aarhus Universitet
Leder:
Lektor Peter A. Andreasen
Samlet bevilling: 16,2 mio. kr.

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Samlet bevilling: 0,7 mio. kr. (indgår i centerbevillinger ovenfor).

Max Planck Society, Center for Geomikrobiologi
Placering:
Aarhus Universitet
Leder:
Professor Bo Barker Jørgensen
Samlet bevilling: 24,0 mio. kr.

KURSER FOR CENTERLEDER E
Ledelsesudviklingsforløb
Samlet bevilling: 0,7 mio. kr.
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Formue og afkast
Indledning
Fondens økonomiske situation blev i foråret 2008 styrket væsentligt
med vedtagelsen af finansloven for 2008 og ændringen af lov om
Danmarks Grundforskningsfond (lovbekendtgørelse nr. 833 af 13.
august 2008). Baggrunden var, at fonden allerede fra 2009 ikke
længere ville kunne igangsætte nye aktiviteter. Kapitalen ville være
bundet til finansiering af igangværende aktiviteter og være opbrugt
med udgangen af 2013. ved lovændringen tilførtes fonden 3 mia. kr.,
og det nødvendige grundlag for fondens fortsatte aktiviteter blev
sikret på lang sigt.
Kapitaltilførslen forklarer den betydelige vækst i fondens formue fra
2007 til 2008. Med udgangen af 2007 var formuen 1.473 mio. kr.,
og med udgangen af 2008 var den vokset til 3.789 mio. kr. Det regnskabsmæssige resultat for 2008 var et underskud på 684 mio. kr.,
der fremkommer på følgende måde:
Der blev uddelt 321 mio. kr. til fondens centre og anvendt 11 mio. kr. til
administration og ekstern kapitalforvaltning. Det regnskabsmæssige
resultat af fondens investeringer var et tab på 408 mio. kr., medens
56 mio. kr. kunne indtægtsføres via finansloven. Fonden modtog 1
mio. kr. fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen for sekretariatsbistand
og led et urealiseret kurstab på 0,7 mio. kr. på en aktiepost i et forsknings- og udviklingsselskab.
Bortfald af løbende finanslovsmidler
Med lovændringen om kapitaltilførslen faldt den løbende tilførsel af
finanslovsmidler bort.
På finansloven for 2008 blev der således alene ydet en kompensation
på 10 mio. kr. for den overheadstigning, jf. nedenfor, der vedrører
fondens finanslovsfinansierede aktiviteter. Herudover vil fonden via
finansloven for 2009 få tilført 50 mio. kr., der har baggrund i regeringens aftale fra 2007 om udmøntning af globaliseringsmidlerne.

Finanslovsmidler medregnes i årets resultat med de midler, som bliver
overført til fonden fra Ministeriet til dækning af faktisk afholdte udgifter til aktiviteter. Midlerne har derfor ikke nettovirkning på fondens
årsresultat. Fonden disponerer finanslovsmidler inden finansårets
udgang, men de tilhørende faktiske aktivitetsudgifter afholdes over
flere år. I perioden 2005-2008 har fonden fået tilsagn om i alt 180
mio. kr., hvoraf 126 mio. kr. er blevet anvendt. De resterende 54
mio. kr. vil blive anvendt i 2009 og første halvår af 2010.
Uddelinger og omkostninger
Der blev som ovenfor nævnt anvendt 321 mio. kr. på uddelinger og
11 mio. kr. på administration og ekstern kapitalforvaltning.
Med den gradvise indfasning af reformen om stigning i overheadtaksten har de eksisterende bevillinger, hvor universiteterne er værtsinstitution, allerede i 2008 skullet tillægges et overhead på 32,65 % mod
hidtil 20 %. De 321 mio. kr. indeholder derfor et øget overheadbeløb
på 29 mio. kr., og det er følgelig et beløb på 292 mio. kr., der skal
sammenholdes med det oprindeligt forventede uddelingsniveau for
2008 på 315 mio. kr. en af årsagerne til, at der således er uddelt 23
mio. kr. mindre end oprindelig forventet, er, at centre på grund af fondens udbetalingsloft i 2009, jf. nedenfor, har måttet udskyde ansættelser allerede i 2008 for ikke at få afledede udgiftsvirkninger i 2009.
Omkostningerne til administration og ekstern kapitalforvaltning er
øget med 2 mio. kr. fra 2007 til 2008. tilførslen af de 3 mia. kr. har
øget omkostningerne til kapitalforvaltning. Herudover har fondens
administration i 2008 efter aftale med Forsknings- og Innovationsstyrelsen – og mod betaling – ydet sekretariatsmæssig bistand til et
internationalt ekspertpanel, der har rådgivet Ministeriet om fordelingen af de såkaldte UNIK-midler til universiteterne. Den sekretariatsmæssige bistand vedr. UNIK-initiativet er kun aftalt for 2008, og
udgiften hertil er dækket fuldt ud af indtægten, som det fremgår af
opstillingen nedenfor.

Administrative omkostninger, ekskl. kapitalforvaltningsomkostninger
T kr.
Administrative omkostninger, ordinære aktiviteter

9.087

UNIK-sekretariatsbetjening
Lønninger
Drift, direkte
Drift, indirekte
Administrative omkostninger, i alt
Indtægt, UNIK-sekretariatsbetjening
Administrative omkostninger, ordinære aktiviteter
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840
30
120

990
10.077
-990
9.087
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Indtægter af fondens kapital

Fondens aftaleindlån på 1,6 mia. kr., der blev etableret i forbindelse
med kapitalindskuddet, har været forrentet med 5,4 % p.a. og bidraget med et positivt afkast på 48 mio. kr.

Den alvorlige udvikling i verdensøkonomien har påvirket fondens
regnskabsmæssige resultat.
Kapitalafkastet for 2008 viser et regnskabsmæssigt tab på 408
mio. kr., der kan opdeles i et positivt afkast på obligationer og indlån
på 108 mio. kr. samt et negativt afkast på aktier på 516 mio. kr. Det
samlede tidsvægtede afkast var -9,6 %.

Det betydelige, regnskabsmæssige tab på aktiebeholdningen hidrører
for det første fra et tab på 94 mio. kr. på den indekserede portefølje
af globale aktier (MSCI, Morgan Stanley Capital International), som
fonden har haft hele året i Danske Capital. Afkastet blev -36,57 %
mod benchmark -37,75 %. For det andet har fonden lidt et kurstab på
422 mio. kr. på den ligeledes indekserede portefølje af globale aktier
(MSCI, Morgan Stanley Capital International), som fonden siden 2.
juli har haft placeret i en såkaldt exchange traded Fund (eFt). Her har
afkastet været -23,75 %, svarende præcist til benchmark. For begge
porteføljer gælder således, at det urealiserede aktietab udtrykker
markedets bevægelser. For at eliminere valutakursrisikoen har begge
aktieporteføljer været afdækket mod USD og JPY, hvilket isoleret set
har givet et tab på 114 mio. kr. i 2008, hvor begge valutaer steg i
forhold til kronen. tabet skal imidlertid ses i sammenhæng med de
tilhørende aktier, der har en tilsvarende højere værdi.

Fondens danske obligationsbeholdning har givet et tidsvægtet afkast
på 6,46 % mod benchmark 7,43 %. Målt i absolutte tal har afkastet
været 67 mio. kr. Benchmark har indtil december været Danske Banks
benchmark med en varighed på 3 og herefter – efter skift af kapitalforvalter – Nordeas benchmark med en varighed på 5-7.
Fondens begrænsede beholdning af europæiske virksomhedsobligationer på 63 mio. kr. har givet et afkast på -7 mio. kr. Målt i forhold
til benchmark (Lehman Brothers euro Major Corporate Index) har
afkastet været -11,02 % mod benchmark -5,94 %. Forklaringen på den
forholdsvis store forskel er, at finanssektoren har været overvægtet
i porteføljen.

2008

2007

2006

2005

2004

107,7

32,5

13,8

76,5

92,5

Aktier, mio. kr.

-515,9

1,0

35,7

64,7

26,9

Samlet afkast, mio. kr.

-408,2

33,5

49,5

141,2

119,4

-9,6

2,4

3,0

8,6

6,2

-9,1

2,7

2,8

8,3

7,9

5,9

5,7

4,8

5,5

4,2

Faktisk tidsvægtet afkast
Akkumuleret årligt gennemsnit % 3)

2,1

5,1

5,9

7,4

6,2

Benchmark
Akkumuleret årligt gennemsnit %

2,5

5,4

6,3

8,1

7,9

Afkastforudsætning, jf. lovgrundlag
Akkumuleret årligt gennemsnit % 4)

5,2

5,1

4,8

4,9

4,2

Afkast af kapitalen
Obligationer og indlån, mio. kr.

Faktisk tidsvægtet afkast % 1)
Benchmark %
Afkastforudsætning, jf. lovgrundlag %

2)

1) Det faktiske, tidsvægtede afkast af hele formuen er for et givet år et vejet gennemsnit af de enkelte porteføljers tidsvægtede afkast. et tidsvægtet afkast opgøres som (((1 + (rperiode1)) x (1 +
(rperiode2)) x…..) – 1), hvor r angiver afkastet i procent.
2) Primokapital forudsættes i perioden 2004 til 1. juli 2008 forrentet med et (real)afkast på 3 % tillagt den årlige inflationsrate. Fra 1. juli 2008 forudsættes et årligt realafkast på 3,3 %.
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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Som nævnt blev årets samlede afkast -9,6 % mod et benchmark for
fondens samlede formue på -9,1 %. I tabellen er afkastet relateret til
lovgrundlagets prognoseforudsætninger. Årets inflation har været
2,7 %. Realafkastforudsætningen ændredes med det nye lovgrundlags
ikrafttræden medio 2008 fra 3,0 % til 3,3 % på årsbasis, hvorfor afkastet er kalkuleret til 5,9 % i 2008. Der er således en forskel mellem
det faktiske afkast og det kalkulerede afkast på over 15 % i 2008.
Opgjort på 5-års basis slår 2008-resultatet igennem, idet afkastet i
gennemsnit var 2,1 % mod 2,5 % og 5,2 % for henholdsvis benchmark
og lovgrundlag.
Det kan tilføjes, at afkastet indtil 2007 har været tilfredsstillende.
Fonden matcher for 10 års perioden 1998-2007, hvor der har været
foretaget benchmark sammenligninger, fuldt ud det markedsfastsatte
benchmark med et afkast på 5,1 % i årligt gennemsnit. Perioden
1998-2007 dækker over betydelige udsving i både aktie- og obligationskurserne, og bl.a. halveredes aktiernes værdi 2000-2002 for
herefter at stige stort set tilsvarende fra 2003-2007.
Fondens investeringsstrategi
Bestyrelsen vedtog i juni 2008 umiddelbart inden tilførslen af de
3 mia. kr. en langsigtet, faseopdelt investeringsstrategi på grundlag af ekstern finansieringsrådgivning. Med kapitaltilførslen fulgte
en væsentlig længere investeringshorisont. Strategiens fase 1 med
modtagelsen af de 3 mia. kr. omfattede en videreførsel af aktivtyperne fra fondens hidtidige strategi og sikrede fonden en relativ
hurtig og sikker implementering. Fase 2 omfattede i efteråret 2008
introduktion af nye aktivtyper, dels for at øge afkastpotentialet, dels
for at optimere risikospredningen. Der blev i efteråret gennemført 2
udbudsforretninger.
For så vidt angår den samlede porteføljes afkast og risiko er den
absolut mest betydende faktor sammensætningen af aktiver. Bag
strategien ligger derfor indgående simuleringer af afkast og risiko
suppleret med beregninger af udsvingsrammer for forskellige scenarier over tid. På baggrund af rådgivningen besluttede bestyrelsen
helt overordnet at investere 35 % i globale aktier og placere 65 %
i pengemarkedslignende produkter. Med den væsentligt længere
investeringshorisont kunne fonden øge sin aktieandel og høste de
langsigtede risikopræmier, som aktier antages at give.
eksponeringen mod globale aktier skete først og fremmest med anbringelse af 30 % af fondens samlede formue i en exchange traded
Fund (etF). etF’er har de seneste år vundet stor udbredelse, fordi de
udgør et meget likvidt, sikkert og omkostningseffektivt instrument
til at opnå eksponering i et givet marked. en etF er en selvstændig
investeringsforening, der administreres af store velrenommerede

26

banker, i det konkrete tilfælde Deutsche Bank. Herudover har 5 % af
formuen været investeret i en indekseret investeringsforening bestående af globale aktier.
Den samlede aktieandel var på grund af markedsudviklingen faldet til
30,5 % ved udgangen af 2008, men bestyrelsen har under henvisning
til den urolige finansielle situation – på linie med en række andre
institutionelle investorer – valgt midlertidigt ikke at øge aktieandelen
til 35 %. Men der er naturligvis løbende fokus på markedsudviklingen, idet det vil være uheldigt at være undervægtet i aktier, når de
forventeligt stiger igen.
Investeringen af 65 % af fondens samlede formue i pengemarkedslignende produkter er sket med en placering af 25 % i danske obligationer. Det er principielt besluttet at investere 20 % af formuen i
internationale indeksobligationer ud fra en antagelse om, at inflationen på længere sigt vil udhule afkastet på nominelle obligationer.
Investeringen er planlagt til at ske trinvist med 5 % ad gangen, og
midlerne har midlertidigt været anbragt på aftaleindlånsvilkår. De
resterende 20 % er ligeledes midlertidigt placeret som aftaleindlån,
dels fordi det har kunnet ske på attraktive afkastvilkår, dels fordi fonden ikke har lagt sig endeligt fast på, hvorledes de sidste 20 % af den
pengemarkedsorienterede del af formuen skal investeres på lang sigt.
Det er vigtigt at understrege, at fondens tab på 408 mio. kr. er et
regnskabsmæssigt tab, der som beskrevet kan henføres til fondens
aktier. Aktiebeholdningen, hvis andel af den samlede formue blev
forøget i kraft af den længere investeringshorisont, har været udsat
for et betydeligt kursfald, men beholdningen er bevaret. Fonden følger
således markedet tæt og forventer, at de urealiserede tab i 2008 kan
indvindes helt eller delvist i årene fremover.
Formue
Fondens fremtidige finansiering blev som nævnt sikret med vedtagelse af finansloven for 2008 og den efterfølgende ændring af lov om
Danmarks Grundforskningsfond. Den 24. juni 2008 tilførtes fonden
således 3 mia. kr.
Indskuddet blev delvist finansieret med overførsel af de 1.625 mio. kr.,
der var anbragt i en Finansieringsfond i Finansministeriet. Finansieringsfonden havde i årene forud givet grundlaget for en finanslovsbevilling til fonden i form af et beregnet afkast på 65 mio. kr. årligt.
I konsekvens af overførslen er den løbende finanslovsbevilling som
ovenfor nævnt bortfaldet. Herudover finansieredes 400 mio. kr. af
indskuddet ved ekstraordinære udlodninger fra Investeringsfondene
for Udviklingslandene og Investeringsfondene for Østlandene. Den
resterende finansiering på ca. 1,0 mia. kr. skulle dækkes ind ved salg
eller omlægning af statslige aktiver.
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Finansiering af indskud i Danmarks Grundforskningsfond
Mio. kr.
Finansieringsfond, Finansministeriet

1.625

Investeringsfondene for Udviklingslandene

200

Investeringsfondene for Østlandene

200

Salg eller omlægning af statslige aktiver (residualbeløb)
I ALt

Fremtidigt uddelingsniveau
Fondens fremtidige uddelingsniveau blev i forbindelse med lovændringen og kapitaltilførslen fastsat til 400 mio. kr. årligt.
Fonden er imidlertid underlagt en særlig begrænsning i 2009. Som
led i regeringens ønske om at begrænse det offentlige forbrug i 2009
blev det indføjet i lov om Danmarks Grundforskningsfond, at fonden
maksimalt må uddele 275 mio. kr. Begrænsningen har i kombination
med den øgede overheadforpligtelse givet anledning til, at centrenes
forskningsaktiviteter skal reduceres med 10 % i 2009, idet fondens
allerede igangværende aktiviteter ikke har kunnet rummes inden for
loftet på de 275 mio. kr. Fondens 2009-uddelinger er således uændrede, men det stigende overhead betyder, at den andel, der går til
forskningsaktiviteterne, har skullet reduceres. Centrene kompenseres
fuldt ud i 2010, idet der kun er tale om en forskydning af forbrug fra
2009 til 2010.
Bestyrelsen kan af fondens kapital og afkastet heraf gennemsnitligt
uddele 400 mio. kr. årligt målt i faste priser over fortløbende 10-års
perioder. Fra og med 2010 er det gennemsnitlige årlige uddelingsniveau således 400 mio. kr. (2008-priser). til sammenligning var
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det hidtidige uddelingsniveau på 216 mio. kr. i 2001-priser, svarende
til 250 mio. kr. i 2008-priser. Hertil kom en årlig finanslovsbevilling
på 65 mio. kr. endelig inkluderer bevillinger fra og med 2009 et
overhead på 44 % mod tidligere 20 %. Fondens øgede uddelingsniveau skal derfor ses som en kompensation for de øgede udgifter
til overhead samt en mulighed for at øge aktivitetsniveauet med
ca. 5 %.
Fondens beregnede levetid blev ved lovændringen fastsat til 19 år. Hvis
det gennemsnitlige årlige uddelingsniveau på op til 400 mio. kr. udmøntes fuldt ud, vil fonden have en levetid frem til udgangen af 2026,
forudsat at de sidste 10-årige centre igangsættes i 2017. Bestyrelsen
skal sørge for, at uddelingerne foretages sådan, at de sikrer fondens
virke på lang sigt, dvs. størrelsen af de årlige uddelinger skal afpasses, således at fondens virke sikres i den forudsete periode på 19 år.
Som ovenfor nævnt, lagde bestyrelsen allerede i forbindelse med
kapitaltilførslen en langsigtet investeringsstrategi. Bestyrelsen følger
udviklingen på de finansielle markeder tæt og forventer, at de urealiserede tab i 2008 kan indvindes helt eller delvist i årene fremover,
således at fondens samlede uddelingsniveau ikke berøres.
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BeStYReLSeN

Bestyrelsen
Bestyrelsen havde følgende sammensætning i 2008:
Klaus Bock (formand)
Professor, Udpeget af ministeren for videnskab, teknologi og Udvikling (01.01.04 – 31.12.09)

Gunnar Öquist (næstformand)
Professor, Generalsekretær for Kungl. vetenskapsakademien, Stockholm
Udpeget af ministeren for videnskab, teknologi og Udvikling (01.11.05 – 31.10.09)

Henriette Giese
Prodekan, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
Indstillet af Akademiet for de tekniske videnskaber (01.11.05 – 31.10.09)

Kirsten Hastrup
Professor, Institut for Antropologi, Københavns Universitet
Indstillet af Det Kongelige Danske videnskabernes Selskab (01.01.08 – 31.12.11)

Bo Ernø Honoré
Professor, Department of economics, Princeton University
Indstillet af Rektorkollegiet (01.01.08 – 31.12.11)

Mogens Nielsen
Professor, Aarhus Graduate School of Science, Aarhus Universitet
Indstillet af Det Frie Forskningsråd (07.09.06 – 31.10.11)

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

Birte Svensson
Professor, Biokemi og ernæring, BioCentrum-DtU, Danmarks tekniske Universitet
Indstillet af Det Strategiske Forskningsråd (01.11.05 – 31.10.09)

Jörn Thiede
Professor, Geocenter Danmark
Indstillet af Sektorforskningens Direktørkollegium (01.01.08 – 31.12.11)

På bestyrelsesmødet den 3. februar 2009 blev Bo ernø Honoré valgt som næstformand.
Bestyrelsen holdt i 2008 5 ordinære møder.
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Ledelsens regnskabspåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten.

for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende
billede.

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

København, den 20. marts 2009
thomas Sinkjær
direktør

I bestyrelsen:
Klaus Bock
formand

Bo ernø Honoré
næstformand

Kirsten Hastrup

Henriette Giese

Mogens Nielsen

Jens Rehfeld

Birte Svensson

Jörn thiede

Gunnar Öquist
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Den uafhængige revisors påtegning
Til ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling
vi har revideret årsrapporten for Danmarks Grundforskningsfond
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2008, omfattende ledelsesberetning (bortset fra side 4-17), ledelsespåtegning, anvendt
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten
aflægges efter årsregnskabsloven med nødvendige 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 nødvendige tilpasninger, der er en følge af Danmarks
Grundforskningsfonds særlige karakter. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der
er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et
retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en
hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige
skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det
ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Revisors ansvar og den udførte revision
vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. vi har udført vores revision i overensstemmelse
med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik. Disse
standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og
udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for,
at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
en revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis 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. ved risikovurderingen overvejer
revisor interne kontroller, der er relevante for fondens udarbejdelse
og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med
henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter
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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 ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige
skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation
af årsrapporten. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om
de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med
indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis 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 retvisende billede
af Danmarks Grundforskningsfonds aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af Danmarks Grundforskningsfonds aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med nødvendige
tilpasninger, der er en følge af Danmarks Grundforskningsfonds særlige karakter. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner,
der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og
sædvanlig praksis.
Erklæring om udført forvaltningsrevision
I forbindelse med den finansielle revision af Danmarks Grundforskningsfonds årsrapport for 2008 har vi foretaget en vurdering af,
hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske
hensyn ved forvaltningen af Danmarks Grundforskningsfond, og at
oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Danmarks Grundforskningsfonds virksomhed
i 2008.
Ledelsens ansvar
Danmarks Grundforskningsfonds ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige
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økonomiske hensyn ved fondens forvaltning, og at oplysningerne i
årsrapporten om mål og resultater er dokumenterede og dækkende
for Danmarks Grundforskningsfonds virksomhed i 2008.
Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision
I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse
af lov om revisionen af statens regnskaber m.m., har vi for udvalgte
forvaltningsområder undersøgt, om Danmarks Grundforskningsfond
har etableret forretningsgange, der i videst muligt omfang sikrer en
økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. vi har endvidere stikprøvevist
gennemgået oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater for
Danmarks Grundforskningsfond. vores arbejde er udført med henblik
på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte
områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og
at oplysningerne i rapporteringen om opfyldelse af resultatmålene
er dokumenterede og dækkende for Danmarks Grundforskningsfonds
virksomhed i 2008.
Konklusion
ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2008
på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk
hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om
mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for Danmarks
Grundforskningsfonds virksomhed i 2008.
København, den 20. marts 2009

KPMG C.Jespersen
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Rigsrevisionen

Poul erik Olsen
statsaut. revisor

Henrik Otbo
rigsrevisor
Anne Aagaard
fg. kontorchef
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om Danmarks Grundforskningsfond samt fondens
fundats. Den anvendte regnskabspraksis svarer til årsregnskabslovens
bestemmelser for store C-virksomheder med de tilpasninger, 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 pengestrømsopgørelse. Fondens aktiviteter
medfører blandt andet, at pengestrømme ikke på en meningsfuld
måde kan opdeles på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet.
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 resultatopgørelsen på udlodningstidspunktet.
Realiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer
samt kursreguleringer
Såvel realiserede kursgevinster og -tab som kursreguleringer på værdipapirer (obligationer og aktier) indgår i resultatopgørelsen.
Andre indtægter
via Finansloven er der stillet midler til rådighed for fonden til øgede uddelinger. Midlerne indtægtsføres i takt med, at de overføres til fonden.
Uddelinger
Uddelinger udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de udbetales. Udbetalinger finder sted i takt med forskningsplanernes gennemførelse,
jf. note 16b.
Eksterne omkostninger vedrørende fondens faglige aktiviteter
Omfatter omkostninger i forbindelse med fondens faglige aktiviteter,
herunder omkostninger til behandling af ansøgninger samt evaluering af givne bevillinger.
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Balancen
Anlægsaktiver

Valutaomregning

Indretning af lejede lokaler er optaget i balancen til anskaffelsessum
med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivning foretages
lineært over den forventede brugstid, der er sat til 5 år.

transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter
transaktionsdagens kurs.

Kontormateriel og inventar er optaget til anskaffelsespris med fradrag
af akkumulerede afskrivninger. Afskrivning foretages lineært over
aktivernes forventede brugstid, som for edb-hard- og -software udgør
3 år og for øvrigt kontormateriel og inventar 5 år.
Aktiver med en anskaffelsespris under 15.000 kr. pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.
Værdipapirer
Børsnoterede værdipapirer (obligationer og aktier) måles til kursværdien ultimo året.
Obligationer, der på regnskabstidspunktet er udtrukket, nedskrives
til kurs pari.
Andre kapitalandele og værdipapirer måles til værdien på anskaffelsestidspunktet eller dagsværdi såfremt denne er lavere.
Uddelingsforpligtelser
Fonden foretager primært uddelinger i form af flerårige rammebevillinger, der udbetales over en årrække i takt med forskningsprojekternes gennemførelse, dog normalt ikke ud over 5 år.

Realiserede og urealiserede gevinster og tab medtages i resultatopgørelsen under kapitalafkast.
Bankindeståender og værdipapirer i fremmed valuta omregnes til
danske kroner efter balancedagens valutakurs. Realiserede og urealiserede valutakursavancer og -tab medtages i resultatopgørelsen
under kapitalafkast.
Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter er instrumenter, hvis værdi påvirkes
af ændringer i en specifik underliggende variabel. Danmarks Grundforskningsfond benytter alene afledte finansielle instrumenter til
afdækning 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 sikringsinstrumentet.
Præmie modtaget eller afgivet samt terminstillæg og -fradrag indgår
i resultatopgørelsen over instrumentets løbetid.

Uddelingsforpligtelserne vil kunne rummes inden for kapitalen samt
den budgetterede indtjening og hensættes ikke i balancen. I stedet
oplyses uddelingsforpligtelsen med angivelse af den forventede restudbetaling i note 16a og 16b.

Skat
Fonden er ikke skattepligtig.
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ReSULtAtOPGØReLSe

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december
Note

₂₀₀₈

₂₀₀₇

Kapitalafkast
Realiserede afkast, obligationer

₅₃.₈₂₉.₀₁₇

₅₅.₇₇₇.₉₃₀

Urealiserede afkast, obligationer

₅.₄₆₅.₆₃₂

-₂₃.₈₁₁.₇₅₉

Realiserede afkast, aktier

-₁₄₁.₃₃₇.₄₈₈

₁₅.₁₁₄.₉₇₅

Urealiserede afkast, aktier

-₃₇₄.₆₃₆.₇₆₈

-₁₄.₂₁₁.₅₁₉

₄₈.₄₅₉.₆₀₂

₅₈₇.₈₈₆

-₄₀₈.₂₂₀.₀₀₅

₃₃.₄₅₇.₅₁₃

₁

₅₆.₇₂₅.₄₁₄

₃₈.₆₇₃.₈₇₅

Uddelinger

₁₆

-₃₂₁.₂₇₇.₀₆₀

-₂₄₂.₈₀₃.₃₁₉

Depot- og bankgebyrer m.v.

₂

-₁.₂₇₂.₂₁₁

-₄₅₁.₂₆₆

Lønninger m.v.

₃

-₆.₃₆₉.₅₄₇

-₅.₆₆₄.₉₇₅

Kontorholdsomkostninger

₄

-₆₂₂.₈₆₂

-₄₁₅.₃₀₃

Lokaleomkostninger

₅

-₈₄₄.₀₇₀

-₈₂₈.₁₃₇

Revisor- og advokathonorar m.v.

₆

-₆₆₀.₀₈₃

-₅₇₇.₁₅₀

eksterne omkostninger vedrørende fondens faglige aktiviteter

₇

– ₇₆₆.₈₈₈

– ₅₆₁.₁₁₈

Øvrige omkostninger

₈

Renter af bankindeståender
Kapitalafkast i alt
Andre indtægter, netto
Omkostninger

-₇₄₁.₆₅₂

-₆₆₇.₅₀₉

Omkostninger i alt

-₃₃₂.₅₅₄.₃₇₃

-₂₅₁.₉₆₈.₇₇₇

Resultat før afskrivninger

-₆₈₄.₀₄₈.₉₆₄

-₁₇₉.₈₃₇.₃₈₉

Afskrivninger
Årets resultat
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₉

-₇₂.₃₉₃

-₁₂₄.₆₁₆

-₆₈₄.₁₂₁.₃₅₇

-₁₇₉.₉₆₂.₀₀₅

Danmarks Grundforskningsfond

BALANCe

Balance 31. december
A K TI V E R
Note

₂₀₀₈

₂₀₀₇

Indretning af lejede lokaler

₄₉.₉₆₁

₉₀.₃₇₃

Kontormateriel og inventar

₂₄.₆₈₆

₃₁.₆₈₁

₇₄.₆₄₇

₁₂₂.₀₅₄

₃₀.₄₈₁

₇₇₈.₈₈₈

₂₀₇.₁₀₈

₁₈₄.₇₉₂

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver

₁₀

₁₁

Andre kapitalandele og værdipapirer
Deposita
Anlægsaktiver i alt

₂₃₇.₅₈₉

₉₆₃.₆₈₀

₃₁₂.₂₃₆

₁.₀₈₅.₇₃₄

₂₇.₄₆₇.₂₅₈

₂₈.₀₆₁.₂₀₅

₄₇₆.₅₃₇

₄₀₉.₈₇₂

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Periodiserede renter
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

₂₃₂.₇₉₉

₂₃.₀₅₄

₂₈.₁₇₆.₅₉₄

₂₈.₄₉₄.₁₃₁

₁.₀₁₆.₇₉₄.₅₆₆

₁.₂₅₁.₀₉₄.₉₃₂

Likvide beholdninger
værdipapirer, obligationer

₁₂

værdipapirer, aktier

₁₃

₁.₁₅₃.₇₅₅.₉₇₂

₁₈₆.₅₉₈.₄₀₈

Bankindeståender

₁₄

₁.₅₉₁.₂₅₃.₁₂₀

₆.₅₃₇.₉₀₁

₃.₇₆₁.₈₀₃.₆₅₈

₁.₄₄₄.₂₃₁.₂₄₁

Omsætningsaktiver i alt

₃.₇₈₉.₉₈₀.₂₅₂

₁.₄₇₂.₇₂₅.₃₇₂

AKTIVER I ALT

₃.₇₉₀.₂₉₂.₄₈₈

₁.₄₇₃.₈₁₁.₁₀₆

₂₀₀₈

₂₀₀₇

₃.₇₈₈.₅₀₆.₄₀₈

₁.₄₇₂.₆₂₇.₇₆₅

Kreditorer og skyldige omkostninger

₁.₇₈₆.₀₈₀

₁.₁₈₃.₃₄₁

Gældsforpligtelser i alt

₁.₇₈₆.₀₈₀

₁.₁₈₃.₃₄₁

₃.₇₉₀.₂₉₂.₄₈₈

₁.₄₇₃.₈₁₁.₁₀₆

PASSI V ER
Note
Egenkapital

₁₅

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser

PASSIVER I ALT
Uddelingsforpligtelser

₁₆

Eventualforpligtelser

₁₇
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Noter
₂₀₀₈

₂₀₀₇

₁ Andre indtægter, netto
Finanslovsmidler ₂₀₀₅, jf. nedenfor

₀

₈.₆₄₈.₄₂₁

Finanslovsmidler ₂₀₀₆, jf. nedenfor

₂₈.₆₉₉.₉₄₉

₃₀.₄₁₂.₂₉₂

Finanslovsmidler ₂₀₀₇, jf. nedenfor

₂₂.₃₉₂.₃₃₇

₀

Finanslovsmidler ₂₀₀₈, jf. nedenfor

₅.₃₈₅.₉₈₀

₀

Indtægter vedrørende immaterielle rettigheder

₅.₅₅₅

₀

Regulering af kursværdi, andre kapitalandele og værdipapirer, jf. note ₁₁

-₇₄₈.₄₀₇

– ₃₈₆.₈₃₈

Sekretariatsbistand vedr. UNIK-initiativ

₉₉₀.₀₀₀

₀

₅₆.₇₂₅.₄₁₄

₃₈.₆₇₃.₈₇₅

Finanslovsmidler ₂₀₀₅

₄₀.₀₀₀.₀₀₀

₄₀.₀₀₀.₀₀₀

Indtægtsført ₂₀₀₅, bev. nr. ₆₅-₆₈, jf. note ₁₆a

-₄.₄₃₂.₀₀₀

-₄.₄₃₂.₀₀₀

Indtægtsført ₂₀₀₆, bev. nr. ₆₅-₇₄, jf. note ₁₆a

-₂₆.₉₁₉.₅₇₉

-₂₆.₉₁₉.₅₇₉

Indtægtsført ₂₀₀₇, bev. nr. ₆₅-₇₇, jf. note ₁₆a

-₈.₆₄₈.₄₂₁

-₈.₆₄₈.₄₂₁

₀

₀

Finanslovsmidler ₂₀₀₆

₆₅.₀₀₀.₀₀₀

₆₅.₀₀₀.₀₀₀

Indtægtsført ₂₀₀₇, bev. nr. ₆₅-₇₇, jf. note ₁₆a

-₃₀.₄₁₂.₂₉₂

-₃₀.₄₁₂.₂₉₂

Indtægtsført ₂₀₀₈, bev. nr. ₆₅-₇₇, jf. note ₁₆a

-₂₈.₆₉₉.₉₄₉

₀

₅.₈₈₇.₇₅₉

₃₄.₅₈₇.₇₀₈

Finanslovsmidler ₂₀₀₇

₆₅.₀₀₀.₀₀₀

₆₅.₀₀₀.₀₀₀

Indtægtsført ₂₀₀₈, bev. nr. ₆₅-₇₇, jf. note ₁₆a

-₂₂.₃₉₂.₃₃₇

₀

til indtægtsførsel efterfølgende år

₄₂.₆₀₇.₆₆₃

₆₅.₀₀₀.₀₀₀

Finanslovsmidler ₂₀₀₈, kompensation for øget overhead

₁₀.₄₉₈.₂₀₄

₀

Indtægtsført ₂₀₀₈, bev. nr. ₆₅-₇₇, jf. note ₁₆a

-₅.₃₈₅.₉₈₀

₀

til indtægtsførsel efterfølgende år

₅.₁₁₂.₂₂₄

₀

₅₃.₆₀₇.₆₄₆

₉₉.₅₈₇.₇₀₈

Indtægtsførsel af finanslovsmidler

til indtægtsførsel efterfølgende år

til indtægtsførsel efterfølgende år

I alt til senere indtægtsførsel
Finanslovsmidler indtægtsføres i takt med, at midlerne overføres til fonden
til dækning af udgifter til de faktisk gennemførte aktiviteter.
₂ Depot- og bankgebyrer m.v.
Obligationer

₄₂₁.₆₀₆

Aktier

₂₅₄.₄₂₈

₆.₅₂₉

Gebyrer vedr. kapitalafkast

₆₇₆.₀₃₄

₄₃₅.₉₁₁

Særlige honorarer vedr. anbringelse af kapitaltilførsel

₅₈₄.₃₇₅

₀

₄.₂₄₄

₇.₆₂₁

Bank
Øvrige
Depot- og bankgebyrer i alt
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₄₂₉.₃₈₂

₇.₅₅₈

₇.₇₃₄

₁.₂₇₂.₂₁₁

₄₅₁.₂₆₆

Danmarks Grundforskningsfond
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₂₀₀₈

₂₀₀₇

Direktør og bestyrelse

₂.₀₇₉.₈₅₅

₁.₈₀₉.₉₉₀

Gager og lønninger, øvrige medarbejdere

₃.₂₀₀.₀₅₁

₂.₈₄₉.₄₄₆

Pensionsbidrag

₈₀₅.₁₆₂

₇₂₉.₄₉₃

Feriepenge

₂₄₉.₈₄₅

₂₄₄.₄₂₅

₃₄.₆₃₄

₃₁.₆₂₁

₆.₃₆₉.₅₄₇

₅.₆₆₄.₉₇₅

₉

₈

Kontorartikler

₆₀.₇₂₃

₅₅.₉₀₁

Porto og fragt

₁₀₀.₉₉₂

₅₅.₉₈₄

telefon og datakommunikation

₁₂₈.₃₇₂

₁₂₂.₉₉₂

Småanskaffelser

₁₈₄.₄₅₂

₅₃.₆₄₁

₃ Lønninger m.v.

AtP-bidrag m.v.
Gager m.v. til fondens personale i alt
Gennemsnitligt antal medarbejdere i regnskabsåret

₄ Kontorholdsomkostninger

tidsskrifter, bøger m.v.

₂₄.₃₂₆

₂₅.₆₂₂

Serviceabonnementer m.v.

₁₂₃.₉₉₇

₁₀₁.₁₆₃

Kontorholdsomkostninger i alt

₆₂₂.₈₆₂

₄₁₅.₃₀₃

₆₁₅.₃₂₄

₅₄₂.₃₇₆

₅ Lokaleomkostninger
Husleje
el og varme

₈₀.₁₅₄

₇₈.₅₇₅

Rengøring

₁₃₁.₇₃₆

₁₂₇.₉₅₄

₁₆.₈₅₆

₇₉.₂₃₂

₈₄₄.₀₇₀

₈₂₈.₁₃₇

Revisionshonorar til KPMG

₁₄₁.₆₂₅

₁₃₇.₅₀₀

Rigsrevisionen

₁₁₆.₅₀₀

₁₁₅.₀₀₀

₂₆.₈₁₃

₆₃.₆₉₄

Øvrige lokaleomkostninger
Lokaleomkostninger i alt

₆ Revisor- og advokathonorar m.v.

Honorar vedrørende diverse rådgivning
Advokathonorar

₂₅.₀₀₀

₁₅.₀₀₀

Andre rådgiverhonorarer

₃₅₀.₁₄₅

₂₄₅.₉₅₆

Revisor- og advokathonorar m.v. i alt

₆₆₀.₀₈₃

₅₇₇.₁₅₀

₃₀₉.₀₀₀

₃₁.₀₈₇

₇ Eksterne omkostninger vedrørende fondens faglige aktiviteter
Omkostninger til referee-bedømmelse
Fremstilling af publikationer

₅₈.₃₆₃

₈₂.₅₅₇

Faglig præsentation, møder m.v.

₂₁₀.₃₀₆

₂₆₈.₉₁₃

Kontingent european Science Foundation

₁₈₉.₂₁₉

₁₇₈.₅₆₁

Eksterne omkostninger vedrørende fondens faglige aktiviteter i alt

₇₆₆.₈₈₈

₅₆₁.₁₁₈
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2008

2007

521.474

450.112

33.448

65.483

6.833

4.593

Kurser

54.557

29.662

Forsikringer

68.691

67.354

Omkostninger vedrørende personale og bestyrelse

56.649

50.305

741.652

667.509

Indretning af lejede lokaler, jf. note 10

40.412

40.412

Kontormateriel og inventar, jf. note 10

31.981

84.204

Afskrivninger i alt

72.393

124.616

Indretning af
lejede lokaler

Kontormateriel
og inventar

I alt

1.379.433

1.003.991

2.383.424

0

24.986

24.986

8 Øvrige omkostninger
Rejse- og opholdsomkostninger
Annoncer
Repræsentation og gaver

Øvrige omkostninger i alt

9 Afskrivninger

10 Materielle anlægsaktiver

Anskaffelsessum 1. januar 2008
Tilgang
Afgang

0

0

0

Anskaffelsessum 31. december 2008

1.379.433

1.028.977

2.408.410

Afskrivninger 1. januar 2008

-1.289.060

-972.310

-2.261.370

-40.412

-31.981

-72.393

0

0

0

-1.329.472

-1.004.291

– 2.333.763

49.961

24.686

74.647

Andre kapitalandele
og værdipapirer

Deposita

I alt

1.773.954

184.792

1.958.746

0

22.316

22.316

Årets afskrivninger
Årets tilbageførte afskrivninger ved afgang
Akkumulerede afskrivninger 31. december 2008
Bogført værdi, ultimo

11 Finansielle anlægsaktiver

Anskaffelsessum 1. januar 2008
Tilgang
Afgang

0

0

0

1.773.954

207.108

1.981.062

Afskrivninger 1. januar 2008

-995.066

0

-995.066

Årets værdiregulering

-748.407

0

-748.407

0

0

0

– 1.743.473

0

– 1.743.473

30.481

207.108

237.589

Anskaffelsessum 31. december 2008

Årets tilbageførte afskrivninger ved afgang
Akkumulerede afskrivninger 31. december 2008
Bogført værdi, ultimo

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

₂₀₀₈

₂₀₀₇

₉₅₃.₆₆₃.₉₅₆

₁.₁₇₀.₀₅₈.₀₀₇

₆₃.₁₃₀.₆₁₀

₈₁.₀₃₆.₉₂₅

₁.₀₁₆.₇₉₄.₅₆₆

₁.₂₅₁.₀₉₄.₉₃₂

Danske Invest verdensindeks

₁₃₆.₀₉₁.₇₄₄

₁₈₆.₀₇₈.₇₁₅

exchange traded Fund, db x-tracker, MSCI index

₁₂ Værdipapirer, obligationer
Typer af obligationer
Realkreditobligationer
euro Investment Grade Kreditobligationer

Realkreditobligationer:
Korrigeret varighed 31. december 2008: 5,61 (31. december 2007: 3,56)
Euro Investment Grade Kreditobligationer:
Korrigeret varighed 31. december 2008: 4,03 (31. december 2007: 4,44).
Gennemsnitlig rating 31. december 2008: A2/A3 (31. december 2007: A2/A3).
(Moodys Investors Service’ Long-term Credit Rating).

₁₃ Værdipapirer, aktier
Aktiebeholdningens sammensætning på valutaer
₉₉₀.₀₁₄.₀₈₂

₀

valutaterminer JPY

₅.₂₄₄.₀₁₃

₄₀₃.₇₈₉

valutaterminer USD

₂₂.₄₀₆.₁₃₃

₁₁₅.₉₀₄

₁.₁₅₃.₇₅₅.₉₇₂

₁₈₆.₅₉₈.₄₀₈

₁.₀₅₅

₆₁₇

₆₉₉.₈₄₄

₄₂₄.₂₇₈

₁.₅₆₀.₀₀₀.₀₀₀

₀

₁₄ Likvide beholdninger
Kassebeholdning
Løbende bankkonti
Aftaleindlån
Porteføljekonti

₃₀.₅₅₂.₂₂₁

₆.₁₁₃.₀₀₆

₁.₅₉₁.₂₅₃.₁₂₀

₆.₅₃₇.₉₀₁

egenkapital ₁. januar

₁.₄₇₂.₆₂₇.₇₆₅

₁.₆₅₂.₅₈₉.₇₇₀

Årets indskud
Årets resultat

₃.₀₀₀.₀₀₀.₀₀₀
– ₆₈₄.₁₂₁.₃₅₇

₀
– ₁₇₉.₉₆₂.₀₀₅

Egenkapital ₃₁. december i alt

₃.₇₈₈.₅₀₆.₄₀₈

₁.₄₇₂.₆₂₇.₇₆₅

Likvide beholdninger i alt

₁₅ Egenkapital
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₁₆a Uddelingsforpligtelser
Foretagne uddelinger i ₂₀₀₈ samt totale bevillinger
Bevillingsnr.

tkr.

Ordinær
uddeling
periode ₁

Ordinær Indlejring/
uddeling udstrækning
periode ₂

Bevillinger
i alt

Udbetalt i
år ₂₀₀₈

Forventet
restudbetaling

Centre påbegyndt ₁₉₉₃/₉₄
₁.

Søren Kierkegaard Forskningscenteret

₂₇.₇₃₉

₅₅.₄₀₄

₆.₂₅₀

₈₉.₃₉₃

₂.

Center for epidemiologisk Grundforskning

₄₁.₉₃₂

₄₂.₃₀₂

₁₁.₈₅₀

₉₆.₀₈₄

₃.

Center for Arbejdsmarkeds- og Sociale
Analyser

₂₅.₁₂₇

₁.₂₉₃

₂₆.₄₂₀

₄.

teoretisk Astrofysik Center

₄₇.₃₄₀

₃₇.₉₆₁

₂.₀₈₄

₈₇.₃₈₅

₅.

Center for Atomfysik

₅₃.₉₉₉

₄₂.₈₈₈

₃.₀₁₁

₉₉.₈₉₈

₆.

Center for Materialefysik på Atomart Niveau

₃₉.₅₉₅

₄₈.₃₃₅

₁.₈₀₄

₈₉.₇₃₄

₇.

Center for teoretisk Datalogi

₃₂.₆₀₈

₁₅.₉₂₅

₈.

Internationalt Center for Numerisk
Hydrodynamik

₄₃.₉₅₀

₉.

Dansk Center for telemåling

₅₀.₇₄₂

₁₀.

Dansk Lithosfærecenter

₇₁.₈₇₄

₇₇.₈₅₃

₂₃.₈₀₀

₁₇₃.₅₂₇

₁₁.

Center for eksperimentel Parasitologi

₄₈.₀₁₃

₄₀.₄₈₇

₁₂.₇₂₉

₁₀₁.₂₂₉

₁₂.

Center for Biologisk Sekvensanalyse

₂₅.₂₇₁

₃₅.₀₀₀

₁₃.

Center for Biomolekylær Genkendelse

₃₅.₀₈₀

₁₄.

Center for Muskelforskning

₇₂.₃₂₆

₈₃.₃₉₇

₁.₆₈₁

₁₅₇.₄₀₄

₁₅.

Center for Sanse-Motorisk Interaktion

₂₅.₀₀₀

₄₂.₉₅₈

₂₁.₃₇₁

₈₉.₃₂₉

₁₆.

Center for Lydkommunikation

₂₂.₇₁₃

₂₃.₅₂₀

₁.₆₅₅

₄₇.₈₈₈

₁₇.

Center for Krystallografiske Undersøgelser

₂₅.₄₅₁

₂₉.₀₆₂

₁.₀₆₅

₅₅.₅₇₈

₁₈.

Center for enzymforskning

₂₂.₄₇₂

₈₀₉

₂₃.₂₈₁

₁₉.

Center for Genregulation og Plasticitet

₃₇.₅₇₁

₂.₄₄₂

₄₀.₀₁₃

₂₀.

Center for Semiotisk Forskning

₁₂.₇₄₁

₅.₀₀₀

₁₇.₇₄₁

₂₁.

Poliscenteret

₆₃₆

₁₈.₇₀₅

₂₂.
₂₃.
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₄₈.₅₃₃
₄.₅₈₆

₄₈.₅₃₆
₅₀.₇₄₂

₆₀.₂₇₁
₃₅.₀₈₀

₇.₉₉₁

₁₀.₀₇₈

Nationalmuseets Marinarkæologiske
Forskningscenter

₄₀.₃₆₄

₅₀.₀₄₇

Center for Forskning i Økonomisk Politik

₁₇.₉₂₁

₁₄.₆₅₄

₅.₀₂₀

₃₇.₅₉₅

₈₂₇.₈₂₀

₆₄₉.₈₇₁

₁₀₇.₀₈₆

₁.₅₈₄.₇₇₇

transport

₂.₇₀₆

₉₀.₄₁₁

₂.₇₀₆

₀
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NOteR

Bevillingsnr.

tkr.

transport

Ordinær
uddeling
periode ₁

Ordinær Indlejring/
uddeling udstrækning
periode ₂
₁₀₇.₀₈₆

Bevillinger
i alt

Udbetalt i
år ₂₀₀₈

Forventet
restudbetaling

₁.₅₈₄.₇₇₇

₂.₇₀₆

₀

₈₂₇.₈₂₀

₆₄₉.₈₇₁

₁₁.₅₇₃

₁₅.₀₀₀

₂₆.₅₇₃

₃.₁₂₂

₁₀.₂₁₂

Andre aktiviteter
₂₄.

Center for Registerforskning

₂₅.

Filial i Århus af Danmarks Statistik

₇.₀₉₀

₂₆.

Forskningsmaskinen i Danmarks Statistik

₁.₃₅₇

₁.₃₅₇

₂₇.

eRAS (Dansk Data Arkiv)

₆.₄₀₁

₆.₄₀₁

₂₈.

Forskerskole Århus

₇₄.₉₁₃

₂₉.

Forskerskole Aalborg

₃₉.₅₇₂

₃₉.₅₇₂

₃₀.

Fødselskohorten

₁₇.₉₉₀

₁₇.₉₉₀

₂₀.₁₆₁

₉₅.₀₇₄

Centre påbegyndt ₁₉₉₇/₉₈
₃₁.

Center for Fast Fase Organisk Kombinatorisk
Kemi

₂₀.₅₂₇

₁₈.₉₂₈

₅₇₇

₄₀.₀₃₂

₅₇₇

₃₂.

Center for Katalyse

₂₄.₉₈₆

₂₆.₈₅₇

₃.₀₄₄

₅₄.₈₈₇

₃.₂₈₀

₃₃.

Center for Plante-Mikrobe Symbioser

₂₂.₇₉₉

₁.₃₂₀

₂₄.₁₁₉

₃₄.

Demografisk Forskningscenter

₃₄.₉₈₇

₃₅.

Center for Jordens Klima og Biokemiske
Kredsløb

₄₉.₇₁₈

₃₆.

Netværk for Matematisk Fysik og Stokastik

₂₃.₅₁₉

₃₇.

Center for Molekylær Plantefysiologi

₃₈.
₃₉.

₃₄.₉₈₇
₉.₅₆₉

₅₉.₂₈₇

₆.₉₃₇

₅.₈₆₃

₃₆.₃₁₉

₄₀.₀₀₀

₄₅.₅₉₇

₃.₉₆₁

₈₉.₅₅₈

Center for eksperimentel Bioinformatik

₃₄.₆₀₃

₃₅.₆₇₄

Center for Menneske-Maskine Interaktion

₂₅.₀₂₇

₄.₀₅₄

₇₀.₂₇₇
₂₅.₀₂₇

Centre påbegyndt ₂₀₀₁
₄₀.

Center for Metal Strukturer i ₄ Dimensioner

₃₆.₅₇₂

₃₃.₅₅₂

₇₀.₁₂₄

₈.₇₈₅

₁₂.₅₀₁

₄₁.

Nukleinsyrecenteret

₃₄.₃₀₇

₃₂.₅₇₂

₆₆.₈₇₉

₇.₀₉₅

₁₆.₂₁₉

₄₂.

Center for Anvendt Mikroøkonometri

₂₄.₇₈₇

₄₃.

Center for Biomembran Fysik

₃₅.₁₃₇

₃₀.₄₅₆

₆₅.₅₉₃

₇.₀₈₁

₁₆.₂₇₀

₄₄.

Center for Kvanteoptik

₂₉.₈₀₀

₄₂.₀₇₁

₈.₇₂₄

₈₀.₅₉₅

₉.₆₄₁

₃₁.₆₈₈

₁.₄₂₃.₄₈₅

₉₄₀.₆₃₇

₁₆₂.₂₄₁

₂.₅₂₆.₃₆₃

₄₃.₂₁₉

₇₆.₆₇₈

transport

Årsrappor t for 2008

₁.₉₃₆

₂₆.₇₂₃
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Bevillingsnr.

tkr.

transport

Ordinær
uddeling
periode ₁

Ordinær Indlejring/
uddeling udstrækning
periode ₂

₁.₄₂₃.₄₈₅

₉₄₀.₆₃₇
₃₃.₃₈₀

₁₆₂.₂₄₁

Bevillinger
i alt

Udbetalt i
år ₂₀₀₈

Forventet
restudbetaling

₂.₅₂₆.₃₆₃

₄₃.₂₁₉

₇₆.₆₇₈

₆₅.₈₈₃

₈.₇₆₉

₁₁.₆₅₇

₃₅.₇₇₉

₁.₅₆₁

₉₄₁

₄₅.

Center for vand og Salt

₃₂.₅₀₃

₄₆.

Center for Kvanteprotein

₃₀.₄₆₈

₄₇.

Center for Funktionelt Integreret
Hjernevidenskab

₃₃.₇₆₅

₄₂.₁₉₈

₇₅.₉₆₃

₁₀.₇₆₅

₂₂.₁₃₂

₄₈.

Center for Funktionel Genomforskning

₃₀.₂₂₆

₂₉.₄₅₄

₅₉.₆₈₀

₆.₅₂₃

₁₅.₉₈₂

₅.₃₁₁

Centre påbegyndt ₂₀₀₂
₄₉.

Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer

₁₅.₂₀₉

₁₂.₂₆₄

₂₇.₄₇₃

₃.₈₃₈

₅.₁₄₅

₅₀.

Center for Sortehavsstudier

₁₇.₂₉₂

₁₇.₆₃₇

₃₄.₉₂₉

₆.₅₃₄

₆.₉₀₂

₅₁.

Center for Subjektivitetsforskning

₁₇.₄₁₆

₁₄.₆₉₁

₃₆.₃₇₈

₃.₆₀₁

₁₂.₄₁₇

₁₇.₉₀₉

₁₇.₉₀₉

-₉₁

₄.₂₇₁

Initiativer påbegyndt ₂₀₀₃
₅₂.

National Platform for Infrastruktur til
Systembiologi

Centre påbegyndt ₂₀₀₅
₅₃.

Nordisk Center for Jordens Udvikling

₄₄.₁₂₈

₄₄.₁₂₈

₁₁.₇₇₅

₁₉.₂₄₉

₅₄.

Center for Individuel Nanopartikel
Funktionalitet

₃₈.₉₆₁

₃₈.₉₆₁

₇.₄₃₈

₁₀.₉₃₁

₅₅.

Center for Inflammation og Metabolisme

₂₅.₈₂₄

₂₅.₈₂₄

₅.₉₆₅

₇.₂₇₉

₅₆.

Center for Genotoksisk Stress Forskning

₃₉.₅₃₃

₃₉.₅₃₃

₆.₈₀₄

₈.₇₂₆

₅₇.

Center for Social evolution

₃₂.₈₂₇

₃₂.₈₂₇

₅.₇₄₆

₁₁.₃₀₅

₅₈.

Center for mRNP Biogenese og Metabolisme

₃₉.₁₇₂

₃₉.₁₇₂

₉.₀₅₉

₁₆.₁₀₃

₅₉.

Center for Uopløselige Proteinstrukturer

₃₉.₉₃₄

₃₉.₉₃₄

₁₀.₂₁₀

₁₂.₄₃₁

₆₀.

Center for Oxygenmikroskopi og
Billeddannelse

₂₂.₂₂₈

₂₂.₂₂₈

₅.₁₄₉

₅.₇₈₃

₆₁.

Center for Seje væskers Dynamik

₃₈.₃₉₂

₃₈.₃₉₂

₁₄.₅₃₀

₁₂.₉₅₃

3.201.356

161.395

256.614

transport
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Bevillingsnr.

tkr.

Ordinær
uddeling
periode ₁

Ordinær Indlejring/
uddeling udstrækning
periode ₂

Bevillinger
i alt

Udbetalt i
år ₂₀₀₈

Forventet
restudbetaling

transport

1.939.272

1.090.261

3.201.356

161.395

256.614

171.823

₆₂.

Center for Kosmologi

₄₉.₁₆₂

₄₉.₁₆₂

₁₁.₂₃₂

₂₀.₀₀₈

₆₃.

Center for Sociolingvistiske
Sprogforandringsstudier

₂₉.₅₈₆

₂₉.₅₈₆

₇.₀₈₆

₅.₆₀₁

₆₄.

Center for tekstilforskning

₁₉.₃₃₇

₁₉.₃₃₇

₃.₀₄₈

₄.₇₄₄

₆₅.

Center for Modeller af liv

₂₂.₀₅₃

₂₂.₀₅₃

₄.₇₀₀

₁₀.₅₈₁

₆₆.

Center for Hjertearytmi

₂₉.₆₉₂

₂₉.₆₉₂

₆.₃₄₆

₁₁.₄₅₈

₆₇.

Center for Bæredygtig og Grøn Kemi

₂₅.₃₂₉

₂₅.₃₂₉

₅.₄₆₈

₅.₆₄₄

₆₈.

Center for Molecular Movies

₃₁.₀₉₈

₃₁.₀₉₈

₈.₀₁₅

₁₂.₀₁₅

Niels Bohr Gæsteprofessorer påbegyndt ₂₀₀₆
₆₉.

David Arnot, Kbh.s Universitet

₂₀.₀₀₈

₂₀.₀₀₈

₄.₃₃₃

₁₀.₉₉₂

₇₀.

Dale t. Mortensen, Aarhus Univ.

₁₂.₆₃₀

₁₂.₆₃₀

₃.₀₃₇

₆.₀₇₈

₇₁.

Nikolai Reshetikhin, Aarhus Univ.

₂₁.₁₁₈

₂₁.₁₁₈

₄.₄₈₄

₁₀.₂₈₈

₇₂.

Chris Frith, Aarhus Univ.

₁₃.₀₃₇

₁₃.₀₃₇

₂.₄₉₄

₉.₁₉₃

₇₃.

Cathie Martin, Kbh.s Universitet

₂₀.₆₀₇

₂₀.₆₀₇

₂.₀₁₃

₁₄.₉₇₈

₇₄.

Hassan Aref, D. tekniske Universitet

₁₀.₈₂₄

₁₀.₈₂₄

₂.₃₉₇

₅.₅₄₁

DG-Professorer påbegyndt ₂₀₀₇
₇₅.

Steen Rasmussen, Syddansk Univ.

₂₂.₀₇₅

₂₂.₀₇₅

₅.₉₄₅

₁₄.₉₃₁

₇₆.

Jørgen S. Nielsen, Kbh.s Universitet

₁₉.₂₇₂

₁₉.₂₇₂

₂.₉₅₉

₁₅.₃₁₉

₇₇.

John Couchman, Kbh.s Universitet

₂₁.₉₁₇

₂₁.₉₁₇

₄.₂₈₇

₁₅.₇₄₉

Centre påbegyndt ₂₀₀₇
₇₈.

Center for tidsrækkeøkonometri

₄₀.₂₀₄

₄₀.₂₀₄

₈.₃₃₃

₂₈.₀₄₉

₇₉.

Center for Kulhydratgenkendelse og
Signalering

₄₅.₅₈₁

₄₅.₅₈₁

₈.₇₁₈

₃₃.₂₂₀

₈₀.

Center for Komparativ Genomforskning

₁₆.₄₉₉

₁₆.₄₉₉

₆.₀₂₈

₄.₁₀₉

₈₁.

Center for DNA Nanoteknologi

₄₄.₅₀₁

₄₄.₅₀₁

₇.₅₉₆

₂₉.₄₈₇

₈₂.

Center for epigenetik

₆₀.₈₈₂

₆₀.₈₈₂

₁₄.₁₄₃

₄₂.₉₈₅

₈₃.

Center for Is og Klima

₆₀.₇₇₈

₆₀.₇₇₈

₁₃.₉₃₀

₃₉.₇₈₅

₈₄.

Center for Massive Data Algoritmer

₃₂.₅₄₁

₃₂.₅₄₁

₆.₀₀₉

₂₄.₁₈₇

₈₅.

Center for Membranpumper i Celler og
Sygdom

₅₆.₂₉₆

₅₆.₂₉₆

₁₂.₃₀₇

₃₈.₉₈₅

3.926.383

316.303

670.541

transport

Årsrappor t for 2008
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1.090.261
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Bevillingsnr.

tkr.

transport

Ordinær
uddeling
periode ₁
2.664.299

Ordinær Indlejring/
uddeling udstrækning
periode ₂

Bevillinger
i alt

Udbetalt i
år ₂₀₀₈

Forventet
restudbetaling

1.090.261

3.926.383

316.303

670.541

₄₂₇

₃₅₈

171.823

Samfinansiering med andre fonde
₈₆.

National Natural Science Foundation of China
(NSFC), seminarer

₁.₀₀₀

₁.₀₀₀

₈₆a.

NSFC, Dansk-Kinesisk Center for Proteaser og
Cancer

₁₆.₂₂₈

₁₆.₂₂₈

₈₇.

Max Planck Society, Center for
Geomikrobiologi

₂₄.₀₂₉

₂₄.₀₂₉

₄.₂₀₈

₁₉.₅₆₁

₇₀₀

₇₀₀

₃₃₉

₈₉

₃.₉₆₈.₃₄₀

₃₂₁.₂₇₇

₇₀₆.₇₇₇

₁₆.₂₂₈

Kurser for centerledere
₈₈.

Ledelsesudviklingsforløb

₂.₇₀₆.₂₅₆

₁.₀₉₀.₂₆₁

₁₇₁.₈₂₃

Antal bevillinger i hoved- og nøgletal omfatter de „Centres of excellence“, Niels Bohr Gæsteprofessorer, DG-Professorer og samfinansierede
centre, der er anført side 18-23.
I opstillingen er uddelingerne opdelt i første periode, evt. anden periode og evt. indlejrings-/udstrækningsperiode.
til udbetalingerne er knyttet et kontraktligt forbehold om, at fonden forudsættes at opnå det fornødne økonomiske afkast.
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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

₂₀₀₇

₂₄₂.₈₀₃

₂₀₀₈

₃₂₁.₂₇₇

Forventet udbetaling til
ovennævnte aktiviteter

₂₀₀₉

₂₇₉.₈₃₅*)

₂₀₁₀

₂₅₉.₈₂₄

₂₀₁₁

₁₃₅.₆₇₆

₂₀₁₂

₃₁.₄₄₂
₃.₂₆₁.₅₆₃

₇₀₆.₇₇₇

total

₃.₉₆₈.₃₄₀

*) Inkluderer 4.835 t. kr., der dækkes af Forsknings- og Innovationsstyrelsen via særskilt bevilling.

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 budgetrevision og regnskabsaflæggelse over for Danmarks Grundforskningsfond.
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₁₆c Uddelingsforpligtelser
Som led i ₆. ansøgningsrunde vil der blive uddelt midler til nye centre med start senest ₁. januar ₂₀₁₀. Ligeledes skal et antal centre, der
blev påbegyndt i ₂₀₀₅, have tildelt en ₂. bevillingsperiode i ₂₀₁₀.
Fonden er i ₂₀₀₉ lovmæssigt pålagt et uddelingsloft på ₂₇₅ mio. kr. Ligeledes bemærkes det, at der i tallene indgår et øget overhead. eksisterende bevillinger blev med virkning fra og med ₂₀₀₈ tillagt et overhead på ₃₂,₆₅ %, og fra og med ₂₀₀₉ indgår i nye bevillingstilsagn
et overhead på ₄₄ %.
I alt mio. kr.
₂₀₀₉

₂₇₅

₂₀₁₀

₄₁₉

₂₀₁₁

₄₂₈
₁.₁₂₂

₁₇ Eventualforpligtelser
Fondens lejemål kan opsiges med ₆ måneders varsel. Forpligtelsen udgør ₃₂₀.₇₆₆ kr.
Fonden har indgået valutaterminskontrakter om køb og salg af følgende:
₂₀₀₈
Køb

Salg

USD

₀

₇₉.₃₁₉.₈₁₀

JPY

₀

₁.₇₃₅.₅₆₈.₃₁₂
₂₀₀₇

Køb

Salg

USD

₀

₁₃.₇₅₀.₀₀₀

JPY

₀

₃₂₈.₅₀₀.₀₀₀

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