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3,7

3,4
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Administrationsomkostninger pr, bevilling, mio. kr.

0,2

0,3

0,3

0,2

0,2

5.903,0

5.846,0

5.841,0

5.468,5

6.086,2

Administrationsomkostninger

Egen kapital
Egenkapital ultimo, mio. kr.

Se nøgletal for aktivitet og
resultater 2020 på side 47
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FORORD

Forord
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Dansk forskning skaber jævnligt internationale
overskrifter. Til trods for, at vi ikke har satset på
elite-universiteter som Oxford eller Harvard,
har vi været i stand til at opbygge verdensførende akademiske miljøer. Miljøer der gennemfører banebrydende forskning, som ændrer
vores fundamentale opfattelse af virkeligheden,
og som skaber grobund for nye opfindelser.
Dansk forskning konkurrerer med de bedste
universiteter om publikationer og talenter.

Der er med andre ord sket en forandring af
selve forskningskulturen, som har ændret
dansk forsknings præstationsevne. Danmarks
Grundforsknignsfond har spurgt sine bevillingshavere om, hvordan de oplever denne
udvikling, og dette var hovedtemaet for DG’s
årsmøde 2021: ”Where is the culture of
academia headed?”

Det er et resultat, man ikke kunne tage for
givet. Hen over et tidsrum, der svarer til blot
én generation, er dansk forskning grundlæggende forandret. Forskning er blevet mere
international, og forskerne skal konkurrere
om publikationer og stillinger med den globale
talentmasse i forskningsprojekter, der spænder over stadig flere lande og modtager
støtte fra flere fonde. Hertil kommer, at vi har
set asiatisk forskning vokse i betydning og
blive fuldgyldige konkurrenter.

Dansk forskning har tacklet denne dynamiske udvikling ekstremt godt. Danske
forskere bliver i dag citeret 1,8 gange
mere end gennemsnittet for deres felt.
DG Centers of Excellence – som involverer fleksible, langsigtede bevillinger til
lovende og originale idéer inden for alle
akademiske felter, ledet af talentfulde
forskere – kan gennemsnitligt set måle
sig med de bedste universiteter i verden.
Nogle centre er verdensførende inden for

1

Find evalueringen på dg.dk

Læs mere om DG’s årsmøde 2021 på side 39.

FORORD

Dansk excellence-forskning:
Verdensførende uden eliteuniversiteter

deres felt og afspejler på den måde det
høje niveau i dansk excellence forskning.
DG og Centers of Excellence – udvikling og
raffinering af excellence i 30 år
DG støtter grundforskning med fokus på det
excellente og banebrydende.
DG’s Centers of Excellence (CoE) instrument
blev udviklet I 1991 sammen med fonden og
er vedvarende blevet forfinet og forbedret.
To gange - i 2003 og 2013 – er fonden
blevet evalueret af et internationalt ekspertpanel. Begge gange konkluderede panelet,
at DG og dens forskningscentre har haft
stor succes og har haft enorm indflydelse på
dansk forskning1.
Fondens succes med CoE konceptet har
inspireret andre fonde i Danmark og udlandet, der har etableret lignende programmer;
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dens indflydelse rækker på den måde langt
udover DG’s egne centre.
I denne årsrapport giver vi et indblik i instrumentets virkemåde og centrenes akkumulerede erfaring: Deres principper, organisering,
samspil med fonden og vedvarende betydning med hensyn til forskning, uddannelse og
samfundet som helhed.
Læs mere om DG og Center of Excellence
instrumentet på side 18.

forskere skaber. For eksempel skaber DG’s
centre værdi i lang tid efter, at bevillingen
eller centeret er stoppet. I denne årsrapport
viser vi eksempler på den brede og mere
langsigtede værdi, der er blevet skabt i to
tidligere DG centre.
Læs mere om DG centres langsigtede
samfundsgavn på side 24.

Vi har også benyttet lejligheden til at forbedre
vores indsamling af oplysninger om fondens
resultater i form af nøgleindikatorer for aktivitet. Indikatorer for 2020 er præsenteret på
side 47, og tal for 2021 vil blive tilgængelige
på www.dg.dk i juni.

Kortsigtet samfundsgavn i
DG Centers of Excellence
Vi kaster desuden lys over den ofte oversete
kortsigtede samfundsgavn, centrene løbende
kaster af sig, selvom de fokuserer på grundforskning. Publikationen ”Nysgerrighed beriger
samfundet,” der blev offentliggjort i september
2021, demonstrerer, at grundforskning gavner
samfundet på mange måder og ofte på kort sigt.

Det er dog velkendt, at sådanne tal ikke yder
retfærdighed i forhold til den faktiske værdi,

Eksempler tæller fx rådgivning og videnoverførsel fra forskere til private virksomheder for

FORORD

Grundforskning gavner
samfundet på mange måder
og ofte på kort sigt

at understøtte deres udvikling af nye løsninger
og produkter i sammenhæng med fx den
grønne omstilling eller sundhedsområdet. Og
naturligvis ved at bidrage til universiteternes
uddannelse af nye forskere og forskningsledere i offentligt eller privat regi.
Publikationen fremhæver med andre ord, kort
fortalt, forskeres bidrag til samfundets kulturelle, økonomiske og intellektuelle fremskridt.
I DG’s dialog med centrenes unge forskere,
udtrykker de et stærkt ønske om at bidrage til
samfundet. Publikationen viser, at det er der
masser af mulighed for, både kortsigtet og
langsigtet, inden for grundforskning.
Læs mere om DG centrenes kortsigtede
samfundsgavn på side 29.
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Læs mere om de nye DNRF Chairs på side 13.

Den første pionercenterbevilling blev
uddelt i 2021. Ambitionen i Pionercenter
Initiativet er at etablere fremragende forskningsenheder, der udfører grundforskning
med det strategiske mål at finde løsninger
på nogle af de store samfundsudfordringer
inden for to udvalgte områder: Kunstig
intelligens og klima/energi.
Den 1. juli 2021 blev Pionercenter for
kunstig intelligens, ledet af Professor
Serge Belongie, til det første pionercenter.
Centeret har et budget på 350 mio. kr. fordelt over 13 år. Vi forventer at se mindst to
nye pionercentre i 2022.
Læs mere om det nye pionercenter på side 10.

I vores perspektiv repræsenterer det første
pionercenter en ekstremt ambitiøs forskningsbestræbelse. Pionercenter-konceptet er resul-

tatet af et unikt samarbejde mellem DG og fire
førende private forskningsfinansierende fonde:
Carlsbergfondet, Lundbeckfonden, Novo
Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN. Samarbejdet demonstrerer realiserbarheden og
potentialet i pionercenteridéen. Samarbejdet
har i sig selv været banebrydende, og vi vil
gerne takke de private fonde for deres engagement, vedholdenhed og fleksibilitet.
Bestyrelsen
Fire erfarne medlemmer forlod bestyrelsen
ved udgangen af 2021: Professor Bart de
Moor; Professor Christina Moberg; Professor Clivia M. Sotomayor og Professor Eero
Vuorio har lagt en stor indsats i bestyrelsen, herunder med den kritiske vurdering og
prioritering af nye ansøgninger og i form af
deltagelse i opfølgningsmøder, hvor bevillingshavere præsenterer deres fremskridt
og drøfter udfordringer og løsninger. Vi er
taknemmelige for deres indsats.

•

Tine Brink Henriksen, Professor,
Aarhus Universitet

•

Christian S. Jensen, Professor,
Institut for Datalogi, Aalborg
Universitet, Danmark

FORORD

Chairs og Pionercentre
DG forsøger vedvarende at udvikle og forfine
instrumenter der er i sync med en dynamisk
international forskningsudvikling. De første
DNRF Chair bevillinger blev uddelt i 2020,
hvis mål er at støtte danske universiteter, som
ønsker at tiltrække fremragende udenlandske
forskere. I 2021 er to nye chairs blevet uddelt.

Læs mere om bestyrelsen på side 53.

Den 9.-11. maj 2022 vil bestyrelsen mødes
for at vurdere 25 ansøgninger, der er blevet
valgt ud fra de 149 interessetilkendegivelser
modtaget i 11. uddelingsrunde. 25 fulde
ansøgninger er nu blevet indsendt og kommenteret af reviewers, og bestyrelsen vil have
den udfordrende opgave med at afgøre, hvilke
af dem – der alle er lovende – som skal være
blandt 11. rundes Centers of Excellence.
Læs mere om 11. rundes interessetilkendegivelser på side 21.

Vi er glade for at kunne sige velkommen til fire
nye bestyrelsesmedlemmer:
•

Janet M. Thornton, Senior forsker
og formand for the European
Bioinformatics Institute (EBI)

•

Sirpa Jalkanen, Professor,
Turku Universitet, Finland
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FORORD

I 2021 bød vi velkommen til Jesper Petersen
som ny uddannelses- og forskningsminister.
Han vil videreføre det arbejde, der blev
igangsat af den tidligere minister, Ane
Halsboe Jørgensen, herunder de ambitiøse
planer vedrørende forskning inden for den
grønne omstilling. Vi ser frem til at bidrage til
indfrielsen af disse ambitioner sammen med
de øvrige offentlige og private fonde.

Professor Søren-Peter Olesen
Direktør for Danmarks Grundforskningsfond
Professor Jens Kehlet Nørskov
Formand for Danmarks
Grundforskningsfonds bestyrelse
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NYE BEVILLINGER 2021

Nye bevillinger 2021
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Etableringen af Pionercentrene er en ambitiøs
national satsning, som udfoldes i tæt samarbejde og samfinansiering mellem uddannelses- og forskningsministeren, Danmarks
Grundforskningsfond, Carlsbergfondet,
Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden,
VILLUM FONDEN og universiteterne.
Ambitionen er at tiltrække individuelle forskere
på allerhøjeste internationale niveau og at
etablere samfinansierede forskningscentre i
den absolutte verdenselite, der udfører grundforskning med sigte på transformative løsninger af store samfundsmæssige udfordringer.
Initiativet retter sig mod alle fagområder.
Pionercentrene får stor forskningsmæssig
frihed, økonomisk kontinuitet og en lang tidshorisont. I kraft heraf forventes det, at pionercentrene kontinuerligt gennem bevillingsperioden har veldefinerede risikobetonede

delprojekter, som i særlig grad har potentiale
til at skabe nybrud inden for forskningsområdet på højeste internationale niveau.

NYE BEVILLINGER 2021

Pionercenter-initiativet



Pionercenterinitiativet ventes ikke at lede til
nye bevillinger efter 2022.
Direkte rekruttering
Der anvendes en proces med direkte rekruttering af pionercenterledere. Processen er
inspireret af praksis fra internationale universiteter, navnlig USA, hvor det er velkendt og
accepteret, at de dygtigste forskningsledere
ikke selv aktivt søger nye stillinger, men skal
hentes ved direkte rekruttering. Det vurderes, at processen med direkte kaldelse er
nødvendig for at indfri initiativets ekstraordinært høje ambitioner.
Det indebærer, at de identificerede kandidater vil blive direkte forespurgt om deres
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PIONERCENTER

Pionercentret for
kunstig intelligens
Centerleder: Professor Serge Belongie
Værtsinstitution: Københavns Universitet
Periode: 2021 – 2034
Bevilling: 352 mio. DKK
Link: di.ku.dk/ai-centre/

Jeg er glad og stolt over, at Københavns
Universitet forventes at skulle være vært
for pionercentret. Det er et helt unikt
samarbejde mellem fonde og universiteter
som her vil pulje kræfterne for at forske
i en af vor tids helt store teknologier. En
teknologi, som har potentiale til at løse en
lang række samfundsudfordringer.
Katrine Krogh Andersen, dekan på det Natur- og Biovidenskabelige
Fakultet på Københavns Universitet.
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NYE BEVILLINGER 2021

Pionercentret for kunstig intelligens
skal bedrive verdensklasse, tværfaglig
grundforskning i kunstig intelligens
med fokus på samfundsudfordringer,
mennesker og design og bringe Danmark
helt i front internationalt. Direktør og
professor Serge Belongie leder centret
i samarbejde med andre forskere fra
Københavns Universitet, Danmarks
Tekniske Universitet, IT-Universitetet,
Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

NYE BEVILLINGER 2021

Hvis vi skal løse nogle af de enorme udfordringer, som
verden i dag står over for, er der behov for at styrke grundforskning inden for særligt perspektivrige områder, hvor
forskningsgennembrud er forudsætningen for at finde nye
løsninger. Vi er f.eks. nødt til at finde nye måder til at lagre
vedvarende energi, hvis vi skal løse klimaudfordringerne og
samtidig beholde vores levestandard. Og kunstig intelligens
vil på mange måder være med til at forme vores samfund i
fremtiden. Vi skal være med til at udvikle den teknologi og
sikre, at den er etisk forsvarlig.
Professor Jens Kehlet Nørskov, bestyrelsesformand
i Danmarks Grundforskningsfond.
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NYE BEVILLINGER 2021

To nye DNRF Chair bevillinger

Med det overordnede formål at styrke og
berige danske forskningsmiljøer er hensigten
med DNRF Chair-virkemidlet at støtte danske
universiteters mulighed for at tiltrække og
rekruttere særligt fremragende forskere fra
udlandet, herunder danskere, som ønsker at
vende tilbage fra en international position.
DNRF Chair-bevillinger gives som tilskud til
opstart af forskningsaktiviteter for sådanne
potentielle eller nyligt rekrutterede professorer
ved danske universiteter.
Læs mere på dg.dk/hvad-er-dnrf-chair
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DNRF Chair

Anders Johansen
DNRF Chair: Professor Anders Johansen
Værtsinstitution: Københavns Universitet
Periode: 1. januar 2022 – 31. december 2024
Bevilling: 8,5 mio. DKK
Link: sites.google.com/view/planet-formation-group

Vi er stolte over og glade for, at vi med bevillingen
kan rekruttere en særdeles fremragende forsker
fra udlandet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
er optaget af forskning i en bred forstand, således
også forskning i livets grundbetingelser og livets
opstående. Anders vil med sin forskning inden for
planetdannelse og sin brug af supercomputere
være med til at lægge yderligere til her – ikke blot til
gavn for Globe Institute og vores fakultet, men for
hele Københavns Universitet.
Dekan Ulla Wewer, Københavns Universitet
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NYE BEVILLINGER 2021

Som DNRF Chair vil Anders Johansen
undersøge hvordan jordlignende
planeter, der dannes hurtigt ved
at indfange småsten, opvarmes og
differentieres under deres vækst,
hvad sammensætningen er af den
første udgassede atmosfære og hvad
betingelserne er for livets oprindelse
på overfladen.

DNRF Chair

Morten Ø. Nielsen
DNRF Chair: Professor Morten Ørregaard Nielsen
Værtsinstitution: Aarhus Universitet
Periode: 1. februar 2022 – 31. januar 2025
Bevilling: 7,1 mio. DKK

Danmarks Grundforskningsfonds nye
virkemiddel, DNRF Chair, er et fremragende
initiativ, som i den grad gør en forskel i
tiltrækningen af internationale top-forskere.
Vi er utrolig glade og stolte over, at Professor
Morten Ø. Nielsen nu vender tilbage til Aarhus
Universitet og vil bidrage med sin store erfaring
fra førende Nordamerikanske forskningsmiljøer.
Niels Haldrup, Institutleder, Institut for
Økonomi, Aarhus Universitet
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NYE BEVILLINGER 2021

Økonometrisk metode anvendes i analyse
af data i økonomi og relaterede discipliner.
Disse data er typisk ikke fra kontrollerede
eksperimenter, så det bliver nødvendigt
at håndtere komplicerede afhængighedsstrukturer. DNRF Chair Morten Ørregaard
Nielsen arbejder med udvikling af økonometriske metoder, som er anvendelige i
sådanne situationer med det overordnede
mål at producere mere pålidelig inferens.

DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND OG CENTERS OF EXCELLENCE: UDVIKLING OG RAFFINERING AF EXCELLENCE I 30 ÅR

Danmarks Grundforskningsfond
og Centers of Excellence:
Udvikling og raffinering af
excellence i 30 år
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To gange – i 2003 og 2013 – er fonden blevet underkastet en systematisk evaluering af
et internationalt ekspertpanel. Panelet konkluderede begge gange, at DG og Center of
Excellence instrumentet har vist sig ekstremt
succesfulde, og at indvirkningen på kvaliteten
af dansk forskning har været meget markant.
Fondens succes med CoE konceptet har
inspireret andre fonde i Danmark og udlandet
til at indføre lignende forskningsprogrammer;
med andre ord rækker instrumentets indflydelse langt ud over bevillingshaverne selv.

Introduktion: At fremavle og vedligeholde excellence

18

Status: 11. ansøgningsrunde til Centers of Excellence

21

Den mindre kendte hale af impact efter
DG Centers of Excellence

24

Grundforskningscentre skaber også
samfundsgavn på kort sigt

29

På de følgende sider, giver vi et indblik i
instrumentets virkemåde og centrenes
akkumulerede erfaring: Deres principper,
organisering, samspil med fonden og vedvarende betydning med hensyn til forskning,
uddannelse og samfundets som helhed.
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DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND OG CENTERS OF EXCELLENCE: UDVIKLING OG RAFFINERING AF EXCELLENCE I 30 ÅR

Danmarks Grundforskningsfond (DG) blev
etableret i 1991med det formål at styrke
dansk forskning. Det står formuleret direkte
i loven, at fonden skal finansiere exceptionel
forskning på højeste internationale niveau.

Centers of Excellence: Mere end
summen af de enkelte elementer
Fondens primære virkemiddel er Centers of
Excellence. Et Center of Excellence danner
rammen omkring et forskningsmiljø, hvor
ambitiøse ideer udveksles på tværs af
generationer og discipliner.
Centrene er forskellige i størrelse og organisation og kan således bestå af en eller
flere forskergrupper, som væbnet med
fælles ambitioner og visioner arbejder
sammen om at løse komplekse forskningsspørgsmål. Nogle centre udgør mere end
60 medlemmer, andre 15 eller færre. Altafgørende er, at centret deler en overordnet
idé, har en veldefineret og relevant struktur
og sammensætning, og hvor helheden
udgør mere end summen af de enkelte elementer ellers ville gøre, og hvor nødvendige
og komplementære kompetencer bringes i
spil. Til dato har i alt 120 centre fået tildelt
bevilling, hvoraf 41 var aktive i 2021.

DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND OG CENTERS OF EXCELLENCE: UDVIKLING OG RAFFINERING AF EXCELLENCE I 30 ÅR

Introduktion: At fremavle og
vedligeholde excellence
Excellence inden for alle akademiske områder
Originale og ambitiøse idéer kombineret med god forskningsledelse indfrier potentialet til at blive verdensførende inden
for alle akademiske områder

Tillid
Risikovillighed, fleksibilitet og tålmodighed fremmer
originalitet, resultater og samfundsimpact på lang sigt

Langsigtede bevillinger
Op til 10 år og 10 mio. kr. om året muliggør realiseringen
af ambitiøse planer, så interdisciplinaritet kan udvikle sig
og gå nye veje

Engagement
Støtte og videndeling mellem grundforskningscentrene, understøttet af DG, fremmer den løbende
opbygning og vedligeholdelse af succesfulde centre
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Den rette organisation
Centrene bør have en klar identitet og én,
der fungerer i samspil med værtsinstitutionen. Bevillingerne skal være store, men ikke
nødvendigvis af samme størrelse. Der er
forskellige måder at organisere et center
på, og forskellige ressourcer er nødvendige,
afhængig af forskningsområdet og centerets mål. Det er dog afgørende, at bevillingerne har en størrelse, der gør det muligt at
skabe et miljø med kritisk masse, der danner rammen for fremragende forskning og
forskeruddannelse.
Finjustering
Gennem årene er Center of Excellence konceptet løbende blevet monitoreret og finjusteret, så virkemidlet til enhver tid bidrager

til de bedst mulige arbejdsbetingelser og et
ideelt organisatorisk set-up. Der er ingen
tvivl om, at Center of Excellence initiativet
har vist sig at være en enorm succes. Selvom
der ikke er en nagelfast formel for, hvordan
de lykkes, mener fonden, at flere faktorer
spiller en væsentlig rolle, hvoraf nogle er
beskrevet nedenfor.
Langsigtet finansiering
For det første er DG overbevist om, at hvis man
giver de bedste forskere en langsigtet finansiering i et stimulerende og dynamisk miljø, er
rammen sat for fremragende og banebrydende
forskning, og at denne strategi har været
afgørende for fondens succes med Centers of
Excellence konceptet. Fondens filosofi er, at
ved at lade de bedste forskere arbejde med de
spørgsmål, de brænder for, sættes scenen for
at løse komplekse videnskabelige problemstillinger. Ofte bliver der brudt nye veje, når forskere fra forskellige videnskabelige områder
har tilstrækkelig tid og ressourcer til at udvikle
en fælles forståelse af hinandens kompetencer
og videnskabeligt sprog, så de kan løse fælles
forskningsmæssige udfordringer.
Teamindsats med stærkt lederskab
Et center består af et team af dygtige forskere
med kompetencer på et højt videnskabeligt
niveau, der i et kreativt, dynamisk og internationalt forskningsmiljø udgør en optimal uddannelsesplads for unge forskere. Det er klart, at

centerlederen er afgørende for et centers
succes. Centerlederen skal derfor ikke blot
være en fremragende forsker, men også en
stærk og visionær forskningsleder.
For at facilitere god ledelse har fonden siden
2007 gennemført årlige kurser i forskningsledelse som specifikt er målrettet de problemstillinger og udfordringer, en centerleder typisk
skal håndtere i løbet af et centers levetid. Dette
kursus har vist sig at være en god investering.
Endvidere afholder fonden løbende kurser for
centeradministratorerne, hvor der ligeledes
tales om relevante emner, og hvor administratorerne kan mødes og netværke med hinanden.
Engagement og støtte
En anden nøgle til succes er fondens engagement, når først centrene er etableret. Ved
årlige opfølgningsmøder holder fonden en tæt
og løbende dialog med bevillingshaverne. På
møderne ønsker DG at mødes med så mange
centermedlemmer som muligt for at få en fornemmelse af centrets atmosfære, og mødes
desuden med centrenes ph.d.-studerende og
postdocs. Normalt deltager også dekanen og/
eller institutlederen i møderne. Denne direkte
kontakt med og viden om hvert enkelt center
er en af de absolutte styrker ved Center of
Excellence initiativet, og den giver fonden et
vigtigt indblik i, hvordan virkemidlet fungerer
og bedst kan tilrettelægges i forskellige
forskningsmiljøer.
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Målet er banebrydende forskning
Når nye Centers of Excellence udvælges,
leder bestyrelsen efter fremragende
forskere med ideer, der er ambitiøse,
nytænkende og videnskabeligt fremsynede, og som har potentialet til at levere
banebrydende grundforskning. Excellence
er hovedkriteriet, når ansøgninger om nye
centre evalueres. Fonden er overbevist om,
at en nøglefaktor til succes er, at talentfulde forskere tildeles langsigtet finansiering (i op til ti år) med en udstrakt tillid og
frihed til at håndtere de store og fleksible
bevillinger, de har til rådighed.

Integration på værtsinstitutionerne
En bevilling fra DG kan have en enorm betydning ikke kun for den enkeltes karriere, men
også for udviklingen af et helt forskningsområde. Centrene er skabt som individuelle
enheder med deres egne særskilte identiteter,
men de er etableret i tilknytning til og medfinansieret af de danske forskningsinstitutioner (primært universiteter), som centrene har
tæt interaktion med. Fonden forventer, at
centrene spiller en vigtig rolle på værtsinstitutionerne gennem uddannelse af næste generation af forskere, tiltrækning og rekruttering af
internationale topforskere, afholdelse af konferencer mv. Fonden forventer især, at forskning
og nye resultater fra centret vil sprede sig til
værtsmiljøet, og at viden genereret i centrene
vil blive overført til næste generation af studerende. Fonden lægger derfor stor vægt på, at
forskningsbaseret uddannelse spiller en central rolle i centrene, og at centermedlemmer
deltager i uddannelsesaktiviteter. Mange
ph.d.-studerende fortsætter ikke deres
karriere på centrene, men de vil fortsat
fungere som ambassadører for forskningsområdet, uanset om ph.d.-kandidaten fortsætter en karriere i industrien eller i den akademiske verden, i Danmark eller i udlandet. Dette
gælder i endnu højere grad for post-docs.

Tillid og samfundsgavn
Finansiering af forskning gennem store bevillinger i op til ti år gør det muligt for forskere at
tage de helt store spørgsmål op og overskride
de eksisterende frontlinjer. Blandt de centre,
der finansieres af fonden, producerer nogle
resultater, der er umiddelbart anvendelige,
mens andre forfølger ren ”blue sky”-forskning.
Det, der betyder noget, er, at forskningen
betragtes som meget ambitiøs og med et
potentiale til videnskabelige nybrud. Denne
strategi har ikke kun ført til fremragende forskning, men også til uventede banebrydende
opdagelser samt til resultater med direkte
nytte for samfundet, som beskrevet i publikationen ”Nysgerrighed beriger samfundet”, der
blev lanceret i september 2021 (se side 29).
Fonden er overbevist om, at gennem langsigtede investeringer, der støtter de bedste
forskeres ambitiøse ideer, investerer vi klogt i
vores fælles fremtid.
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Hvert år udvælger fonden et eller flere emner,
der drøftes med centrene på opfølgningsmøderne. Post-docs, gender, infrastruktur,
internationalisering og nye måder at engagere
offentligheden i videnskabelige resultater på
er eksempler på emner, der er blevet drøftet.
Muligheden for at mødes med forskerne og
diskutere relevante emner af betydning for
dem, giver mulighed for at opnå en grundlæggende forståelse af de udfordringer, som
forskningsmiljøerne står over for. Med disse
møder understøtter fonden målet om løbende
at sikre de bedste forskningsrammer for fondens bevillingshavere, og resultaterne af
disse møder deles med alle interesserede via
en årlig publikation.

Opslag til indsendelse af nye Centre of
Excellence ansøgninger blev lanceret i
efteråret 2020 og informationsmøder ved
de danske universiteter blev efterfølgende
afholdt. Fonden har opfordret forskere fra
alle videnskabelige områder til at indsende
interessetilkendegivelser.
Hvad er et Center of Excellence?
Center of Excellence initiativet er fondens flagskib og primære virkemiddel, der har til formål
at styrke dansk forskning ved at give de bedst
mulige arbejdsvilkår og organisatoriske rammer for udvalgte top-forskere. En centerbevilling er stor og fleksibel og tildeles i op til ti år,
fordelt over to bevillingsperioder på henholdsvis seks og fire år.
Centrene er placeret ved de danske forskningsinstitutioner, hvoraf langt de fleste er
på universiteterne.

Der er ingen fast opskrift for etablering af et
Center of Excellence. Centre kan etableres
inden for og på tværs af alle forskningsområder. Centrene er forskellige i størrelse og
organisation og kan bestå af et eller flere forskerhold. I spidsen af et Center of Excellence
står en centerleder, som ikke blot skal være
en topforsker, men også en visionær leder,
der er i stand til at skabe et kreativt og dynamisk forskningsmiljø. Helt afgørende er, at
centeret deler en overordnet idé eller vision,
og har en veldefineret struktur og sammensætning, og hvor der arbejdes ambitiøst og
visionært om løsning af komplekse videnskabelige problemstillinger. Til dato har fonden
etableret 120 Centers of Excellence, hvoraf
41 var aktive i 2021.

Udvælgelse og vurdering af
Centers of Excellence
Med cirka to og et halvt års interval annonceres et nyt Centers of Excellence opslag.
Ansøgningsprocessen foregår i to trin. I første
fase inviteres forskere fra alle videnskabelige
områder til at indsende en interessetilkendegivelse, som alene behandles af DG’s
bestyrelse. I anden fase inviteres udvalgte
ansøgere til at indsende en fuld ansøgning,
som evalueres af tre internationale eksperter
inden for de(n) relevante forskningsområder.
Ansøger får mulighed for at kommentere på de
tre bedømmelser, og forud for den endelige
udvælgelse mødes bestyrelsen med hver
ansøger til et interview.

Centres of Excellence etableres i sammenhæng med såkaldte ansøgningsrunder. Første
ansøgningsrunde fandt sted i 1992/93. Den
seneste 11. ansøgningsrunde foregår i øjeblikket, og de nye Centers of Excellence vil blive
annonceret i foråret 2022.
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Status: 11. ansøgningsrunde
til Centers of Excellence

Vurderingskriterier
I vurderingen af interessetilkendegivelser og ansøgninger
lægges der særlig vægt på følgende dimensioner:
• at forskningsideen er ambitiøs og nyskabende
og har potentiale til at føre til egentlige banebrydende resultater
• at centerlederen nyder international anerkendelse
inden for sit felt og besidder lederevner

Opslag til interessetilkendegivelser
5 oktober, 2020

• at centrets sigte, struktur og/eller størrelse muliggør
forskning, der kun vanskeligt lader sig gennemføre
inden for andre bevillingsmodeller.

Bestyrelsesbeslutning
11 maj, 2022

Sammensætning af
bedømmelsespaneler
Fulde ansøgninger
Tidsfrist:
22 november, 2021

vil gøre det muligt at skabe et kreativt og dynamisk internationalt forskningsmiljø, der vil fungere
som en optimal ramme for forskeruddannelse og
yngre forskere

• at centret omfatter den rette personkreds med
kompetencer på et højt videnskabeligt niveau, der

Bestyrelsesbeslutning
1-2 september, 2021

Interessetilkendegivelser
Tidsfrist:
1 juni, 2021
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En oversigt over evaluerings- og udvælgelsesprocessen, med tidsrammen for den
aktuelle 11. ansøgningsrunde, findes i
figuren nedenfor. Til den 11. ansøgningsrunde modtog fonden 149 interessetilkendegivelser, og 25 ansøgere blev inviteret til at
indsende en fuld ansøgning, med ansøgningsfrist den 22. november 2021. På et
møde i maj 2022 vil fondens bestyrelse
træffe den endelige beslutning, og nye
centre kan starte i efteråret 2022.

Bedømmelser og
høringssvar

Bedømmelse og udvælgelse

Interview med
ansøgere
9-10 maj, 2022

Center start
Fra efterår 2022

Kontraktforhandlingsfase
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Interessetilkendegivelser
fordelt på værtsinstitution
De 149 interessetilkendegivelser i
11. ansøgningsrunde fordelt på
værtsintuitionerne er ikke meget
forskellige sammenlignet med
tidligere ansøgningsrunder.

Interessetilkendegivelser fordelt
på køn og alder
De 149 interessetilkendegivelser i
11. ansøgningsrunde fordelt på køn
og alder er vist i figuren.
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Interessetilkendegivelser fordelt
på videnskabelige fagområder
Fonden indkalder ansøgninger fra alle
videnskabelige fagområder. Langt de
fleste centre udfører forskning på
tværs af de videnskabelige områder
og passer derfor ikke uden videre ind i
en af de seks forskningsområder.
Nedenstående figur illustrerer
ansøgningernes fordeling på det
primære forskningsområde.
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<35
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10
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20
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Det er en udbredt antagelse om grundforskning, at dens effekter optræder subtilt og på
lang sigt, og at de kan være transformative.
DG Centers of Excellence forekommer små,
hvis målestokken er det globale akademiske
felt, men de er designet til at være store nok
til at kunne producere banebrydende resultater, at være dagsordensættende og potentielt
verdensførende inden for deres felt, og at
have vedvarende betydning.
Tidligere evalueringer af DG viser, at dette
faktisk er tilfældet. De fleste DG Centers
of Excellence lykkes med at indfri de mål,
de sætter sig, og midtvejsevalueringer
efter fem år tyder på, at de bliver set som
førende inden for deres felt. Det er også
tydeligt set ud fra centrenes imponerende
videnskabelige produktion. Vi kan desuden se centrenes succes afspejlet i
deres omfattende løbende afkast af
samfundsgavn i form af fx uddannelse af
studerende og af nye generationer af
forskere, og af deres innovation og



ingen grund til at tro, at de skiller sig ud som
mere eller mindre produktive end andre tidligere centre. Eksemplerne skal give en fornemmelse af den mindre synlige hale af gavn, der
givetvis skabes af alle centrene.

Men naturligvis stopper
centrenes værdiskabelse ikke,
når centeret stopper eller den
oprindelige bevilling løber ud.
Når DG vurderer centrenes
resultater, fanger vi dermed kun
en del af deres resultater.
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Blivende effekter fra DG
Centers of Excellence

KORT OM

EPRU var blandt de grundforskningscentre,
der fik bevilling i Danmarks Grundforskningsfonds første runde af Centers of Excellence.
Centeret samlede nogle af tidens bedste danske økonomiske forskere med det formål at
styrke det videnskabelige grundlag for vurderinger af økonomiske politikker.
Et af centerets hovedbidrag bestod i at konstruere en ny regnemodel for generel økonomisk ligevægt, der var designet til at kunne
vurdere de økonomiske effekter og effekten
på fordelingen på tværs af generationer af
strukturelle økonomiske politiske valg, såsom
skattepolitik og arbejdsmarkedspolitik; og at
vurdere den langsigtede bæredygtighed af
finanspolitik set ud fra befolkningens aldring.
EPRU-modellen skabte grundlag for den
senere udvikling af DREAM-modellen for
dansk økonomi, som er blevet anvendt til at
foretage økonomiske policy-analyser i
Finansministeriet, Det Økonomiske Råd,
Velfærdskommissionen og andre.

Model-ekspertisen, som EPRU
skabte grundlag for, har senest
resulteret i udviklingen af den
dynamiske GREEN REFORM
model for den danske økonomi.

Model-ekspertisen, som EPRU skabte grundlag
for, har senest resulteret i udviklingen af den
dynamiske GREEN REFORM model for den
danske økonomi, som beskriver effekterne af
økonomisk aktivitet på drivhusgas-emissionerne og andre forurenende stoffer; en forskningsindsats OECD fremhæver som et eksempel for andre lande. EPRU-forskning har også
bidraget til at gøre Public Economics som
forskningsområde til et dansk styrkeområde.

Peter Birch Sørensen
Peter Birch Sørensen er professor i økonomi ved
Københavns Universitet. Han er International
Research Fellow i CESifo forskningsnetværket
og medlem af videnskabernes selskab.
Han var leder for Economic Policy Research Unit
(EPRU), som blev støttet med en bevilling fra
Danmarks Grundforskningsfond i perioden
1993-2005. Fra 2004 til 2009 var han formand
for Det Økonomiske Råd, og fra 2007-2009 var
han formand for Det Miljøøkonomiske Råd. Fra
2012 til 2014 var han formand for Produktivitetskommissionen, og i 2018 var han formand
for Klimarådet.
Han har siddet i flere internationale komitéer om
offentlig økonomi og har været rådgiver inden for
skattepolitik for OECD, Den Internationale
Valutafond, EU kommissionen og flere regeringer.
Siden 2021 har han været medlem af den danske
regerings Ekspertgruppe for Grøn Skattereform
og den norske skattereformkomité.

EPRU-centerets hale af langsigtede
effekter er illustreret på næste side.
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Center for Forskning i Økonomisk Politik
(EPRU) (1993-2005)
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Svend Hougaard Jensen, Lars Haagen
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KU/CBS/DG Centerledere Peter Birch
Sørensen og Søren Bo Nielsen
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PUMPkin startede I 2007 som et af de DG
Centers of Excellence, der blev bevilget i femte
uddelingsrunde. Den dristige idé bag centeret
var at opnå en dyb mekanistisk forståelse af en
vigtig klasse af proteiner – membran-pumper –
ved at karakterisere deres molekylære struktur og sammenholde dette med deres funktion.

Ved at kombinere lovende teknikker såsom
røntgen-krystallografi, bioinformatik, molekylærbiologi og dyre- og plantemodeller, og ved
at anvende disse på tværs af mennesker, dyr
og planter, blev centeret verdensførende inden
for såkaldt P-type ATPaser; centeret skabte en
bølge af videre forskning og innovation, og blev
trædesten for mange nye initiativer.

De mange forskere, der er
blevet oplært i PUMPkin, har
efterfølgende etableret mange
nye forskningsprogrammer,

centre og private forskningsorganisationer.

Forskningen i membranproteiner bygger på en
stærk forskningstradition, der blev igangsat
af Nobelprisvinderen Jens Christian Schou.
De mange forskere, der er blevet oplært i
PUMPkin, har efterfølgende etableret mange
nye forskningsprogrammer, centre og private
forskningsorganisationer, der arbejder med
membranproteiner på det højeste internationale niveau.
PUMPkin-centerets hale af langsigtede
effekter er illustreret på næste side.

Poul Nissen
Poul Nissen er professor i protein biokemi ved
Århus Universitet. Han modtog sin ph.d. i 1997
fra Århus Universitet med Jens Nyborg som sin
vejleder, efterfulgt af et postdoc stipendie fra
Det Fri Forskningsråd (DFF), hvor han arbejdede
ved Yale University med Peter Moore og Tom A.
Steitz (nobelprisen 2009). I 2001 etablerede
han sit eget laboratorium ved Århus Universitet
med et Ole Rømer stipendie fra DFF. Han var
leder af PUMPkin Center of Excellence 20072017 og er aktuelt leder af DANDRITE, af Det
Nordiske EMBL Partnerskab og af Den nationale
forskningsinfrastruktur for cryo-elektronmikroskopi (EMBION).
Nissens forskning fokuserer på membrantransportproteiners struktur, dynamik og
mekanik, og belyser også biomembraners
ultrastrukturelle organisation. Centrale emner
er P-type ATPaser, herunder ionpumper, lipidflipaser og natrium-afhængige transporters.
Hans laboratorium undersøger dannelsen af
aktionspotentialer, reguleringen af calcium
signalering og synaptiske funktioner.
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Centre for Membrane Pumps in Cells
and Disease (PUMPkin) (2007-2017)
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Center of Excellence:
Center for Membrane
Pumps in Cells and Disease
(PUMPkin) (2007-2017)

P-type ATPase biokemi,
strukturel biologi, bioinformatik

>217 artikler
12 nye akademiske gruppeledere:
Fx J. Preben Morth, Bjørn Pedersen,
Pontus Gourdon, Henriette Autzen,
Hanne Poulsen, Joe Lyons i DK

Forskningstraditionen fra Jens Chr. Schou,
Jens Nyborg, Tom Steitz – synlighed fra
tidligere gennembrudsartikler 2004-2006.
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Hvordan gavner det samfundet, når dets
klogeste borgere bruger adskillige år og mange
penge på at gå nye veje i jagten på at forstå,
hvordan verden er organiseret ned til mindste
detalje? Danmarks Grundforskningsfond har
siden 1991 støttet forskning, der på den lange
bane har spillet en central rolle i forhold til at
møde mange af samfundets udfordringer. Men
hvad med grundforskningens nytteværdi for
samfundet på kort sigt?

Dette kan overraske dem, der forestiller sig, at
grundlæggende videnskab ikke påvirker daglige samfundsproblemer og praksisser.
Søren-Peter Olesen, direktør for Danmarks
Grundforskningsfond, fastslår: ”I Danmarks
Grundforskningsfond er vi meget imponerede
over forskernes stærke engagement. Resultaterne af deres dedikation er direkte nyttige for
samfundet, og vi er stolte af at kunne fremhæve eksempler på dette i publikationen.”

I en ny publikation illustrerer Danmarks
Grundforskningsfond, at der er betydelige
gevinster på den korte bane – et faktum, der
ikke er overraskende, men sjældent er i
fokus. I publikationen ”Nysgerrighed beriger
samfundet”, offentliggjort september 2021,
belyser fonden, hvordan nysgerrighedsdrevet forskning påvirker samfundet her og nu
og ikke kun i fremtiden.

Hovedtanken bag publikationen er, at nytten af
grundforskning for samfundet har mange
facetter, og det er sjældent, at de gennembrud, samfundet har brug for, sker uden først
at bygge en base. Derfor finder DG, at det er
vigtigt at fremhæve de forskningsaktiviteter,
der indgår i at skabe denne base og som kan
føre til uundværlig ny viden og teknologiske
landvindinger, f.eks. gennem dannelse af netværk med de dygtigste mennesker i verden.

På lang sigt fører grundforskning til patenter,
nye produkter, vækst, innovation og industriel
aktivitet. Men den beriger også kontinuerligt
samfundet gennem en lang række aktiviteter.

DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND OG CENTERS OF EXCELLENCE: UDVIKLING OG RAFFINERING AF EXCELLENCE I 30 ÅR

Grundforskningscentre skaber også
samfundsgavn på kort sigt

Find hele udgivelsen på dg.dk.

I ”Nysgerrighed beriger samfundet”
fortæller vi om disse aktiviteter inden
for seks forskningsområder.
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Fremtidens sundhedsvæsen
DG-centre bidrager til bedre
diagnostik, forbedret behandling,
ny medicin og rådgivning.
Forskningsresultaterne skal ud
og virke for borgerne, for
patienterne og for sundhedspersonalet. Jeg mener, at man
også forskningsformidler, når
man får politikere i tale og opererer i forskellige udvalg i regi
af Sundhedsstyrelsen og andre
myndigheder, og ad den vej kan
påvirke folkesundheden.
Professor Bente Klarlund Pedersen

Grøn omstilling
Teknologi-orienterede DG-centre
arbejder med nye teknologier til at
reducere energiforbruget samt med
de katalyseprocesser, som er afgørende for at kunne lagre energi uden
store energitab.
Skellet mellem grundforskning
og anvendt forskning er på
mange måder kunstigt. Det
forskningsfelt jeg arbejder i, er
meget anvendelsesorienteret,
hvor mange går efter at lave
konkrete produkter. At se det
store billede kræver langsigtede
satsninger på grundforskning.
Professor Leif Katsuo Oxenløwe

DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND OG CENTERS OF EXCELLENCE: UDVIKLING OG RAFFINERING AF EXCELLENCE I 30 ÅR

Fokusområder i ”Nysgerrighed beriger samfundet”:

Den 2. kvanterevolution
Udviklingen af kvantebaserede
teknologier kan revolutionere samfundet på den længere bane, og en række
DG-centre og forskningsmiljøer er i
gang med denne udfordring.
Der bliver bygget en masse
broer mellem universiteter og
erhvervslivet. Det giver blod
på tanden, at det allerede nu
kan bruges til noget. Vi forventer helt klart, at vi er med til at
skabe fundamentet for udviklingen af en hel ny teknologi.
Det har været interessant at
se, hvordan nye innovative
idéer udvikles i krydsfeltet
mellem grundforskning og
kommerciel tænkning.
Professor Ulrik Lund Andersen
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Kulturarv
Museer afprøver nye måder at formidle viden om deres samlinger og
relatere dem til nutidens udfordringer. DG-centre bidrager til gensidigt
frugtbare samarbejder mellem
forskere og kuratorer.
Vi er midt i en kæmpe biodiversitetskrise, som hænger sammen
med krisen i jordens økosystemer og klimaet generelt. Med
DNA-kortlægning af arvemasse
kan vi forny vores viden om
evolutionære hændelser og processer i fortiden, som er vigtige
for forståelsen af den globale
situation i dag. Jeg kunne ikke
lave denne form for grundforskning uden museernes samlinger.
Professor Carsten Rahbek

Rådgivning til offentlige og
internationale institutioner
DG-centres ledende medarbejdere formidler forskningsviden til både danske
og internationale institutioner samt til
regeringer, der danner grund for politiske og finansielle beslutninger.
Det overordnede sigte med
vores forskning er at forbedre
beslutningsgrundlaget for
politiske beslutninger. For så
vidt angår omfordelingspolitik,
som er et af de områder, vi ser
på i vores center, kan vi forklare
politikerne hvilke kompromiser i
forhold til forskellige politiske
indgreb, de reelt set skal tage
stilling til og sandsynliggøre,
hvordan indgrebene vil virke. Og
det er ofte ret anderledes end
hvad politikerne tror.

Nye innovative virksomheder
Forskere, der går nye veje, er ofte gode
til både at skabe forskningsgennembrud og samtidig øjne en umiddelbar
anvendelse i forlængelse af deres
opdagelse. Der dannes derfor mange
virksomheder ud fra nye opdagelser i
DG-centrene.
Der er ingen tvivl om, at uden
forskningen i hjertefysiologi i
Grundforskningscentret, var
firmaet og denne helt nye tilgang
til behandling af atrieflimren
aldrig sket. Det var en heldig
situation, hvor farmakologisk,
klinisk genetisk og dyreeksperimentel viden kom sammen i
DG-centeret. Miljøet i centeret
var præget af en stor interesse
for innovation.
Professor Søren-Peter Olesen

Professor Claus Thustrup Kreiner
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Fokusområder i ”Nysgerrighed beriger samfundet”:

DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND OG CENTERS OF EXCELLENCE: UDVIKLING OG RAFFINERING AF EXCELLENCE I 30 ÅR

I Danmarks Grundforskningsfond er vi meget
imponerede over forskernes stærke engagement.
Resultaterne af deres dedikation er direkte nyttige
for samfundet, og vi er stolte af at kunne fremhæve
eksempler på dette i publikationen.
Professor Søren-Peter Olesen, Direktør for Danmarks Grundforskningsfond
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DG’s
fotokonkurrence
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Via fascination og æstetik har billeder
evnen til at åbne op for forskningens
verden på indbydende og overraskende
vis. Danmarks Grundforskningsfond
ønsker at udbrede, hvordan videnskabelige fremskridt hver dag skaber ny viden
og udvikler verden omkring os.

Vurderingskriterierne var følgende:

Dette kan vi gøre ved at fortælle historierne
om forskernes videnskabelige fremskridt og
opdagelser ved hjælp af fotoet som en visuel
indgangsvinkel. Derfor lancerer fonden hvert
år en fotokonkurrence baseret på fotografiets potentiale som dokumentation og kommunikation af forskning.

• Fotografiets æstetiske kvalitet

• I hvilken grad vækker fotografiet følelser
hos publikum
• I hvilken grad fungerer fotografiet som
visuel indgang til historien bag et specifikt
forskningsresultat

DG’S FOTOKONKURRENCE

DG’s fotokonkurrence

Dommerpanelet, Christine Buhl Andersen,
formand for Ny Carlsberg Fondet; Louise
Wolthers, forskningsansvarlig/kurator ved
Hasselbladstiftelsen; og Minik Rosing, professor ved GLOBE Institute, næstformand i
Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse og medlem af Louisianas bestyrelse,
har valgt følgende fotos til henholdsvis
første-, anden- og tredjepladsen med
nedenstående begrundelser:

I slutningen af 2021 inviterede fonden igen
hele det danske forskningsmiljø til at indsende
fotos til konkurrencen.
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1

2

3

Førstepladsen
Af Rolf Bech Kjeldsen

Andenpladsen
Af Christina Mortensen

Tredjepladsen
Af Steffen Zelzer

Et visuelt opsigtsvækkende og
æstetisk behageligt billede både hvad
angår format og farve. Rotteskellettet
definerer en harmonisk og rolig komposition. Paradoksalt nok, ved nærmere eftersyn, er billedet lidt forstyrrende, fordi det ser ud til, at rotten
med sit kropssprog kunne udtrykke
smerte. Som symbol kunne billedet
udtrykke tab og fortvivlelse.

Dette bemærkelsesværdige billede af
et netværk af celler kan på et generelt
plan fremstå som en allegori for forbundethed i naturen. Det er en poetisk
og elegant komposition – fuld af energi
og liv.

Dette billede viser en høj kvalitet af
forskningsemnets repræsentation,
men det interessante træk er en utilsigtet forurening af prøven. Skalaen
skubber til vores forestilling. Objektet
kunne være en tørret fisk eller en
model til en moderne skulptur.
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1

Dette computertomografi-skanningsbillede illustrerer på simpel vis, hvordan
såkaldte mikrocontainere (fyldt med et
røntgen-kontraststof), der anvendes
inden for oral medicinindtagelse,
fordeler sig i fordøjelses-systemet af
en rotte (5 timer efter oral indtagelse).
Billedet minder en om den generelle
kompleksitet af skelettets anatomi,
samtidig med at det afslører den utrolige skønhed, som man kan opnå ved
hjælp af røntgen-billeddannelse.

Førstepladsen
Rolf Bech Kjeldsen, Ph.d.-studerende,
IDUN Center of Excellence, DTU
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2

Billedet viser de smertefølende nerveceller, som normalt findes i huden og hver
dag opfanger smerte, varme, kulde og
berøring. I vores laboratorie har vi udviklet disse smertefølende nerveceller fra
humane stamceller. De mange nerveceller
er forbundet med et komplekst netværk,
som er visualiseret med grøn. Cellerne på
billedet er en vigtig del af vores forskning.
Vi bruger dem til at prøve at forstå, hvordan og hvorfor kemoterapi forårsager
vedvarende smerter og føleforstyrrelser
hos kræftpatienter.

Andenpladsen
Christina Mortensen, Ph.d.-studerende,
Klinisk Farmakologi, Farmaci og Miljømedicin,
Syddansk Universitet
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3

Billedet viser et scanning elektron mikroskopi af tværsnittet af en prøve med
forskellige supergitter-strukturer (de
horisontale grå linjer) og noget ”skidt” på
overfladen af prøven, der i høj grad ligner et
dyr fra en anden verden. Vi opdagede dette
ved et rutinecheck af, hvor godt vi kan kløve
disse prøver, som vi dyrker i et molecular
beam epitaxy kammer på indium arsenid
wafers med lag af gallium antomoner (de
lysere linjer). Vi synes, at billedet viser, hvad
der fascinerer mig ved videnskab, at nogle
gange kan man begynde på en tilsyneladende rutinepræget opgave med at
undersøge kvaliteten af en prøve og støde
på de smukkeste og mest overraskende
resultater. Det demonstrerer også menneskers evne til umiddelbart at se liv i form af
former der fjernt minder om ansigter.

Tredjepladsen
Steffen Zelzer, Ph.d-studerende, Center for Quantum Devices,
Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet
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Where is the culture of academia headed?
DG’s årsmøde 2021

Mandag den 25. oktober 2021 bød
Danmarks Grundforskningsfond velkommen
til fondens første årsmøde i to år i IDAs
konferencelokaler i København. Årets tema
var den akademiske forskningskultur, og
fonden havde inviteret bevillingshavere,
fondens betyrelse og aktører fra det forskningspolitiske landskab til en dag med oplæg
og debat styret af Stinus Lindgreen.
Med dette års tema “Where is the culture of
academia headed?”, lagde Danmarks Grundforskningsfond op til en diskussion om den
akademiske kultur, dens udvikling gennem
tiden og hvor den er på vej hen. Der blev især
diskuteret begreber som globalisering og
internationalisering, hvortil der blev delt
perspektiver på kryds og tværs med spørgerunder og en paneldiskussion til allersidst.
Hvor tror du, at forskningskulturen
er på vej hen?
Mødet blev indledt af bestyrelsesformand for
Danmarks Grundforskningsfond, professor
Jens Kehlet Nørskov, der introducerede
40 / 75

”Vi begyndte at blive nysgerrige omkring kulturen i forskning, og hvor meget den har ændret
sig. Hvert år stiller vi et spørgsmål, og denne
gang besluttede vi os for at spørge – hvor tror
du, at forskningskulturen er på vej hen? Det
viste sig at være et svært spørgsmål. Alle tænker tre år ud i fremtiden, det er vores standard
tidshorisont, men vi vil gerne tænke længere
frem. Vi lærte meget om dynamikken, der eksisterer, og har nu kombineret det med data og
skrevet om det,” sagde professor Olesen og
refererede til den seneste temapublikation
“Where is the Culture of Academia Headed?”.
Han fremhævede i den forbindelse globalisering, og hvordan det har ændret sig markant
over de seneste år, og hvordan det spiller ind
på kulturen. Det ses blandt andet i form af, at
vi ikke længere er afhængige af at indsamle
vores egne data, men derimod har en global
databank, som forskere kan gøre brug af.
Globaliseringen har derfor været den største
drivkraft i den ændrede forskningskultur.
Muligheden for at bringe internationale talenter i spil, og ikke mindst en øget diversitet,

blev også nævnt som nogle af de store
ændringer i kulturen. Professor Olesen
afsluttede med at snakke om potentielle
problematikker i bevillinger, og hvordan det
hos Danmarks Grundforskningsfond handler
om kvalitet og længerevarende bevillinger.
Talent, stress og anerkendelse
Den første gæstetaler var lektor Katrine T.
Schjoldager fra grundforskningscenteret
Center for Glycomics (CCG), ved Københavns
Universitet, der startede med at introducere
centerets forskning, hvorefter hun bevægede
sig videre til dagens emne med fokus på
emnerne stress, talent og anerkendelse:
”Vi kender alle stress. Det begrænser os. Det
begrænser den kreative proces. Min erfaring
er, at det er relateret til pres, pres om at
udgive og begrænset tid til refleksion og
fokus. Desværre så betyder det, at vi tager
mere sikre og konservative valg, fremfor de
mere risikofyldte og ambitiøse, som netop
producerer fremragende videnskab.”
Schjoldager kom derefter ind på vigtigheden af
rollemodeller, og problematikker i den akademiske karrierevej, herunder det pres, der kan
følge med at skulle danne familie, samtidig
med at skulle være mobile forskere. Hun bevægede sig ind på, at mentaliteten om, at den
stærkeste vinder i forskningsverdenen kan
betyde tab af talent. Schjoldager afsluttede

med at nævne nogle af de nye initiativer, der
blev taget for at understøtte en større transparens i kulturen og afsluttede med et par
opmuntrende ord:
”Vi er på rette spor, selvom vi ikke er der
endnu.”
Internalisering, organisation og bevillinger
Den næste taler var professor Poul Nissen, der
tidligere har været centerleder ved grundforskningscenteret PUMPKIN ved Aarhus
Universitet under bevillingsperioden fra 20072017. Professor Nissen snakkede om emnerne
internationalisering, organisation og bevillinger
med udgangspunkt i PUMPKIN og dens tiårige
udvikling, der blandt andet ledte til spinouts,
internationale partnerskaber og til sidst fik sin
naturlige afslutning og dermed gav plads til
skabelsen af professor Nissens næste
forskningscenter DANDRITE, der studerer
membranproteiner i hjernen.
Professor Nissen kom desuden ind på den
ændrede kultur i rekrutteringsprocessen, der
i høj grad bliver mere og mere international,
hvilket dermed igen vendte snakken tilbage til
dagens store nøgleord nemlig globalisering.
Han afsluttede med at diskutere vigtigheden
af at kunne bruge hinanden internationalt ved
at anerkende fællesånden.
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dagens program, hvorefter fondens direktør,
professor Søren-Peter Olesen skitserede
dagens tematik og pointerede, at spørgsmålet
om, hvor den akademiske kultur er på vej hen,
ikke har et let og ligetil svar. Dertil fortalte han,
hvordan spørgsmålet begyndte at blive udformet til årsmøderne med bevillingshaverne.

Den enkelte forsker vil indse
værdien af deres viden fra dag
ét. Etabler en infrastruktur
der kan understøtte folk, så
de kan mere, end de troede
indledningsvis; nye projekter,
ingen forventede, vil opstå.
Professor Brunaks oplæg handlede om vigtigheden i at pleje fremragende talent. Han
spurgte retorisk, hvordan man plejer forskelligartet internationalt talent og folk med forskellige kompetencer.
Han besvarede spørgsmålet med en fortælling
om, hvordan kulturen i CBS-centeret var nødt
til at ændre sig for at tilpasse sig et heterogent
forskningsmiljø. Løsningen var at samle talent
fra forskellige discipliner og lade dem ”handle”.
Han tilføjede, ”Den enkelte forsker vil indse

værdien af deres viden fra dag ét. Etabler en
infrastruktur der kan understøtte folk, så de
kan mere, end de troede indledningsvis; nye
projekter, ingen forventede, vil opstå.”
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Grundforskningscenter kickstartede
dansk bioinformatik
Det bragte dagens møde videre til den næste
oplægsholder, professor Søren Brunak, der var
centerleder ved Center for Biologisk Sekvensanalyse (CBS) ved DTU, der var en del af fondens allerførste bevillingsrunde. Han fortalte,
hvordan bioinformatik – i dag et videnskabeligt
felt af enorm betydning – dengang var et lille
område der mødte betydelig kritik.

Internationale trends,
drivkræfter og implikationer
Årsmødets anden session havde fokus på
nationale såvel som internationale trends
og tendenser. Sessionen blev igen indledt af
DG’s bestyrelsesformand, professor Jens
Kehlet Nørskov, der denne gang inviterede
folk uden for Danmarks Grundforskningsfond til at tale for at få et mere bredt og
varieret perspektiv på dagens emne.
Professor Ken Arnold fra Medical Museion
og Wellcome var den første til at gå på
talerstolen. Han snakkede om udviklingen i
kulturen med udgangspunkt i undersøgelser og statistikker fra rapporter. Undersøgelserne tegnede et negativt billede,
hvor der var usikkerhed og pres blandt
forskerne – især de yngre.
”Så hvordan gentænker vi ideen om forskning? Det er jo netop op til os, hvor vi har
mulighed for at gentænke det, som vi vil.
Det første positive tegn er at anerkende, at
tingene ikke er positive, og at organisationer som her og i London, der er involveret
siger ’ja, der er ting, der skal ændres’. Dette
er også et positivt tegn. Og jeg vil mene

Professor Søren Brunak
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Et perspektiv fra et dansk universitet
Bestyrelsesformand Merete Eldrup fra
Københavns Universitet indtog talerstolen
for at give et universitets perspektiv. Hun
introducerede sig ved at påpege, hvordan
hun adskilte sig med sin ikke akademiske
karriere, der byder på en fortid som blandt
andet direktør hos Politikens Hus og
administrerende direktør for TV2/Danmark.

Bestyrelsesformand på Københavns
Universitet, Merete Eldrup

”Formålet for en bestyrelse er i mine øjne at
overvåge operationen. Bestyrelsen skal aldrig
gå ind og blande sig i akademiske uenigheder.
Dette skal afgøres mellem peers og er ikke
noget bestyrelsen skal diskutere. Men
omvendt er viden magt, og når vi er blevet
gjort opmærksomme på en problematik, så
skal vi tage stilling til den.”
Eldrup kaldte desuden hele debatten om forskningsfrihed for problematisk og gav udtryk for
vigtigheden af at holde politikere på afstand:
”Jeg er bekymret for, at debatten om forskningsaktivisme skaber selvpålagt censur.”

Professor Frede Blaabjerg, bestyrelsesformand for DFiR

Dagens sidste gæstetaler var professor
Frede Blaabjerg, der er bestyrelsesformand
for DFiR.

Formålet for en bestyrelse er i
mine øjne at overvåge operationen.
Bestyrelsen skal aldrig gå ind og
blande sig i akademiske uenigheder.
Dette skal afgøres mellem peers
og er ikke noget bestyrelsen skal
diskutere. Men omvendt er viden
magt, og når vi er blevet gjort
opmærksomme på en problematik,
så skal vi tage stilling til den.

”Når vi snakker om kulturen i akademia, er der
nogle fundamentale ting, som vi altid skal
tænke på og sørge for anskues på højt niveau.
Hvis jeg ser på ændringerne over de sidste 30
år, så er det hele blevet meget større og meget
mere internationalt, men der er også kommet
andre elementer i spil, for eksempel åben data
og åben adgang.”
Professor Blaabjerg afsluttede oplægget
med at komme ind på nogle tal, rapporter og
statistikker, der belyser den skiftende kultur.
Funding-situationen er relativt god i Danmark takket være de private fonde. Der er
dog diversitetsproblemer og udfordringer
med internationalisering.
”Forskningen bliver mere og mere international, men er vi som et samfund klar til at
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emnet om diversitet og inklusion er svært
at undgå disse dage, og jeg tror, at organisationer tager denne ide om et behov for at
skifte attitude meget seriøst.”

DG’S ÅRSMØDE 2021

blive mere internationale? Jeg mener, at vi altid skal
udfordre os på at gøre det bedre, og vi må aldrig
sige, at vi er tilfredse.”
Paneldebat: Forandring kan gå
frustrerende langsomt
Dagen sluttede med en paneldebat med salen og
dagens oplægsholdere, styret af Stinus Lindgreen,
der indledningsvis opsummerede:
”Jeg har selv været forsker, og nu er jeg folketingsmedlem. Alt det, der er blevet sagt i dag afspejler også
min egen rejse. Jeg var stresset over den konstante
jagt på penge. Men også flere af de emner, der er blevet drøftet i dag, såsom diversitet og evaluering af
forskning: Alle disse diskussioner er de samme som
for femten år siden, og vi har ikke rigtig forandret
noget, og det er frustrerende. Vi er nødt til at gøre
noget for at få tingene i bevægelse.”
Han pointerede problemerne med kortsigtede bevillinger, før han fortsatte som moderator for debatten.
Også under diskussionen blev den opfattelse fremsat,
at der er behov for mere langsigtede bevillinger, hvis
forskerne skal undgå at skifte retning hele tiden.

Panelet fra venstre til højre: Katrine Schjoldager, Søren Brunak,
Poul Nissen, Frede Blaabjerg, Merete Eldrup, Ken Arnold,
Thomas Bjørnholm og Stinus Lindgreen.

I den efterfølgende diskussion blev dagens tema reformuleret i form af spørgsmålet: ”Hvordan kan forskere
maksimere systemet sådan, at de opnår de bedste
resultater?” Der blev drøftet karriere-gråzoner med
problemer relateret til usikkerhed, men den overordnede konklusion var, at selvom vi ikke er i mål, bevæger
den akademiske kultur sig i den rigtige retning.
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eksterne bevillinger, internationalt samarbejde,
og international konkurrence om stillinger; og
hvad angår brugen af og fokus på kvalitetsmåling af forskning; digitalisering og stor-skala
indsamling og brug af data; produktionen af
videnskabelige publikationer og antallet af
stillinger. I DG’s årsmødepublikation for 2021
præsenteres resultaterne fra DG’s interviews
med sine bevillingshavere om denne udvikling.

DG’S ÅRSMØDE 2021

DG årsmødepublikation 2021:
Where is the culture of academia headed?

gjort tilgængelige for også andre aktører i
det danske forskningslandskab, der deler
ambitionen om at fremme dansk forskning
og innovation.

Læs publikationen her.

Hurtige forandringer af forskningskulturen
– hvad tænker forskerne selv?
Der er åbenlyst en sammenhæng mellem, hvad
forskningen kan yde og hvordan forskningen
foregår. Dette ”hvordan” peger på vigtigheden
af værdierne, normerne og, mere generelt, vilkårene for akademia, der ofte omtales som den
akademiske, forskningsmæssige eller videnskabelige kultur. Den akademiske verden har
gennemgået ganske ekstraordinære forandringer henover de seneste årtier, fx med hensyn til

DG’s temarapporter
Tæt kontakt med sine bevillingshavere er
fortsat en del af Danmarks Grundforskningsfond’s DNA. Årlige opfølgningsmøder
hos hver af bevillingshaverne er blandt de
aktiviteter der skal støtte centrene gennem
kontinuerlig dialog. Ved møderne benytter
DG muligheden for at interviewe centrene
om bredere emner af direkte betydning for
forskningen og forskerne. De temaer, der
viser sig i disse interviews, bliver opsummeret i en årsmødepublikation. På denne
måde bliver forskernes egne perspektiver

4,0

1,8

3,5

1,7

3,0

1,6

2,5

1,5

2,0

1,4

1,5

1,3

1,0

1,2

0,5

1,1

0

1,0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Tidligere rapporter:
2019: Transformative research
2018: Diversity and excellence
2017: Open access to data
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Aktivitet og resultater i 2020
Tal for 2021 vil blive tilgængelige
på dg.dk i juni 2022.

Forsknings- og innovationsaktivitet
(DG-finansieret)

Instrumenter

41

6

Aktive Centers of Excellence
Gennemsnitlig bevilling: 10 mio. kr.
om året. Varighed: 6-10 år

Aktive Niels Bohr professorater
Gennemsnitlig bevilling: 6,1 mio. kr.
per år. Varighed: 5 år

3

4

4
19

6

Aktive DNRF Chairs
Gennemsnitlig bevilling: 7,2 mio. kr.
per år. Varighed: 3 år

9

1

Naturvidenskab (19)
Life Sciences (9)

Activt pionercenter1
Bevilling: 27,1 mio. kr.
Varighed: 13 år

Tekniske videnskaber (6)
Humaniora (4)
Socialvidenskaber (3)

1

Bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Lundbeckfonden,
Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN.

Artikler:

1.066

Bogkapitler:

148

Proceedings:

92

Monografier:

27

Andre publikationer:

167

Uddannelsesaktivitet
(DG-finansieret)
ECTS – Total:

4.321

B.Sc.-niveau:

1.752

M.Sc.-niveau:

2.179

Ph.d.-niveau:

391

Ph.d.-afhandlinger:

92 (aktive ph.d.-studerende: 441)

B.Sc.-afhandlinger:

244

M.Sc.-afhandlinger:

304
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Igangværende aktiviteter
CENTERS OF EXCELLENCE ETABLERET I 2012
Center for Middelalderlitteratur (CML)

Center for Nanostruktureret Grafen (CNG)

Placering:

Syddansk Universitet

Placering:

Danmarks Tekniske Universitet

Centerleder:

Professor Lars Boje Mortensen

Centerleder:

Professor Antti-Pekka Jauho

Samlet bevilling:

60,0 mio. DKK

Samlet bevilling:

90,1 mio. DKK

Center for Dynamiske Molekylære Interaktioner (DynaMo)

Center for Internationale Domstole (iCourts)

Placering:

Københavns Universitet

Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Barbara Halkier

Centerleder:

Professor Mikael Rask Madsen

Samlet bevilling:

81,7 mio. kr.

Samlet bevilling:

70,0 mio. DKK

Center for Permafrost (CENPERM)

Center for Stellar Astrofysik (SAC)

Placering:

Københavns Universitet

Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Bo Elberling

Centerleder:

Professor Jørgen Christensen-Dalsgaard

Samlet bevilling:

99,7 mio. DKK

Samlet bevilling:

91,7 mio. DKK

Center for Kvanteelektronik (QDev)

Center for Glykom Analyse (CCG)

Placering:

Københavns Universitet

Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Karsten Flensberg

Centerleder:

Professor Henrik Clausen

Samlet bevilling:

111,3 mio. DKK

Samlet bevilling:

103,5 mio. DKK

Center for Finansielle Friktioner (FRIC)
Placering:

Copenhagen Business School

Centerleder:

Professor David Lando

Samlet bevilling:

80,0 mio. DKK
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Center for Kromosomstabilitet (CCS)
Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Ian D. Hickson

Samlet bevilling:

110,0 mio. DKK

Center for Stamcelledynamik (StemPhys)
Placering:

Københavns Universitet

Leder:

Professor Joshua Brickman

Samlet bevilling:

55,0 mio. DKK
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CENTERS OF EXCELLENCE ETABLERET I 2015

Center for Neuroplasticitet og Smerte (CNAP)
Placering:

Aalborg Universitet

Centerleder:

Professor Thomas Graven-Nielsen

Samlet bevilling:

85,2 mio. DKK

Center for Intelligent Drug Delivery og
Nanomekaniske Sensorer (IDUN)
Placering:

Danmarks Tekniske Universitet

Centerleder:

Professor Anja Boisen

Samlet bevilling:

96,0 mio. DKK

Center for Silicium Fotonik til Optisk Kommunikation (SPOC)
Center for Musik i Hjernen (MIB)

Placering:

Danmarks Tekniske Universitet

Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Leif Katsuo Oxenløwe

Centerleder:

Professor Peter Vuust

Samlet bevilling:

100,6 mio. DKK

Samlet bevilling:

98,2 mio. DKK
Center for Hyperpolarisering i Magnetisk Resonans (HYPERMAG)

Center for Kuldioxidaktivering (CADIAC)

Placering:

Danmarks Tekniske Universitet

Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Jan Henrik Ardenkjær-Larsen

Centerleder:

Professor Troels Skrydstrup

Samlet bevilling:

55,0 mio. DKK

Samlet bevilling:

85,0 mio. kr.
Center for Autofagi, Recirkulering og Sygdom (CARD)

Center for Urbane Netværksudviklinger (UrbNet)

Placering:

Kræftens Bekæmpelse

Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Marja Jäättelä

Centerleder:

Professor Rubina Raja

Samlet bevilling:

95,4 mio. DKK

Samlet bevilling:

105,0 mio. kr.

Center for Bakteriel Stressrespons og Persistens (BASP)

Center for Præcisionsmedicinering af smitsomme
komplikationer til Immundefekter (PERSIMUNE)

Placering:

Københavns Universitet

Placering:

Rigshospitalet

Samlet bevilling:

34,8 mio. kr.

Centerleder:

Professor Jens Lundgren

Samlet bevilling:

100,1 mio. DKK

49 / 75

CENTERS OF EXCELLENCE ETABLERET I 2017 OG 2018

Professor Rita Felski, University of Virginia

Center for Proteiner i Hukommelse (PROMEMO)

Placering:

Syddansk Universitet

Placering:

Aarhus universitet

Samlet bevilling:

28,0 mio. kr.

Centerleder:

Professor Anders Nykjær

Samlet bevilling:

62,0 mio. DKK

RAPPORTER

NIELS BOHR PROFESSORER ETABLERET I 2016 OG 2017

Professor Matthew Collins, The University of York
Placering:

Københavns Universitet

Center for Økonomisk Adfærd og Ulighed (CEBI)

Samlet bevilling:

30,9 mio. kr.

Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Claus Thustrup Kreiner

Samlet bevilling:

57,0 mio. DKK

Professor John McGrath, University of Queensland
Placering:

Aarhus Universitet

Samlet bevilling:

30 mio. kr.

Center for Cellulære Signalmønstre (CellPAT)
Placering:

Aarhus Universitet

Professor Thomas Pohl, Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems

Centerleder:

Professor Jørgen Kjems

Placering:

Aarhus Universitet

Samlet bevilling:

61,0 mio. DKK

Samlet bevilling:

25,3 mio. kr.
Center for Elektromikrobiologi (CEM)

Professor Morten Bennedsen, INSEAD

Placering:

Aarhus Universitet

Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Lars Peter Nielsen

Samlet bevilling:

29,9 mio. kr.

Samlet bevilling:

56,0 mio. DKK

Professor Professor Enrico Ramirez-Ruiz, University of California

The Center for Microbial Secondary Metabolites (CeMiSt)

Placering:

Københavns Universitet

Placering:

Danmarks Tekniske Universitet

Samlet bevilling:

21,7 mio. kr.

Centerleder:

Professor Lone Gram

Samlet bevilling:

58,0 mio. DKK
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Center for Privacy Studies (PRIVACY)

CENTERS OF EXCELLENCE ETABLERET I 2020 OG 2021

Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Mette Birkedal Bruun

Center for Evolutionary Hologenomics (CEH)

Samlet bevilling:

50,0 mio. DKK

Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Marcus Thomas Pius Gilbert

Samlet bevilling:

67,7 mio. DKK

Center for Hybrid Quantum Networks (Hy-Q)
Placering:

Københavns Universitet

Center for Eksperimentel-Filosofiske Studier af Diskrimination (CEDISC)

Centerleder:

Professor Peter Lodahl

Placering:

Aarhus Universitet

Samlet bevilling:

62,0 mio. DKK

Centerleder:

Professor Kasper Lippert-Rasmussen

Samlet bevilling:

62,6 mio. DKK

Cosmic Dawn Center (DAWN)
Placering:

Københavns Universitet

Dansk Center for Dybhavsforskning (HADAL)

Centerleder:

Professor Sune Toft

Placering:

Syddansk universitet

66,2 mio. DKK

Centerleder:

Professor Ronnie Nøhr Glud

Samlet bevilling:

54,6 mio. DKK

Samlet bevilling:

Center for funktionel genomanalyse og vævsplasticitet (ATLAS)
Placering:

Syddansk universitet

Center for Visualizing Catalytic Processes (VISION)

Centerleder:

Professor Susanne Mandrup

Placering:

Danmarks Tekniske Universitet

Samlet bevilling:

65,0 mio. DKK

Centerleder:

Professor Stig Helveg

Samlet bevilling:

85,8 mio. DKK

Center for Macroscopic Quantum States (BigQ)
Placering:

Danmarks Tekniske Universitet

Center for Nanophotonics (NanoPhoton)

Centerleder:

Professor Ulrik Lund Andersen

Placering:

Danmarks Tekniske Universitet

Samlet bevilling:

63,0 mio. DKK

Centerleder:

Professor Jesper Mørk

Samlet bevilling:

62,9 mio. DKK

National Science Foundation (NSF)
(1.6 mio. kr., der indgår i centerbevillinger ovenfor).

Center for molekylær forudsigelse af inflammatorisk tarmsygdom (PREDICT)
Placering:

Aalborg Universitet

Centerleder:

Professor Tine Jess

Samlet bevilling:

68,5 mio. DKK
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Professor Steffan Persson

Placering:

Danmarks Tekniske Universitet

Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Jan Rossmeisl

Samlet bevilling:

8,0 mio. kr.

Samlet bevilling:

61,4 mio. DKK
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Center for High Entropy Alloys Catalysis (CHEAC)

Professor Peter Jørgensen
Center for Nanophotonics (InterCat)

Placering:

Aarhus Universitet

Placering:

Københavns Universitet

Samlet bevilling:

7,9 mio. kr.

Centerleder:

Professor Liv Hornekær

Samlet bevilling:

67,4 mio. DKK

Copenhagen Center for Geometry and Topology (GeoTop)

Professor Vivek Shende
Placering:

Syddansk universitet

Samlet bevilling:

8,0 mio. kr.

Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Nathalie Wahl

Professor Anders Johansen

Samlet bevilling:

60,2 mio. DKK

Placering:

Københavns Universitet

Samlet bevilling:

8,5 mio. kr.

Center for Complex Quantum Systems (CCQ)
Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Thomas Pohl

Samlet bevilling:

66,6 mio. DKK

PIONERCENTRE ETABLERET I 2021
Pionercenter for kunstig intelligens

DNRF CHAIR ETABLERET I 2020 OG 2021

Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Serge Belongie

Samlet bevilling:

144,0 mio. DKK (352 mio. kr. inklusive
bevillinger fra private fonde)

Professor Jesper Svejstrup
Placering:

Københavns Universitet

Samlet bevilling:

15,0 mio. kr.

Professor Morten Ørregaard Nielsen
Placering:

Aarhus Universitet

Samlet bevilling:

7,1 mio. kr.

KURSER FOR CENTERLEDERE/
OUTREACH PROGRAM FOR CENTRE
Samlet bevilling:

11,2 mio. kr.
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Bestyrelsen
Bestyrelsen holdt i 2021 seks bestyrelsesmøder og var repræsenteret ved 42 faglige opfølgningsmøder med bevillingshaverne. Bestyrelsen havde følgende sammensætning marts 2022:

Jens Kehlet Nørskov (Formand)

Christian S. Jensen

Sirpa Jalkanen

Professor, Danmarks Tekniske Universitet

Professor, Aalborg universitet

Professor, Turku Universitet

Udpeget af Uddannelses- og forskningsministeren (01.01.19-31.12.24)

Udpeget af Uddannelses- og
forskningsministeren (01.12.21-30.11.25)

Indstillet af Danmarks Frie Forskningsfond
(01.12.21-30.11.25)

Minik Thorleif Rosing (Næstformand)

Janet M. Thornton

Tine Brink Henriksen

Professor, Københavns Universitet

Senior forsker og tidligere direktør for
European Bioinformatics Institute (EBI)

Professor, Aarhus Universitet

Indstillet af Sektorforskningens
Direktørkollegium (01.01.16-31.12.23)

Indstillet af Akademiet for de Tekniske
Videnskaber (01.12.21-30.11.25)

Anne Scott Sørensen

Morten Overgaard Ravn

Vigdis Broch-Due

Professor, Syddansk Universitet

Professor, University College London

Professor, Universitetet i Bergen

Indstillet af Danmarks Frie Forskningsfond
(01.01.16-31.12.23)

Indstillet af Danmarks Universiteter
(01.01.16-31.12.23)

Indstillet af Det Kongelige Danske
Videnskabernes Selskab (01.01.20-31.12.23)

Indstillet af Danmarks Frie Forskningsfond
(01.12.21-30.11.25)
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsesmedlemmer:

Jens Kehlet Nørskov (Formand)

Minik Thorleif Rosing (Næstformand)

Anne Scott Sørensen

Bestyrelse og direktion har dags dato
behandlet og godkendt årsrapporten for
regnskabsåret 2021 for Danmarks
Grundforskningsfond.


Christian S. Jensen

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse
med lov om Danmarks Grundforskningsfond,
bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks
Grundforskningsfonds midler, anordning om
fundats for Danmarks Grundforskningsfond
og bestemmelserne i årsregnskabsloven med
de tilpasninger, der er en følge af Danmarks
Grundforskningsfonds særlige karakter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet
giver et retvisende billede af fondens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021, samt af resultatet af fondens
aktiviteter for perioden 1. januar – 31.
december 2021. Det er endvidere vores

Janet M. Thornton

Morten Overgaard Ravn

Sirpa Jalkanen

Tine Brink Henriksen

Søren-Peter Olesen (Direktør)

Vigdis Broch-Due
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Rapporter
vedrørende
økonomi
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I 2021 opnåede fonden et afkast fra
investeringerne på 7,5% og afkastet blev
433 mio. DKK. Opdelt på aktivklasser var
afkastet fra aktierne 441 mio. DKK, mens
obligationsporteføljen gav et tab på 9 mio.
DKK. Administrationsomkostningerne
inklusive afskrivninger udgjorde i 2021
12,8 mio. DKK.
Egenkapitalen ved udgangen af 2021 var
5.903 mio. DKK sammenlignet med 5.846
mio. DKK ved udgangen af 2020. Fonden
uddelte 360 mio. DKK i 2021, hvilket er
noget lavere end det maksimale uddelingsniveau ifølge bekendtgørelsen på 489 mio.
DKK (i 2021 priser). Årsagen til dette er, at
bevillingshaverne igen i 2021 (som i 2020)
havde et lavere aktivitetsniveau i 2021 end
forventet pga. konsekvenserne af Covid19. Bevillingshaverne blev derfor i 2020

RAPPORTER VEDRØRENDE ØKONOMI

Formue og afkast

360

mio.
DKK

9.5%
10%

Udbetalt til fondens
bevillingshavere i 2021

37,5%
11%

32%



På baggrund af bestyrelsens beslutning
om at ændre den strategiske allokering
fra 2021, blev andelen i aktier forhøjet til
37,5% fra 35% og allokeringen til highyield obligationer (højrente obligationer)

Globale aktier (37,5%)
Danske nominelle obligationer (32,0%)
Globale indeksobligationer (11,0%)
Investment grade obligationer (10,0%)
High-yield obligationer (9,5%)
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Afkastet fordelt på de forskellige
aktivtyper sammenlignet med benchmark-afkastet er vist i tabellen. I det
følgende er der knyttet kommentarer
til årets afkast for hver aktivtype.
Afkast på aktier
Fondens aktieportefølje består af en kombination af aktier i udviklede og emerging
markets lande (vækstmarkeder). Vækstlande omfatter bl.a. Kina, Sydkorea,
Brasilien, Mexico, Taiwan og Indien. Porteføljens opdeling mellem udviklede markeder og vækstmarkeder følger samme

2020

2019

2018

2017

-8.7

104.1

140.2

-12,6

128.6

Aktier, mio. kr.

441.4

251.5

484.4

-179.1

293.4

Samlet afkast, mio. kr.

432.7

355.5

624.6

-191.7

422.0

Fondens afkast, %1)

7.5

6.4

11.1

-3.1

7.1

Benchmark, %

7.7

5.7

10.7

-3.3

6.9

Fondens p.a. afkast over 5 år, %2)

5.7

5.6

4.6

4.2

6.0

Benchmark p.a. afkast over 5 år, %2)

5.4

5.3

4.4

4.1

6.0

Obligationer og indlån, mio. kr.

Samlet afkast
Afkastet beregnet som det tidsvægtede
afkast var i 2021 7,5%, hvilket var lavere
end benchmark-afkastet på 7,7%. Den
primære årsag til, at afkastet blev lavere
end benchmark-afkastet er, at porteføljen
med aktier i udviklede markeder gav et
lavere afkast end benchmarket i 2021.
Over en 5 års periode fra 2017 til 2021
har fonden opnået et afkast på 5,7% per
år, hvilket er højere end benchmark-afkastet på 5,4% per år i samme periode.

2021

Afkast af kapitalen

1)
2)

Det årlige afkast af den samlede investering er et vægtet gennemsnit af hver porteføljes afkast.
Det geometriske gennemsnit

opdeling som i MSCI’s benchmark for
globale aktier (MSCI ACWI). Eksponeringen til aktier blev hævet fra 35% til
37,5% i starten af 2021.
Afkastet fra porteføljen, der investerer i
udviklede markeder, var 31,5% sammenlignet med et benchmark-afkast på 31,0%
(MSCI World). Den del af aktieporteføljen,
der er placeret i de udviklede markeder, er
investeret i de følgende indekserede investeringsforeninger: Danske Invest Global

Indeks, klasse DKK W d, Northern Trust
World Custom ESG Equity Fund, Northern
Trust World Custom ESG EUR hedged
Equity Fund og Nykredit Invest Globale
Aktier Basis.
80% af valutaeksponeringen til USD
(amerikanske dollar) og JPY ( japanske
yen) i de udviklede markeders aktieportefølje er afdækket til EUR. Dog
afdækkes hele valutaeksponeringen i
investeringsforeningen Northern Trust
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blev forhøjet til 9,5% fra en andel på 7% i
starten af 2021. Allokeringen til danske
nominelle obligationer blev reduceret med 5
procentpoint til 32,0%.

Aktieinvesteringerne i vækstmarkederne
udgjorde 4,3% af de samlede aktiver i løbet
af året. Denne investering sker gennem investeringsforeningen GW&K Emerging Markets
Equity Fund. Emerging markets aktieporteføljen gav et afkast i 2021 på -2,5%, hvilket
er noget lavere end benchmark-afkastet
(MSCI emerging markets) på 4,8%. Hovedårsagen til det lavere afkast end benchmark
var sektorsammensætningen i porteføljen.
Der var en overvægt af forbrugerrelaterede
virksomheder i porteføljen, mens det var de
mere cykliske sektorer som minedrift og

I løbet af 2021 blev USD styrket med
8,3% over for DKK og EUR, mens JPY
blev svækket, hvilket samlet set resulterede i et negativt afkast (tab) fra
valutaafdækningen på 5,0%, da eksponeringen mod USD er meget højere end
JPY-eksponeringen. Medregnes tabet
fra valutaafdækningen blev afkastet
26,5% for denne del af aktieporteføljen
(MSCI World).

Afkast I procent

DG

Benchmark

Globale aktier

27,2

27,4

Valutaafdækning (aktier)

-5,0

-

Danske nominelle obligationer

-3,1

-2,9

25% Nordea GCM DK Gov. Bonds CM 5
75% Nordea Mortgage bonds

Globale indeksobligationer

5,0

4,6

Barclays Global Inflation-linked Bond index 1-10 Y (95% Hedged)

Europæiske investment grade
obligationer

-1,0

-1,0

Barclays Capital Euro Major Corporate (ex. tobacco & weapon)

US high-yield obligationer

3,9

4,5

ML US Cash Pay HY Constrained TR H (Hedged to DKK)

Aktivtyper

Benchmark navn

MSCI ACWI net return (DKK)
-

energisektorer, der klarede sig godt.
Desuden blev investeringer i kinesiske
internet-relaterede virksomheder hårdt ramt
af de kinesiske myndigheders skærpelse af
regulering på dette område.
Det samlede afkast af aktieporteføljen i
2021 inklusiv både de udviklede markeder og emerging markets blev 27,2%
sammenlignet med benchmark-afkastet
på 27,4%.
Obligationsafkast
Danske stats- og realkreditobligationer udgør
32% af den strategiske allokering i 2021.
Denne andel blev reduceret fra 37% til 32%
i starten af 2021.
Stigningen i inflationen til historisk høje
niveauer i 2021 resulterede i stigende obligationsrenter og dermed et negativt afkast
fra de nominelle obligationsbeholdninger.
Derimod nød indeksobligationsporteføljen
godt af den stigende inflation og gav et
positivt afkast for denne del af porteføljen.
De danske obligationer forvaltes af Nykredit
Asset Management og porteføljen gav et
negativt afkast på 3,1%, hvilket er lavere end
benchmark-afkastet på 2,9%.
Overvægten af konverterbare realkreditobligationer bidrog negativt til porteføljens
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World Custom ESG EUR hedged Equity
Fund til EUR.

Den strategiske allokering til globale indeksobligationer er 11% og denne del af porteføljen
forvaltes af Danske Bank Asset Management.
Valutaeksponeringen uden for EUR er afdækket til EUR. Porteføljens afkast i 2021 nød
godt af den stigende inflation og blev 5,0%
sammenlignet med benchmark-afkastet på
4,1%. I 2021 blev der gennemført et EUudbud vedrørende indeksobligationsporteføljen, hvor Danske Asset Management blev
genudnævnt som porteføljeforvalter.
Afkastet fra den europæiske kreditobligationsportefølje (investment grade obligationer)
i 2021 blev minus 1,0% som afkastet på
benchmark. Afkastet for denne aktivtype
blev negativt påvirket af den stigende rente,
men den fortsatte støtte til markedet fra
centralbankerne (den europæiske centralbank købte investment grade virksomhedsobligationer for 7 mia. EUR pr. måned) var en
medvirkende årsag til, at kreditspændene
forblev inden for et relativt snævert bånd
gennem hele året. Den strategiske allokering
til denne del af porteføljen udgør 10% og

benchmark er Barclays Capital Euro Major
Corporate Index. Porteføljen forvaltes af
Danske Bank Asset Management.
Andele i amerikanske high-yield obligationsportefølje blev hævet fra 7% af den strategiske allokering til 9,5% i starten af 2021. Porteføljen forvaltes af det amerikanske
investeringsfirma Columbia Threadneedle og
benchmark for high-yield porteføljen er ML
US High Yield Bonds, Constrained (afdækket
til DKK). Porteføljen afdækkes til DKK. I
2021 gav high-yield porteføljen et afkast på
3,9%, hvilket er lavere end benchmarkafkastet på 4,5% og det negative merafkast
skyldes primært forvaltningsomkostninger.
Ansvarlig investeringspolitik
DG’s politik for ansvarlige investeringer
er offentliggjort på hjemmesiden.
dg.dk/om-fonden/fonden/investeringer

DG agerer som en ansvarlig investor ved at
investere i virksomheder, som lever op til
internationalt accepterede principper og
normer vedrørende miljømæssige forhold,
sociale forhold og god selskabsledelse
(ESG), samt ved ikke at investere i virksomheder, der er involveret i produktionen af
kontroversielle våben.
Politikken for ansvarlige investeringer
er baseret på anerkendte principper,

retningslinjer, konventioner og
internationale ESG-standarder. Ved
investeringer i aktier og kreditobligationer skal porteføljeforvalterne:
• stræbe efter at leve op til FN’s Global
Compact-principper og/eller OECD-retningslinjer for multinationale virksomheder.
• ikke investere i virksomheder, der krænker
bredt accepterede internationale våbenrelaterede konventioner.
• ikke investere i producenter af atomvåben,
hvis de agerer i strid med traktaten om
ikke-spredning af kernevåben.
Derudover lever de fleste af fondens
porteføljeforvaltere inden for aktier og
erhvervsobligationer op til følgende:
• ILO-konventionerne om arbejdstagerrettigheder.
• Udelukkelse af virksomheder med høj
udvinding af termisk kul.
De enkelte porteføljeforvaltere kan
have yderligere kriterier, som benyttes,
når de investerer.
Investeringsforeningernes/porteføljeforvalternes ansvarlige investeringspolitik varierer.
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udvikling i forhold til benchmark. Kurserne på
realkreditobligationerne faldt mere end tilsvarende statsobligationskurser, fordi udenlandske investorer solgte ud af danske realkreditobligationer, og den høje aktivitet på de
danske boligmarkeder medførte et stort
udbud af realkreditobligationer.

Portefølje/investeringsforening

Aktivtype

Danske
Invest

Nykredit
Invest

Aktier

Aktier

Northern
Trust

GW&K
Investment
Management

SEB
Invest

Danske
AM

Aktier

Emerging
markets
aktier

High-yield
obligationer


Investment
grade

obligationer

-

-
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For eksempel investerer nogle af DG’s
investeringsforeninger ikke i virksomheder,
der er involveret i tobaksproduktion, mens
andre gør. En oversigt over fondens porteføljeforvalteres ansvarlige investeringspolitik
fremgår af tabellen til højre.

UN Global Compact

Investeringskomite
Investeringskomiteen rådgiver fondens
bestyrelse om investeringsstrategien, risikostyringen, porteføljeforvalterne, ansvarlig
investeringspolitik, den langsigtede prognose
og øvrige investeringsrelaterede emner.
Medlemmerne af investeringskomiteen er:
Investeringsdirektør Per Skovsted (formand),
professor Peter Løchte Jørgensen og direktør Torben Möger Pedersen. Komiteen holdt
to møder i 2021.

FN's vejledende principper for erhvervsliv og menneskerettigheder
OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder

Delvis 4)

ILO-konventioner om
arbejdstagerrettigheder

Delvis 5)

Våbenrelaterede konventioner
Udelukkelse af tobaksproducenter
Udelukkelse af producenter af atom
og forarmet uran
Udelukkelse af virksomheder med
høj udvinding af termisk kul

1)

2)
3)
4)

5)

-

1)

2)

1)

3)

Anvender stemmeretten

–

–

Aktivt ejerskab

–

–

Danske Invest udelukker ikke automatisk producenter af forarmet uran-våben, men udelukker virksomheder, der er direkte involveret i forsk-ningen,
produktion af atomsprænghoveder eller relaterede aktiviteter.
Nykredit Invest ekskluderer selskaber som producerer A-våben i strid med Non-Proliferation-Treaty.
Nykredit Invest ekskluderer en stribe af kulproducenter - alle kulproducenter er dog ikke udelukket.
Northern Trust undersøger selskaberne i porteføljen for tilfælde af krænkelser af internationalt anerkendte menneskerettigheder som udtrykt i
Verdenserklæringen om Menneskerettighederne og ILOs erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen.
Northern Trust lever op til OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder med hensyn til menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og
antikorruption og forbrugerinteresser.

Donation på 500.000 kroner fra J.H. Schultz-Fonden
I 2021 besluttede bestyrelsen for J.H. Schultz-Fonden endnu en gang at uddele 500.000 kroner til
Danmarks Grundforskningsfond. J.H. Schultz Fonden er hovedaktionær i Schultz-koncernen.
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TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS
GRUNDFORSKNINGSFOND
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks
Grundforskningsfond for regnskabsåret
01.01.2021 – 31.12.2021, der omfatter
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven med de tilpasninger, der
følger af fondens særlige karakter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver
et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og nansielle stilling pr. 31.12.2021 samt af
resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2021 – 31.12.2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af fondens særlige karakter.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse
standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors
ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi
er uafhængige af fonden i overensstemmelse med International Ethics Standards
Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd
(IESBA Code) og de yderligere etiske krav,
der er gældende i Danmark, ligesom vi har
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i
henhold til disse krav og IESBA Code. Det
er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven
med de tilpasninger, der følger af fondens særlige karakter. Ledelsen har endvidere ansvaret
for den interne kontrol, som ledelsen anser for
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab
uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at
fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt
at udarbejde årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
fonden, indstille driften eller ikke har andet
realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen
af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed
for, om årsregnskabet som helhed er uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en
revisionspåtegning med en konklusion. Høj
grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
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Den uafhængige revisors
revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder
om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, foretager vi faglige
vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
• Identicerer og vurderer vi risikoen for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet,
uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig
fejlinformation forårsaget af besvigelser er
højere end ved væsentlig fejlinformation
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk,
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol
med relevans for revisionen for at kunne
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke
for at kunne udtrykke en konklusion om
eﬁektiviteten af fondens interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den anvendte regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen,
er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som
ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse
af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det
opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder
eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl
om fondens evne til at fortsætte driften.
Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modicere vores konklusion. Vores konklusioner er
baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at fonden ikke
længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet,
herunder noteoplysningerne, samt om
årsregnskabet afspejler de underliggende
transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende
billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse
om blandt andet det planlagte omfang og
den tidsmæssige placering af revisionen
samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identicerer
under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet
omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi
udtrykker ingen form for konklusion med
sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet
er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med
årsregnskabet eller vores viden opnået ved
revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
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der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark,
altid vil afdække væsentlig fejlinformation,
når sådan ﬁndes. Fejlinformation kan opstå
som følge af besvigelser eller fejl og kan
betragtes som væsentlige, hvis det med
rimelighed kan forventes, at de enkeltvis
eller samlet har indﬁydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træﬁer på
grundlag af årsregnskabet.

Baseret på det udførte arbejde er det vores
opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er
udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af fondens særlige karakter.
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i
ledelsesberetningen.
Udtalelse om juridisk-kritisk revision
og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner,
der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger,
love og andre forskrifter samt med indgåede
aftaler og sædvanlig praksis, og at der er taget
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen
af de midler og driften af aktiviteterne, der er
omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den
forbindelse ansvar for at etablere systemer og
processer, der understøtter sparsommelighed,
produktivitet og effektivitet.

standarderne for offentlig revision. I vores
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj
grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
de undersøgte dispositioner, der er omfattet
af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i
bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores
forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad
af sikkerhed, om de undersøgte systemer,
processer eller dispositioner understøtter
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen
af de midler og driften af aktiviteterne, der er
om fattet af årsregnskabet.

Rigsrevisionen
Henrik Lange
Kontorchef

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde
konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Jacob Medard Frederiksen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne44110
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Vores ansvar er herudover at overveje, om
ledelsesberetningen indeholder krævede
oplysninger i henhold til årsregnskabsloven
med de tilpasninger, der følger af fondens
særlige karakter.

Heidi Demant Helander
Revisor
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556
Jens Sejer Pedersen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne14986

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 18. marts 2022

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet
er det vores ansvar at gennemføre juridiskkritisk revision og forvaltningsrevision af
udvalgte emner i overensstemmelse med
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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.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse
med lov om Danmarks Grundforskningsfond,
bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks
Grundforskningsfonds midler, anordning om
fundats for Danmarks Grundforskningsfond
og årsregnskabslovens bestemmelser for
store C-virksomheder med de tilpasninger,
der følger af fondens særlige karakter.
I henhold til årsregnskabslovens regler for
store C-virksomheder skal der udarbejdes
en pengestrømsopgørelse. Fondens aktiviteter medfører, at fondens pengestrømme
ikke på en meningsfuld måde kan opdeles på
drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, hvorfor pengestrømsopgørelse i
henhold til årsregnskabslovens § 11, stk. 3
er udeladt. Ligeledes er årsregnskabslovens
skemakrav vedrørende resultatopgørelse
fraveget med henblik på at præsentere
fondens særlige karakter.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret
i forhold til sidste år.

Skat
Fonden er ikke skattepligtig.

RESULTATOPGØRELSEN
BALANCEN
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.

Anlægsaktiver
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.
Kontormateriel og inventar er optaget til
anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivning
foretages lineært over aktivernes forventede brugstid, som for IT-hard- og
-software udgør 3 år og for øvrigt
kontormateriel og inventar 5 år.
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Anvendt
regnskabspraksis

Andre indtægter
Andre indtægter omfatter generelle
donationer fra private givere. Midlerne
indtægtsføres i takt med, at de overføres til fonden.

Værdipapirer
Børsnoterede værdipapirer (obligationer og
aktier) måles til kursværdien ultimo året.
Obligationer, der på regnskabstidspunktet
er udtrukket, optages til kurs pari.
Andre kapitalandele og værdipapirer måles
til værdien på anskaffelsestidspunktet eller
dagsværdi, såfremt denne er lavere.

Valutaomregning
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs.
Realiserede og urealiserede gevinster og
tab medtages i resultatopgørelsen under
kapitalafkast.
Bankindeståender og værdipapirer i
fremmed valuta omregnes til danske
kroner efter balance-dagens valutakurs.
Realiserede og urealiserede valutakursavancer og -tab medtages i resultatopgørelsen under kapitalafkast.

Egenkapital (Hovedkapital)
Fonden foretager primært uddelinger i
form af flerårige rammebevillinger, der
udbetales over en årrække i takt med, og
betinget af, forskningsprojekternes faktiske gennemførelse.

Afledte finansielle instrumenter
Danmarks Grundforskningsfond benytter
alene afledte finansielle instrumenter til
afdækning af valuta- og renterisiko på
porteføljen for værdipapirer.

Et beløb svarende til den ikke udbetalte
andel af sådanne rammebevillinger er indregnet under egenkapitalen i posten disponeret kapital, øvrig egenkapital er klassificeret som ikke disponeret kapital. Et beløb
svarende til de i året afgivne rammebevillinger overføres fra posten ikke disponeret
kapital til disponeret kapital. De i året
udbetalte bevillingsbeløb fragår posten
disponeret kapital.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret
som og opfylder betingelsen for sikring af
et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen
sammen med ændringer i værdien af det
sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.
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.
Dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelsen for sikring af et indregnet aktiv eller en
indregnet forpligtelse, indregnes i balancen
sammen med det aktiv eller den forpligtelse,
som sikringen vedrører.
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Aktiver med en anskaffelsespris under
25.000 kr. pr. enhed udgiftsføres i
anskaf felsesåret.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR – 31. DECEMBER

BALANCE
31. DECEMBER

2021

2020

3.735.591

59.901.055

Kapitalafkast

2021

2020

160.630

AKTIVER

Realiserede afkast, obligationer
Urealiserede afkast, obligationer
Realiserede afkast, aktier
Urealiserede afkast, aktier
Renter af bankindeståender
Kapitalafkast i alt
Andre indtægter, netto

Note

1

-12.145.063

44.335.859

Anlægsaktiver

3.445.377

92.386.723

Materielle anlægsaktiver

437.965.928

159.070.551

Indretning af lejede lokaler

98.920

-339.351

-181.340

Kontormateriel og inventar

8.071

39.043

432.662.482

355.512.848

106.991

199.673

500.000

500.000
263.064

258.652

263.064

258.652

370.055

458.325

12.234.546

13.769.528

1.225.555

557.195

10

Finansielle anlægsaktiver
Deposita

Omkostninger
Depot- og bankgebyrer m.v.

2

-3.416.443

-3.489.784

Lønninger m.v.

3

-8.992.654

-8.833.171

Kontorholdsomkostninger

4

-577.789

-536.558

Anlægsaktiver i alt

Lokaleomkostninger

5

-1.005.358

-1.005.158

Omsætningsaktiver

Revisor- og advokathonorar m.v.

6

-1.172.085

-1.071.503

Tilgodehavender

Eksterne omkostninger vedrørende fondens faglige aktiviteter

7

-607.795

-408.910

Periodiserede renter

Øvrige omkostninger

8

-341.930

-332.570

Andre tilgodehavender

Afskrivninger

9

-92.682

-102.432

Periodeafgrænsningsposter

-16.206.736

-15.780.086

416.955.746

340.232.762

Omkostninger i alt
Årets resultat
Disponeret kapital:
Disponeret kapital pr. 1. januar
Årets udbetalinger til bevillingsmodtagere

14a

Bevillinger overfør fra ikke disponeret kapital

14a

Disponeret kapital pr. 31. december

1.462.427.915

972.116.449

-359.966.522

-335.205.231

236.795.504

825.516.697

1.339.256.897

1.462.427.915

114.725

186.844

13.574.826

14.513.567

Likvide beholdninger
Værdipapirer, obligationer

11

3.619.077.321

3.719.381.050

Værdipapirer, aktier

12

2.238.719.645

2.075.469.061

Bankindeståender

13

34.679.080

38.493.796

5.892.476.046

5.833.343.907

Omsætningsaktiver i alt

5.906.050.872

5.847.857.474

AKTIVER I ALT

5.906.420.927

5.848.315.799

5.902.979.409

5.845.990.185

Kreditorer og skyldige omkostninger

3.441.518

2.325.614

Gældsforpligtelser i alt

3.441.518

2.325.614

5.906.420.927

5.848.315.799

EGENKAPITAL OG PASSIVER
Egenkapital
Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser

PASSIVER I ALT
Uddelingsforpligtelser

14c

Eventualforpligtelser

15
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Note

OPGØRELSE OVER ÆNDRINGER
I EGENKAPITALEN 2021

NOTER 1-4

Disponert kapital

Egenkapital i alt
(Hovedkapital)

4.383.562.270

1.462.427.915

5.845.990.185

416.955.746

0

416.955.746

0

-359.966.522

-359.966.522

2021

2020

Privat donation

500.000

500.000

Andre indtægter i alt

500.000

500.000

3.205.504

3.259.165

1 ANDRE INDTÆGTER, NETTO
Egenkapital (Hovedkapital) pr. 1.januar 2021
Årets resultat
Årets udbetalinger til bevillingsmodtagere
Bevillinger overfør fra ikke disponeret kapital
Egenkapital (Hovedkapital) ved årets udgang

-236.795.504

236.795.504

0

4.563.722.512

1.339.256.897

5.902.979.409

2 DEPOT- OG BANKGEBYRER M.V.
Obligationer
Aktier
Gebyrer vedr. kapitalafkast
Bank

I henhold til Bekendtgørelse nr. 325 af 29. marts 2016 om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler består
fondens hovedkapital af kapital tilført ved fondens stiftelse, og afkastet heraf samt øvrige offentlige bevillinger med fradrag af
efterfølgende forbrug og tab.
Disponeret kapital omfatter de tilsagnsrammer til gennemførelse af driftsaktiviteter der er afgivet over for Danmarks
Grundforskningsfonds bevillingsmodtagere, og som endnu ikke er udbetalt per balancedagen, jævnfør specifikation i note [14a].

Øvrige
Depot- og bankgebyrer i alt

160.011

207.416

3.365.515

3.466.581

8.408

7.937

42.520

15.266

3.416.443

3.489.784

2.784.897

2.678.404

3 LØNNINGER M.V.
Direktør og bestyrelse
Hensat til fratrædelsesgodtgørelse
Gager og lønninger, øvrige medarbejdere
Lønrefusion
Pensionsbidrag
ATP-bidrag m.v.

692.257

0

4.793.706

5.321.560

-27.523

-8.837

711.082

776.827

38.235

65.217

8.992.654

8.833.171

10

11

Kontorartikler

10.748

17.106

Porto og fragt

4.980

12.551

216.005

148.099

Småanskaffelser

77.212

90.782

Tidsskrifter, bøger m.v.

18.634

17.829

Serviceabonnementer m.v.

250.210

250.191

Kontorholdsomkostninger i alt

577.789

536.558

Gager m.v. til fondens personale I alt
Gennemsnitligt antal medarbejdere I regnskabsåret

4 KONTORHOLDSOMKOSTNINGER

Telefon og datakommunikation
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Ikke disponeret
egenkapital

NOTER 5-11

2020

Indretning af lejede
lokaler

Kontormateriel og
inventar

I alt

5 LOKALEOMKOSTNINGER
Husleje
El og varme
Rengøring
Øvrige lokaleomkostninger
Lokaleomkostninger i alt

789.189

775.956

60.669

68.518

154.528

148.012

972

12.672

1.005.358

1.005.158

10 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Anskaffelsessum 1. januar 2021

2.327.492

1.275.321

3.602.813

Tilgang

0

0

0

Afgang

0

0

0

2.327.492

1.275.321

3.602.813

-2.166.862

-1.236.278

-3.403.140

-61.710

-30.972

-92.682

0

0

0

-2.228.572

-1.267.250

-3.495.822

98.920

8.071

106.991

Anskaffelsessum 31. december 2021
Akkumulerede afskrivninger 1. januar 2021

6 REVISOR- OG ADVOKATHONORAR
Revisionshonorar, Deloitte
Honorar vedrørende diverse rådgivning, Deloitte

Årets afskrivninger
242.500

239.375

0

2.312

Advokathonorar

715.531

419.172

Andre rådgivningshonorarer

214.054

410.644

1.172.085

1.071.503

Revisor- og advokathonorar m.v. i alt

Årets tilbageførte afskrivninger ved afgang
Akkumulerede afskrivninger 31. december 2021
Bogført værdi, ultimo

2021

2020

7 EKSTERNE OMKOSTNINGER VEDRØRENDE FONDENS FAGLIGE AKTIVITETER
Omkostninger til fagfællebedømmelse

10.891

203.065

Fremstilling af publikationer

378.153

133.750

Faglig præsentation, møder mv.

184.315

7.643

34.436

64.452

607.795

408.910

Kontingent European Science Foundation
Eksterne omkostninger vedrørende fondens faglige aktiviteter i alt
8 ØVRIGE OMKOSTNINGER
Rejse- og opholdsomkostninger
Annoncering
Repræsentation og gaver
Kurser
Forsikringer
Omkostninger vedrørende personale og bestyrelse
Øvrige omkostninger i alt

11 VÆRDIPAPIRER, OBLIGATIONER
Typer af obligationer
Danske obligationer

1.847.902.156

2.101.684.215

Euro investment grade obligationer

562.107.117

547.607.262

Indeksobligationer

646.352.495

643.043.448

US high yield obligationer*

562.715.553

427.046.125

3.619.077.321

3.719.381.050

1.847.197.874

2.071.940.060

0

29.006.509

Obligationer i alt
134.948

118.431

7.081

2.681

* Korrigeret varighed, 31. december 2021: 4,03 (31. december 2020: 3,54)

240

510

29.878

50.738

Sammensætning efter værdipapirtype:

107.923

89.929

Realkreditobligationer

61.860

70.281

Statsobligationer

341.930

332.570

9 AFSKRIVNINGER

Danske obligationer

Andre obligationer

704.282

737.646

1.847.902.156

2.101.684.215

Korrigeret varighed 31. december 2021: 5,37 (31. december 2020: 3,50)

Indretning af lejede lokaler, jf. note 10

61.710

61.710

Kontormateriel og inventar, jf. note 10

30.972

40.722

Afskrivninger i alt

92.682

102.432
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2021

NOTES 11-13

2020

2020

Nykredit Invest Globale Aktier Basis

291.047.470

110.527.251

NT World Custom ESG Equity Fund

573.175.253

547.610.812

NT World Custom ESG EUR HDG EQY

571.702.621

553.109.475

12 VÆRDIPAPIRER, AKTIER

11 VÆRDIPAPIRER, OBLIGATIONER (FORTSAT)
Euro investment grade obligationer
Sammensætning efter rating-kategori og terminsforretning
AA

2021

7.307.393

38.968.648

A

135.074.340

124.623.051

Danske Invest Global Indeks, klasse DKK W d

553.397.183

566.447.900

BBB

419.725.384

383.720.778

GW&K Emerging Markets Equity Fund

248.803.781

288.131.743

0

294.785

562.107.117

547.607.262

Valutaterminer, EUR

Kreditvurderingen af obligationerne følger Standard & Poors Long-Term Credit Rating.
Korrigeret varighed 31. december 2021: 5,14 (31. december 2020: 5,20).

Valutaterminer og swaps
Aktier i alt

Kassebeholdning

14.707.210

Tyskland

21.174.471

24.314.744

Fankrig

70.410.798

76.247.716

Storbritannien

61.262.403

75.559.689

438.217.167

416.815.498

21.138.369

21.886.564

3.495.638

3.319.483

22.740.621

5.128.163

New Zealand
Sverige
Australien
Valutaterminskontrakter

2.075.469.061

5.228

2.422

1.784.431

373.190

Porteføljekonti

32.889.421

38.118.184

Likvide beholdninger i alt

34.679.080

38.493.796

Løbende bankkonti
9.553.826

USA

9.641.880

2.238.719.645

13 LIKVIDE BEHOLDNINGER

Indeksobligationer
Sammensætning efter lande og valutaterminskontrakter:
Canada

593.337

-1.640.798

5.064.381

646.352.495

643.043.448

Korrigeret varighed 31. december 2021: 2,72 (December 31. 2020: 2,71).
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2021

NOTE 14A

14a UDDELINGSFORPLIGTELSER (FORTSAT)

Foretagne uddelinger i 2021, samt totale bevillinger, 1.000 kr.

Bevillingsnr.

Afviklede bevillinger

Foretagne uddelinger i 2021, samt totale bevillinger, 1.000 kr.

Ordinær
bevilling 1.
periode

Ordinær
bevilling 2.
periode

Ændring i
2021

Bevillinger
i alt

Udbetalt i
2021

Forventet
restudbetaling

Ordinær
bevilling 1.
periode

Ordinær
bevilling 2.
periode

Ændring i
2021

Bevillinger
i alt

Udbetalt i
2021

Forventet
restudbetaling

3.558.175

2.581.695

0

6.139.870

0

0

4.424.762

3.087.548

0

7.512.310

108.070

207.459

122. Center for Intelligent Drug Delivery
og Nanomekaniske Sensorer

56.000

40.000

96.000

7.796

36.105

123. Center for Silicium Fotonik til Optisk
Kommunikation

59.000

41.594

100.594

5.581

37.932

2.918

124. Center for Hyperpolarization
in Magnetic Resonance

55.000

55.000

5.611

6.550

125. Center for Autofagi.
Recirkulering og Sygdom

50.000

45.372

95.372

15.711

30.161

126. Center for Præcisionsmedicinering
af Smitsomme Komplikationer til
Immundefekter

60.000

40.055

100.055

9.799

31.078

27.997

2.138

931

Kurser for centerledere/outreach
program for centre
88.

Ledelsesudviklingsforløb/
kommunikation

Center for Middelalderlitteratur

99.

Center for Dynamiske

Molekylære
Interaktioner

Transport
Centre etableret i 2015 (fortsat)

3.550

7.600

11.150

439

3.066

Centre etableret i 2012
98.

Bevillingsnr.

36.000

24.000

60.000

4.780

49.000

32.700

81.700

6.508

2.313

100. Center for Permafrost

60.242

39.500

99.742

6.983

3.204

101. Center for Kvanteelektronik

64.408

46.900

111.308

7.542

15.980

102. Center for Finansielle Friktioner

48.000

32.000

80.000

5.473

3.751

103. Center for Nanostruktureret Grafen

54.138

36.000

90.138

5.501

3.339

105. Center for Internationale Domstole

42.000

28.000

70.000

7.314

3.393

Niels Bohr Professorer etableret i 2016-2017

106. Center for Stellar Astrofysik

55.000

36.700

91.700

8.357

4.860

107. Center for Glykom Analyse

62.000

41.507

103.507

8.629

4.882

127. Rita Felski,
Syddansk Universitet

Centre etableret i 2015
115. Center for Chromosome Stability
116. Center for Stamcelledynamik

65.000

45.000

54.986

110.000

11.960

38.374

54.986

6.013

0

117. Center for Musik i Hjernen

52.207

45.946

98.153

9.153

41.997

118. Center for Kuldioxidaktivering

60.000

25.000

85.000

6.476

21.616

119. Center for Urbane
Netværksudviklinger

65.000

40.000

105.000

6.795

34.519

Center for Bakteriel Stress120. respons og Persistens

34.814

34.814

918

187

121. Center for Neuroplasticitet og Smerte

60.242

85.242

5.229

23.060

Transport

27.997

128. Matthew Collins,
Københavns

Universitet

30.860

30.860

7.203

986

129. John McGrath, Aarhus Universitet

29.948

29.948

5.408

2.070

130. Thomas Pohl, Aarhus Universitet

25.255

25.255

1.016

387

131. Morten Bennedsen,
Københavns Universitet

29.909

29.909

8.151

1.593

132. Enrico Ramirez-Ruiz,
Københavns Universitet

21.666

21.666

966

138

62.000

62.000

10.534

25.450

Centre etableret i 2017 og 2018

4.424.762

25.000
3.087.548

0

7.512.310

108.070

207.459

133. Center for Proteiner i
Hukommelse
134. Center for Økonomisk
Adfærd og Ulighed

57.000

57.000

9.727

28.357

135. Center for Cellulære Signalmønstre

61.000

61.000

8.379

20.157

136. Center for Elektromikrobiologi

56.000

56.000

8.240

13.998

137. Center for Microbial
Secondary Metabolites

58.000

58.000

10.600

28.752

138. Center for Studiet af Privathed

50.000

50.000

9.895

15.417

8.468.967

234.825

487.521

Transport

5.214.397

3.254.570

0
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14a UDDELINGSFORPLIGTELSER

NOTES 14A

14a UDDELINGSFORPLIGTELSER (FORTSAT)

Foretagne uddelinger i 2021, samt totale bevillinger, 1.000 kr.

Bevillingsnr.

Transport

Foretagne uddelinger i 2021, samt totale bevillinger, 1.000 kr.

Ordinær
bevilling 1.
periode

Ordinær
bevilling 2.
periode

Ændring i
2021

Bevillinger
i alt

Udbetalt i
2021

Forventet
restudbetaling

5.214.397

3.254.570

0

8.468.967

234.825

487.521

Centre etableret i 2017 og 2018 (fortsat)

Ordinær
bevilling 1.
periode

Ordinær
bevilling 2.
periode

Ændring i
2021

Bevillinger
i alt

Udbetalt i
2021

Forventet
restudbetaling

6.089.895

3.254.570

69.181

9.413.646

357.922

1.173.688

154. Morten Ørregaard Nielsen,
Aarhus Universitet

Bevillingsnr.

Transport
DNRF Chair etableret i 2021

139. Center for Hybrid Quantum
Networks

62.000

62.000

11.305

19.023

7.114

7.114

140. Cosmic Dawn Center

66.173

66.173

11.670

39.054

141. Center for Funktionel Genomanalyse
og Vævsplasticitet

157. Vivek Shende,
Syddansk Universitet

8.000

8.000

65.000

65.000

10.876

27.268

141. Center for Macroscopic
Quantum States

159. Anders Johansen,
Københavns Universitet

8.500

8.500

63.000

63.000

9.749

24.230

7.114
958

7.042
8.500

Pioneer Centers etableret i 2021
Centre etableret i 2020 og 2021

158. Pionercenter for
kunstig intelligens

143. Center for Evolutionary
Hologenomics

67.654

67.654

14.914

43.845

144. Center for Eksperimentel-Filosofiske
Studier af Diskrimination

62.626

62.626

5.098

55.859

145. Dansk Center for Dybhavsforskning

54.612

54.612

7.117

46.592

146. Center for Visualizing
Catalytic Processes

85.826

147. Center for Nanophotonics

62.496

148. Center for Molecular Prediction
of Inflammatory Bowel Disease

85.826

4.381

79.486

360

62.856

7.349

51.782

68.470

68.470

4.826

63.644

351

149. Center for High Entropy
Alloys Catalysis

61.056

61.407

5.122

52.313

150. Center for Interstellar Catalysis

67.382

67.382

10.478

52.829

151. Copenhagen Center for
Geometry and Topology

60.169

60.169

4.792

52.978

152. Center for Complex
Quantum Systems

66.576

66.576

8.308

57.403

153. Jesper Svejstrup,
Københavns Universitet

15.000

15.000

5.916

5.129

155. Steffan Persson,
Københavns Universitet

8.000

8.000

693

7.307

Bevillinger og uddelinger, i alt

6.089.895

3.254.570

144.000

144.000

1.087

142.913

236.795

9.581.260

359.967

1.339.257

Antal bevillinger i anført i hoved- og nøgletal omfatter bevillingen,
som fonden har udbetalt til i 2021

DNRF Chair etableret i 2020

156. Peter Jørgensen,
Aarhus Universitet
Transport

7.928
6.089.895

3.254.570

69.181

7.928

503

7.425

9.413.646

357.922

1.173.688

Antal bevillinger i anført i hoved- og nøgletal omfatter bevillingen,
som fonden har udbetalt til i 2021
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14a UDDELINGSFORPLIGTELSER (FORTSAT)

NOTES 14B

År

14b UDDELINGSFORPLIGTELSER, 1.000 KR.

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

256.877

2003

239.915

2004

173.489

2005

195.185

2006

195.225

2007

242.803

2008

321.277

2009

274.998

2010

387.270

2011

358.754

2012

390.990

2013

423.039

2014

435.944

2015

424.512

2016

381.286

2017

384.769

2018

409.291

2019

414.417

2020

335.205

2021
Transport

Forventet udbetaling til
ovennævnte aktiviteter

År

Transport

Udbetalt

Forventet udbetaling til
ovennævnte

aktiviteter

Total

8.242.003

2022

447.391

2023

394.621

2024

245.107

2025

122.799

2026

55.503

2027

15.245

2028

14.158

2029

13.115

2030

12.419

2031

10.302

2032

4.298

2033

2.863

2034

1.436
8.242.003

1.339.257

9.581.260

Udbetalingerne vist ovenfor er grupperet efter de år,
hvor de forventes udbetalt.
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.

359.967
8.242.003
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14b UDDELINGSFORPLIGTELSER, 1.000 KR.

NOTES 14C-15

15 EVENTUALFORPLIGTELSER

Ud over de i note 14a og 14b omtalte uddelingsforpligtelser forventes nye bevillinger påbegyndt som
resultat af ansøgningsrunder for Centers of Excellence, DNRF Chair og Pionercentre. De samlede
udbetalinger (inkl. afgivne og planlagte) forventes at se ud som følgende:

År

Fondens lejemål kan opsiges med 6 måneders varsel. Forpligtelsen udgør 394.598 kr.
Fonden har indgået valutaterminskontrakter og swaps om køb og salg af nedenstående valutaer
(Beløb opgjort I de pågældende valuta):
I alt mio. kr.
2021

2022

493

2023

519

Valuta

2024

458

USD

2025

589

JPY

2026

539

CAD

1.240.000

3.073.000

2.598

EUR

201.678.963

15.854.461

GBP

423.000

7.300.000

NZD

1.360.000

6.030.000

AUD

48.000

4.779.000

DKK

16.302.000

16.302.000

SEK

58.000

4.830.000

Køb

Salg

11.860.543

193.972.661

127.741.307

1.403.284.434

2020
Valuta
USD
JPY

Køb

Salg

3.167.108

177.951.768

35.646.319

1.362.697.815

CAD

0

3.075.000

EUR

175.899.068

4.128.631

GBP

97.000

9.280.000

NZD

0

4.990.000

AUD

1.571.000

2.675.000

DKK

0

9.900.000

SEK

52.000

4.517.000

Markedsværdien af valutaterminskontrakterne og swaps pr. 31. december er
indregnet sammen med de aktiver sikringen vedrører, jf. note 12 og 13.
Fonden har indgået rentefutures om køb og salg af følgende,
opgjort I de pågældende valutaer:
2021
Valuta
EUR

Køb

Salg

4.300.000

0
2020

Valuta
EUR

Køb

Salg

4.100.000

600.000

The market price of the interest-rate futures as of December 31
is set at the value of the securities in question, see note 12.

73 / 75

RAPPORTER VEDRØRENDE ØKONOMI

14c FORVENTEDE UDBETALINGER 2022-2026

SEKRETARIAT

Sekretariat
Sekretariatet havde følgende
sammensætning marts 2022:

Søren-Peter Olesen

Boje Thosti

Metha Nielsen

Direktør, professor, dr. med.

Investeringskonsulent, cand. merc. aud.

Økonomimedarbejder, civiløkonom

spo@dg.dk

bt@dg.dk

mn@dg.dk

Steen Marcus

Connie Hansen

Mette Müller

Vicedirektør, cand. merc.

Sekretær, korrespondent

Chefkonsulent, cand.comm.

sm@dg.dk

dg@dg.dk

mm@dg.dk

Lotte Ladegaard Zeuthen

Johanne Juhl Ryø

Morten Andreasen

Kommunikationsansvarlig, cand.mag og journalist

Chefkonsulent, cand. scient.

Chefkonsulent, Ph.D.

llz@dg.dk

jj@dg.dk

ma@dg.dk

Revision
Rigsrevisionen og en statsautoriseret revisor reviderer fondens årsregnskab.
Bestyrelsen udpeger den statsautoriserede revisor for en tre-årig periode og
den statsautoriserede revisor skal godkendes af Uddannelses- og Forskningsministeren. Jens Sejer Petersen (Deloitte), Statsautoriseret revisor er udpeget
for perioden 1. maj 2019 til 31. maj 2022.
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Søren-Peter Olesen
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Ineo Designlab / www.ineo.dk
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