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I 
en tid med fokus på vækst og strate-
giske satsninger kunne man forledes 
til at tro, at den fri, forskerinitierede 
forskning ligger lidt stille. Intet kun-
ne være mere forkert. Vigtigheden af 

grundlagsskabende videnskab drevet af 
forskernes blik for, hvad der er interessant, 
anerkendes måske mere end nogensinde 
som forudsætningen for fremtidens vel-
færd og velstand. Ikke mindst den danske 
minister for uddannelse og forskning bak-
ker op om den frie, forskerdrevne forsk-
ning som en vigtig vej til den viden, vi skal 
leve af i fremtiden. 

Det Frie Forskningsråd har igen i 2013 gjort 
sit til, at danske forskere har fået de bedste 
betingelser for at skabe resultater i verdens-
klasse. Således har rådet investeret mere 
end 1 mia. kr. i videnskabelige projekter på 
alle trin i dansk forskning. På tærsklen til 
det nye år annoncerede rådet endvidere 
YDUN-programmet målrettet kvindelige 
forskere, som udmøntes i 2014 til et an-
tal forskningsledere. Det særlige ved dette 
virkemiddel er, at det kun opslås én gang, 
og at der i kraft af dispensation fra lov om 
ligestilling af mænd og kvinder prioriteres 
kvindelige ansøgere over mandlige i tilfæl-
de af lige kvalifikationer mellem en kvinde-
lig og en mandlig ansøger. Forhåbningen 
er, at virkemidlet vil give et antal højt kva-
lificerede kvindelige forskere et skub på et 
vigtigt tidspunkt i karrieren. 

Uanset om vi taler om talent- eller elite-
udvikling, er excellence-kriteriet et kar-
dinalpunkt, når rådet uddeler midler til 

dansk forskning. Om man opnår bevilling 
hos Det Frie Forskningsråd vil alene være 
et spørgsmål om et projekts kvalitet og 
originalitet samt om forskerens interna-
tionale niveau, naturligvis set i forhold til 
konkurrerende ansøgninger. Til gengæld 
stiller vi ikke generelt krav om, at forsk-
ningen skal have et direkte anvendelses-
sigte. Hvis man skal tænke langsigtet på 
Danmarks vegne – og det skal og ønsker 
Det Frie Forskningsråd – er det helt af-
gørende, at der investeres i projekter på 
forskningens front, hvor ingen endnu ved, 
hvad forskningen vil bringe. 

Det er også i det lys, at Det Frie Forsknings-
råds bidrag til den fornyede danske indsats 
på innovationsområdet skal ses. 2013 bød 
på implementering af en ny, national inno-
vationsstrategi, og en sammenlægning af 
Det Strategiske Forskningsråd, Rådet for 
Teknologi og Innovation og Højteknolo-
gifonden førte til oprettelse af Danmarks 
Innovationsfond. Det er imidlertid klart, 
at Danmark ingen innovative resultater 
får skabt på lang sigt, hvis ikke vi husker, 
at forudsætningen for nye opfindelser og 
teknologier er solid, grundlagsskabende 
forskning. Det synspunkt agter Det Frie 
Forskningsråd fortsat at fremføre ved en-
hver relevant lejlighed. Det gælder også, 
når rådet i 2014 skal evalueres af et inter-
nationalt ekspertpanel som følge af den po-
litiske aftale om oprettelsen af Danmarks 
Innovationsfond. En evaluering vi i øvrigt 
hilser velkommen og ser frem til.

Forord

Peter Munk Christiansen  
Bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd

“Danmark får ingen 
innovative resultater 
skabt på lang sigt, 
hvis ikke vi husker, at 
forudsætningen for 
nye opfindelser og 
teknologier er solid, 
grundlags skabende 
forskning.”
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Det Frie Forskningsråd er et uafhængigt råd, som sekretariats-
betjenes af Styrelsen for Forskning og Innovation. Rådet består 
af fem faglige råd og en bestyrelse.

Det Frie Forskningsråd I ALT

Ansøgt beløb, mio. kr.   7.409 
Bevilget beløb, mio. kr.  1.198* 
Succesrate 16%
Antal ansøgninger  2.347 
Antal bevillinger  457 
Succesrate 19%

DFF|Samfund og Erhverv

Ansøgt beløb, mio. kr.   741 
Bevilget beløb, mio. kr.  122 
Succesrate 16%
Antal ansøgninger  244 
Antal bevillinger  49 
Succesrate 20%

DFF|Sundhed og Sygdom

Ansøgt beløb, mio. kr.   1.453 
Bevilget beløb, mio. kr.  290 
Succesrate 20%
Antal ansøgninger  659 
Antal bevillinger  149 
Succesrate 23%

DFF|Kultur og Kommunikation

Ansøgt beløb, mio. kr.   1.051 
Bevilget beløb, mio. kr.  175 
Succesrate 17%
Antal ansøgninger  338 
Antal bevillinger  78 
Succesrate 23%

DFF|Teknologi og Produktion

Ansøgt beløb, mio. kr.   2.292 
Bevilget beløb, mio. kr.  309 
Succesrate 13%
Antal ansøgninger  554 
Antal bevillinger  84 
Succesrate 15%

DFF|Natur og Univers

Ansøgt beløb, mio. kr.   1.874 
Bevilget beløb, mio. kr.  302 
Succesrate 16%
Antal ansøgninger  552 
Antal bevillinger  97 
Succesrate 18%

Hovedtal for Det Frie 
Forskningsråd 2013

Styrelsen for Forskning og Innovation

Direktion

 Center for Administration 
 og Digitalisering
 Center for Ledelse og Analyse
 Center for Videnskab og 
 Forskningsinfrastruktur
 Center for Globalisering
 Center for Strategisk 
 Forskning og Vækst

Det Frie Forskningsråd

* Bevilget beløb er større end budgetteret beløb, da det indeholder uddeling af tilbageløb fra tidligere bevillinger.

DFF | 
Sundhed og 

Sygdom

DFF | 
Kultur og 

Kommunikation

DFF | 
Natur og 
Univers

DFF | 
Samfund og 

Erhverv

DFF | 
Teknologi og 

Produktion

Bestyrelse

Sekretariatet

Formandsgruppen
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Antal ansøgninger og bevillinger i Det Frie Forskningsråd, 2004-2013

Ansøgninger modtaget 
og færdigbehandlet 
af DFF det enkelte 
år. Tallene omfatter 
ansøgninger til 
rådenes almindelige 
fondsfunktion. 
Rådenes bidrag 
til internationale 
organisationer, faglige 
følgeudgifter o.l. 
indgår ikke.2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Ansøgt og bevilget beløb i Det Frie Forskningsråd, 2004-2013 (faste priser 2013, mio. kr.)

Ansøgninger modtaget 
og færdigbehandlet 
af DFF det enkelte 
år. Tallene omfatter 
ansøgninger til 
rådenes almindelige 
fondsfunktion. 
Rådenes bidrag 
til internationale 
organisationer, faglige 
følgeudgifter o.l. 
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Det Frie Forskningsråd modtog knap 2400 ansøgninger i 2013 og kunne sætte 457 nye forskningsprojekter i gang. Samtidig er der ansøgt for omkring 
7,5 mia. kr. Dette betyder, at der fortsat er en meget lav succesrate målt på beløb på 16 pct. DFF må således konstatere, at rådet fortsat modtager mange 
ansøgninger af meget høj kvalitet, som det ikke er muligt at give bevillinger til. Faldet i antal ansøgninger og ansøgt beløb fra 2012 til 2013 skyldes dels en 
ændring i kadencen for ansøgningsfrister således, at DFF-Individuelt postdocstipendium kun blev udbudt én gang i 2013. Dels at der nu kun skal indsendes 
én ansøgning, selvom ansøger ønsker ansøgningen behandlet i flere råd. 

Gennemsnitlige succesrater i Det Frie Forskningsråd, 2004-2013 (%)
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Grundbevilling Særlige midler* Total

DFF | Kultur og Kommunikation 117,8 35,6 153,4

DFF | Natur og Univers 201,0 84,6 285,6

DFF | Samfund og Erhverv 91,2 26,2 117,4

DFF | Sundhed og Sygdom 236,4 38,2 274,6

DFF | Teknologi og Produktion 239,1 41,3 280,4

I alt 885,5 225,9 1.111,4

Det Frie Forskningsråds midler, budget 2013 (mio. kr.)

* De særlige midler 
benyttes primært til  
DFF’s forskerkarriere-
program Sapere Aude. 
Ud over det i tabellen 
angivne beløb blev 
der afsat midler til 
bestyrelsens budget.

Kilde: Styrelsen for 
Forskning og Innovation
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I brechen for 
excellencen
Det Frie Forskningsråd gør sig i mere end uddeling af forskningsmidler. 
Rådet arbejder på en lang række fronter for at sikre, at der også i 
fremtiden gøres opdagelser, som bringer øget velstand og forbedrede 
livsvilkår med sig.

D
et er sket adskillige gange i verdenshistorien: et vi-
denskabeligt gennembrud, som ingen havde forestil-
let sig eller arbejdet målrettet for at opnå, ser dagens 
lys med revolutionerende velstand og fremskridt til 
følge. Penicillinen og elektromagnetismen er blot to 

af en lang række historiske opdagelser, som på afgørende vis har 
ændret menneskets hverdag og livsvilkår. Og ser vi på nutiden 
kan nævnes Higgs-partiklen, som blev fundet i forbindelse med 
eksperimenter gjort i CERNs LHC-accelerator i 2012, og hvis 
eksistens blev forudsagt i 1964 af den britiske fysiker fra Edin-
burgh University, Peter Higgs. En forudsigelse, som han i 2013 
modtog Nobelprisen i fysik for, men som ifølge Higgs selv ikke 
havde været mulig at gøre inden for rammerne 
af vore dages universitetskultur domineret af 
arbejdstidskontrol, strategiske prioriteringer 
og forskernes konstante publikationskrav. 

”Det er svært at forestille sig, hvordan jeg nogen-
sinde skulle få fred og ro i nutidens akademiske 
klima til at gøre, hvad jeg gjorde i 1964”, har Pe-
ter Higgs udtalt til The Guardian. Den ældre pro-
fessor har også afsløret, at han næppe ville have 
fået et akademisk job i dag. I løbet af hele sin 
universitetskarriere publicerede han nemlig ikke 
mere end ti artikler ud over den epokegørende 
teori i 1964, der definerede mekanismerne for, 
hvordan subatomare partikler tilføres masse.

Higgs’ udtalelser er ikke bare interessante, 
fordi de sætter fokus på den forandring, som 
videnskaben, universitetsmiljøerne og kravene 
til forskere har undergået de seneste årtier. De 
er interessante, fordi de på mange måder illu-
strerer forhold, som Det Frie Forskningsråd ser 
som sin fremmeste opgave at sikre. Nemlig den 
forskerinitierede buttom-up forsknings vilkår, 
så der også i fremtiden kan gøres opdagelser, 
som ikke lå i kortene fra begyndelsen. 

Fortsat banebrydende forskning
Det Frie Forskningsråd anerkender selvsagt nødvendigheden 
af en strategisk, målrettet tilgang til forskningspolitikken. Men 
det er rådets holdning, at en sådan tilgang netop indebærer, at 
der gives plads til investeringer i forskningsaktiviteter, som ikke 
umiddelbart giver afkast i form af nye opdagelser, der kan føre 
til anvendelse nu og her. Hvis Danmark fortsat skal lykkes med 
at skabe banebrydende forskning, der på sigt forandrer verden, 
må vi ikke mindst sikre vækstlaget muligheder for løbende og 
gradvis at afprøve nye ideer uden at skulle stille store forkromede 
resultater i udsigt. 

At arbejde for den frie forsknings vilkår er 
imidlertid ikke gjort med at selektere og ud-
dele forskningsmidler til de mest originale og 
skarpsindige forskere. Heller ikke selvom ex-
cellencekriteriet er det helt afgørende i rådets 
uddelingsstrategi, og der ikke stilles krav om, 
at et forskningsprojekts umiddelbare anvendel-
sespotentiale skal sandsynliggøres. 

At fremme den fri, grundlagsskabende forsk-
nings vilkår kræver en vedvarende forsknings-
politisk indsats, deltagelse og stillingtagen - 
 nationalt som internationalt. En væsentlig del 
af Det Frie Forskningsråds arbejde består da 
også i at yde forskningsfaglig rådgivning til først 
og fremmest det politiske system og offentlige 
råd, nævn og udvalg. Desuden  behandler rådet 
årligt en lang række rådgivningssager af mere 
faglig karakter. Som eksempel kan nævnes 
den vurdering og prioritering af ansøgninger 
til DeIC - Danish e-infrastructure Coopera-
tion (DeIC), som rådet gennemførte i 2013. 
Også Rådet for Teknologi og Innovation samt 
 Højteknologifonden er blandt de råd og fonde, 
der har modtaget faglig rådgivning. 

Om Det Frie 
Forskningsråd
•	 Rådet investerer årligt cirka 

1,2 milliarder kr. i fri forskning 
til gavn for samfundet

•	 Rådet rådgiver uddannelses- 
og forskningsministeren, 
regering og Folketinget om 
forskningspolitik

•	 Rådet er repræsenteret 
i nationale såvel som interna-
tionale organer til fremme af 
den frie, grundlagsskabende 
forsknings vilkår 

Det Frie Forskningsråd 
arbejder bl.a. for
•	 Bedre vilkår for excellent 

forskning

•	 Øget internationalisering af 
dansk forskning

•	 Styrkelse af forskerkarriere

•	 Bedre udnyttelse af forsker-
talentmassen

•	 Fri adgang til forsknings-
resultater – Open Access
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For at etablere bedre ram-
mevilkår for forskning i 
Danmark, Europa og på ver-
densplan påtager rådet sig 
også væsentlige opgaver i 
vigtige organer verden over. 
Eksempelvis er rådet medlem 
af det nye organ til udvik-
ling og fremme af forsknin-
gens vilkår i Europa Science 
Europe. I organets General 
Assembly arbejder rådet for 
at udvikle rammevilkårene 
for forskningen i Europa i et 
velfungerende samspil med 
EU-kommissionen. På glo-

balt plan samarbejder Det Frie Forskningsråd endvidere med bl.a. 
National Science Foundation i USA om at udvikle Global Research 
Council, der omfatter forskningsråd fra hele verden. Indtil videre 
har dette råd haft fokus på integritet i forskningen og Open Access. 

I såvel nationalt som internationalt regi arbejder Det Frie 
Forsknings råd generelt for en friere adgang til forsknings resultater 
i form af mere Open Access. Sidste år vedtog rådet sammen med 
Danmarks Grundforskningsfond, Det  Strategiske  Forskningsråd, 
Rådet for Teknologi og Innovation og Højteknologi fonden en Open 
Access-politik, som skal bidrage til en mere uhindret og omkost-
ningsfri digital adgang til forskningsresultater. Politikken er i 2013 
blevet udmøntet, så en bevillingshaver nu i forbindelse med god-
kendelse af en artikel til publicering i et videnskabeligt tidsskrift 
skal søge at bibeholde rettighederne til at parallelpublicere en ud-
gave af artiklen. Bevillingshaver skal endvidere i forbindelse med 
publicering sikre, at artiklen parallelpubliceres i et institutionelt 
eller et emnespecifikt repositorium. Desuden skal bevillingshaver 
i forbindelse med afrapportering til rådet angive links til de viden-
skabelige publikationer, der er parallelpubliceret i Open Access.

Nye landvindinger i verdensklasse
Internationalisering af forskningen står højt på rådets dags-
orden. For fortsat at sikre forskning i topklasse tager rådet lø-
bende særlige initiativer til at styrke udveksling af forskere og 
forskningsideer på tværs af nationale forskningsmiljøer. Dels 
med karriereprogrammet Sapere Aude, der tiltrækker højt esti-
merede udenlandske forskere til Danmark og bringer de bedste 
danske forskere i spil til bl.a. ERC-bevillinger. Dels med de nye 
MOBILEX Mobilitetsstipendier, der udbydes i samarbejde med 
PEOPLE-programmet under EU’s syvende rammeprogram og 
muliggør forskningsophold af 24 måneders varighed ved danske 

eller udenlandske forskningsinstitutioner. Også de mange post-
docbevillinger, som rådet uddeler hvert år, er kilde til øget inter-
nationalisering af dansk forskning, idet rådet stiller krav om, at 
forskningen gennemføres i kontakt med internationale miljøer.

Et andet forskningspolitisk emne, som har ligget højt på rådets 
dagsorden i 2013, er den skæve kønsfordeling på de højeste stil-
lingsniveauer ved de danske forskningsinstitutioner. I dag er ek-
sempelvis hele 84 procent af professorerne i Danmark mænd. 
Da lige så mange kvinder som mænd i dag får en forskeruddan-
nelse, er der imidlertid en fare for, at det lave antal kvinder i 
akademiske topstillinger afspejler et spild af talentmasse, som kan 
blive et  problem for Danmarks konkurrencedygtighed på forsk-
ningsfronten. Det Frie Forskningsråd har derfor i 2013 udbudt 
YDUN-programmet, fordi rådet gerne vil give nogle af de dygtigste 
yngre kvinder en særlig invitation til at satse på en karriere som 
forskningsleder. YDUN-programmet, der er rettet mod kvindelige 
forskere på lektor niveau, skal ikke mindst bidrage til at sikre den 
diversitet i både emnevalg og videnskabelig tilgang, der er en 
forudsætning for, at dansk forskning også i fremtiden kan levere 
nye landvindinger i verdensklasse. 

At forskning tilvejebragt med Det Frie Forskningsråds midler 
allerede befinder sig i verdensklasse, er der gode eksempler på. 
Tag blot den kendte professor Jens Juul Holsts møjsommelige 
opdagelse og granskning af tarmhormonet GLP-1, som har ledt 
til to medicinske præparater imod diabetes. Uden bevillingerne 
fra Det Frie Forskningsråd, der igennem årtier gjorde det muligt 
at afprøve nye ideer i takt med, at de opstod, var det ifølge Jens 
Juul Holst selv aldrig lykkedes at nå så langt som til et præparat, 
der ikke blot har givet Novo Nordisk A/S en indtjening i milliard-
klassen, men som nok så væsentligt har gjort livet lettere for et 
stort antal diabetesramte verden over.

“At fremme den 
fri, grundlags-
skabende 
forsknings 
vilkår kræver 
en vedvarende 
forsknings
politisk indsats, 
deltagelse og 
stillingtagen  
nationalt som 
internationalt.”
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Når blodpropper opstår, sker det oftest i et forkalket 
hjernekar. Det forårsager øjeblikkelig reduktion af 
blodgennemstrømning, og forsyningen af ilt og 
glukose til det omkringliggende hjernevæv bliver 
herved kritisk begrænset. På trods af en succesfuld 
genoprettelse af blodforsyningen, forsætter det 
omkringliggende væv ofte med at gå til grunde. 
Det er en af grundene til, at blodpropper i hjernen 
er en af de hyppigste dødsårsager i den vestlige 
verden. Lidelsen er også den hyppigste årsag til 
lammelser og tab af kropsfunktioner hos voksne. 

“Jeg vil gerne undersøge, hvorvidt forsyningen af 
ilt og glukose også er afhængig af flowmønstret i 
de mindste blodkar kapillærerne og ikke kun som 
hidtil antaget af det såkaldt cerebrale blod-flow 
(CBF). Forstyrrelser i dette mønster vil nemlig 
medføre et reduceret iltoptag i vævet både under 
tilstedeværelsen af en blodprop og efter gen-
oprettelsen af CBF”, siger Nina Kerting Iversen.

I undersøgelserne vil hun anvende en dyre-
model, hvor et stort hjernekar kan afsnøres, 
og ændringerne i de kapillære flowmønstre 
samt iltmætningen i vævet før, under og efter 
afsnøringen af karet kan sammenlignes.

“Indtagelse af nitrit, som er naturligt forekommende 
i salat og grønsager, har vist sig at kunne reducere 
området med beskadiget hjernevæv i dyremodeller 
efter blodpropper. Jeg vil derfor undersøge om 
nitrit forbedrer det kapillære flowmønster og øger 
iltoptagelsen i vævet efter en blodprop. Resulta-
terne vil være med til at øge vores forståelse af 
de fysiologiske ændringer, der er forbundet med 
blodpropper i hjernen. Desuden kan de forhåbent-
ligt bane vejen for bedre behandlingsmuligheder 
i fremtiden,” lyder det fra Nina Kerting Iversen.

Nina Kerting Iversen,  
født 1981, adjunkt, ph.d., 
Institut for Klinisk Medicin  
på Aarhus Universitet. 

Bevilling: DFF-Individuelt 
postdocstipendium  
på 3 millioner kr.

Projekttitel:  
Acute cerebral  ischemia 
and  reperfusion injury: the 
role of capillary transit time 
heterogeneity

Forståelse for 
flowmønstre

FORSKERPORTRÆT
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Det Frie Forskningsråd i  
2013
Foruden at igangsætte vigtige forskningsprojekter for godt 1 milliard kr. 
bød året bl.a. på flere nye virkemidler og en ligestillingspolitik, der skal 
bidrage til at forbedre talentudnyttelsen i dansk forskning. 

D
et Frie Forskningsråd investerede i 2013 cirka 1,2 
mia. kr. i 457 vigtige forskningsaktiviteter. Rådet 
modtog knap 2400 ansøgninger for et samlet ansøgt 
beløb på omkring 7,5 mia. kr. Selv om både antallet 
af ansøgninger og det ansøgte beløb fortsætter en 

let faldende tendens siden 2009, er der stadig tale om en meget 
høj efterspørgsel på de frie forskningsmidler. Målt på beløb var 
succesraten i 2013 16 pct. Rådet må således konstatere, at der 
fortsat indsendes ansøgninger af meget høj kvalitet, som det ikke 
er muligt at give bevilling til. 

Forskningskonferencen 2013
Sædvanen tro afholdt Det Frie Forskningsråd i marts måned 
sin årlige forskningskonference i Moltkes Palæ i København, 
denne gang under overskriften ”Køn, forskning og excellence”. 
Konferencens formål var at sætte et tiltrængt fornyet skub i dis-
kussionen om, hvorfor så få kvinder ender med at beklæde uni-
versiteternes højeste stillinger. Det blev også drøftet, hvordan 
der kan skabes en mere ligelig kønsbalance i det øverste lag i de 
danske forskningsmiljøer, hvor hele 84 procent af professorerne 
er mænd. Under ledelse af konferencier Martin Krasnik drøftede 
konferencens deltagere gennem debatoplæg, interaktiv dialog og 
paneldiskussion synlige og mindre synlige barrierer for kvinde-
lige forskere, ligesom muligheder for bedre talentudnyttelse i 
fremtiden blev drøftet. 

Konferencen havde deltagelse af Det Frie Forskningsråds med-
lemmer samt særligt inviterede forskere, embedsmænd og po-
litikere, herunder de to ministre for henholdsvis forskning og 
ligestilling Morten Østergaard og Manu Sareen. I panelet sad 
blandt andre forskningsordførerne Johanne Smith-Nielsen (EL) 
og Uffe Elbæk (RV) samt rektor for Københavns Universitet Ralf 
Hemmingsen og næstformand i Akademikerne Ingrid Stage. 

Analyse: Køn og forskning i Det Frie Forskningsråd
I forbindelse med Forskningskonferencen 2013 blev en analyse af 
kønsaspekter i dansk forskning offentliggjort. Analysen giver et 
overblik over centrale problemstillinger og relevant datamateriale 

vedrørende kønsforhold i den danske forskningsverden. Des-
uden ser den nærmere på kønsaspekter i Det Frie Forskningsråds 
fondsfunktion og uddelingspraksis. Den første del af rapporten 
giver et overblik over udviklingen i kønsforskellene i den dan-
ske forskningsverden for de seneste år og ser den i et nordisk og 
europæisk perspektiv. 

Den anden del af rapporten har fokus på bevillinger fra DFF og 
tager udgangspunkt i forskellige datasæt indsamlet i forbindelse 
med en række analyser af DFF’s virkemidler. Analysen fremhæver 
blandt andet, at kvinder stadig er underrepræsenteret i lektor- og 
professorstillinger i Danmark. Mens 29 procent af lektorerne er 
kvinder, beklæder kvinder blot 16 procent af professoraterne i 
Danmark. Analysen konkluderer dog, at Det Frie Forskningsråds 
succesrater for kvinder og mænd er meget ens. Til gengæld er 
der en betydelig forskel på, hvor mange ansøgninger kvindelige 
forskere sender til rådet i forhold til deres mandlige kolleger.

YDUN: Nyt program for kvindelige forskningsledere
2013 bød også på en ny satsning i Det Frie Forskningsråd: 
YDUN-programmet (Younger Women Devoted to a University 
Career) målrettet kvindelige forskere på lektorniveau. Program-
met, der kun vil blive gennemført i 2014, er blevet til på initiativ 
fra Det Frie Forskningsråd og blev en realitet med den politiske 
aftale om fordeling af forskningsreserven i 2014, der udmøntede 
ekstra 70 millioner kroner til programmet. 

Baggrunden for iværksættelsen af YDUN-programmet er en sti-
gende bekymring for, at forskertalentmassen i Danmark ikke 
udnyttes godt nok, og at dette resulterer i den ringe repræsenta-
tion af kvinder på de højeste stillingsniveauer i forskningsmiljø-
erne. Både mænd og kvinder kan søge programmet, men gennem 
dispensation fra lov om ligestilling mellem kvinder og mænd 
prioriteres kvindelige ansøgere over mandlige i tilfælde af lige 
kvalifikationer mellem to ansøgere. I forbindelse med annonce-
ring af programmet udsendtes der en ny version af DFF’s opslag 
Opslag E2013 og F2014 +YDUN. 
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Sapere Aude

Succesrater fordelt på mænd og kvinder, 2013 (%) 
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Det Frie Forskningsråd vedtager ligestillingspolitik
Det Frie Forskningsråd vedtog i 2013 en ligestillingspolitik. For-
målet med politikken er at styrke forskningen ved at arbejde for, at 
flere kvinder fremover vælger en forskerkarriere. Arbejdet med po-
litikken blev påbegyndt i kølvandet på rådets forskningskonference 
”Køn, forskning og excellence”, der diskuterede mulige årsager til 
kvindernes ringe repræsentation på de højeste stillingsniveauer i 
dansk forskning. På konferencen blev det klart, at der eksisterer 
en række mere eller mindre synlige barrierer, som kan bidrage til 
at forklare, hvorfor kun 16 procent af professorerne i Danmark er 
kvinder. Det er disse barrierer, som Det Frie Forskningsråd ønsker 
at bidrage til at minimere med rådets ligestillingspolitik. 

I Det Frie Forskningsråd har kvinderne de sidste år tegnet sig for 
ca. en tredjedel af både ansøgninger og bevillinger, og målt i for-
hold til antal ansøgninger har kvinder haft en succesrate svarende 
til mænds. Denne kønsbalance svarer til kønsbalancen generelt i 
de danske forskningsmiljøer. Sammenlignet med andre EU-lande 
ligger Danmark imidlertid under gennemsnittet, når man måler 
på væsentlige parametre som eksempelvis andel af kvindelige 
professorer, lektorer og institutledere. Dette gælder også, når 
man sammenligner med de øvrige nordiske lande. Det indikerer, 
at vi i Danmark ikke udnytter talentmassen godt nok til gavn for 
dansk forskning og det danske samfunds internationale konkur-
renceevne. Der har derfor været stærkt brug for en politik, som 
kan hjælpe til at rette fokus mod at få flere kvindelige forskere i 
spil til de højeste stillinger på universiteterne.

Rådet ønsker med ligestillingspolitikken at arbejde for, at køns-
sammensætningen blandt ansøgere til Det Frie Forskningsråd 
fremover nogenlunde svarer til kønssammensætningen i de 
faglige miljøer. En anden vigtig målsætning med politikken er 
at sikre, at mænd og kvinder i lige høj grad søger videre fra ét 
akademisk niveau til et andet, og at der hermed på sigt opnås en 
mere ligelig kønsfordeling på de øverste akademiske niveauer 
i Danmark. Desuden er det rådets ambition, at der i Det Frie 
Forskningsråds bestyrelse og faglige råd skal være mindst 40 
pct. af det underrepræsenterede køn. 

DFF-bevillinger som afsæt for 
internationale excellence-midler
Det Frie Forskningsråd tilstræber til stadighed at udvikle og indrette 
rådets virkemidler, så de kaster de bedst mulige forskningsresulta-
ter af sig. Eksempelvis er rådets karriereprogram Sapere Aude lagt 
an på, at modtagere af såvel Topforsker-, Forskningsleder- og For-
skertalent-bevillinger søger European Research Councils Advanced 
Grants, Consolidator Grants og Starting Grants. Det er forventnin-
gen, at der vil blive tydelige resultater af Sapere Aude-programmet 

Sapere 
A

ude
I 2013  uddelte Det Frie Forskningsråd 65 bevillingerne 
inden for rammerne af forskerkarriereprogrammet
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I samme øjeblik vi taler om naturen som en 
ressource, er vi allerede i gang med at analysere 
og anlægge et socialt og kulturelt perspektiv på 
den. Det mener antropolog Frida Hastrup, der er i 
gang med et stort forskningsprojekt om, hvordan 
folk i forskellige dele af verden og under forskellige 
historiske omstændigheder forarbejder og har 
forarbejdet naturressourcer. Gennem analyser af 
de fire råvarer kakao, guld, te og fisk arbejder hun 
og forskerkollegerne på at udvikle en detaljeret, 
generativ etnografi om naturressourcers tilblivelse. 

“Vi er interesserede i den praktiske og analytiske    
forarbejdning, der får naturressourcer til at træde 
frem på en bestemt måde. Som noget vi kan 
handle med, sætte pris på, transportere, regulere 
eller andet. Vi tror, at et blik for sådanne forarbejd-
ninger kan vise os nogle uventede, paradoksale og 
problematiske relationer mellem forskellige dele af 
verden og forskellige tider”, siger Frida Hastrup.

Projektet er drevet af en interesse for at ud-
forske, hvordan naturens produkter rummer 
og skaber politik, globale hierarkier, historiske 
omstændigheder og modstridende værdier.

“Vi vil gerne udforske ideer om naturens skala, 
kvantitet og værdi. I stedet for at se disse som 
allerede givne eksterne målestokke, der tænkes at 
ordne verden på forhånd, vil vi undersøge, hvordan 
disse logikker frembringes samtidig med forarbejd-
ningen af råvarerne. Afsættet er altså, at natur-
ressourcerne medproduceres af sociale praksisser 
for, hvordan man eksempelvis omsætter, optæller 
og værdisætter dem. Ideen med dette er at få et 
nyt kulturanalytisk greb om natur som på én gang 
naturlig og forarbejdet”, lyder det fra Frida Hastrup.

Frida Hastrup  
Født 1978, adjunkt, ph.d.,  
Saxo Instituttet på 
Københavns Universitet. 

Bevilling: Sapere Aude:  
DFF-Forskningsleder på  
7 millioner kr.

Projekttitel: Natural Goods? 
Processing Raw Materials in 
Global Times

Når natur 
bliver kultur

FORSKERPORTRÆT
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Samlet antal bevillinger og antal bevillinger til store og længerevarende projekter (over 3 mio. kr. 2006-2013)
 Samlet antal bevillinger  
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i form af en forøgelse af danske ERC-bevillingsmodtagere. Under 
det kommende rammeprogram Horizon2020 vil ERC stadig være 
i vækst og excellence i forskningen være højt prioriteret.

Forskningsfaglige rådgivningssager
En af Det Frie Forskningsråds vigtigste funktioner er at give forsk-
ningsfaglig rådgivning til regeringen, Folketinget, ministeren for 
forskning og andre nationale og internationale instanser. Rådet 
har særligt gode forudsætninger for at rådgive om forskningsfag-
lige spørgsmål på grund af rådets brede faglige sammensætning.

I 2013 har Det Frie Forskningsråd bl.a. medvirket til indstil-
ling og udpegning af medlemmer til mange råd, nævn og ud-
valg. Rådet har eksempelvis indstillet otte nye medlemmer og 
 suppleanter til Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Urede-
lighed (UVVU). Rådet har også indstillet egnede kandidater til 
forskellige forskningspriser som Forskningskommunikations-
prisen, der i forbindelse med Forskningens Døgn uddeles til en 
eller flere forskere med formidlingssans og evne til at skabe bred 
interesse for deres forskningsfelt. 

Andre råd og fonde, der giver bevillinger til forskning, søger også 
rådgivning hos Det Frie Forskningsråd. Det gælder bl.a. Danish 
e-Infrastructure Cooperation (DeIC), som rådet i 2013 har råd-
givet ved at vurdere og prioritere ansøgninger om udstyr til High 
Performance Computing, der bruges i forskningsprojekter. Rådet 
rådgiver også SKAT i forskellige typer af sager. I forskerbeskat-
ningssagerne foretager Det Frie Forskningsråd en vurdering af 

forskerens forskerkvalifikationer og stillingens indhold af forsk-
ningsmæssigt arbejde, hvilket er forudsætningen for, at forskere, 
som rekrutteres i udlandet og ansættes i en dansk virksomhed, kan 
opnå nedsat skattebetaling. I sager om, hvorvidt private donorer 
skal kunne trække et bidrag til fonden fra i skat, foretager rådet en 
vurdering af, om en forening m.v. anvender midler til forskning. 

Endelig har Det Frie Forskningsråd afgivet høringssvar om udkast 
til lov om Danmarks Innovationsfond, om bl.a. ph.d.-uddannelsen 
på universiteter og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner. I 
løbet af 2013 har DFF bidraget med rådgivning i næsten 500 sager.

Det Frie Forskningsråd på den internationale scene
Det Frie Forskningsråd har fokus på internationalisering af dansk 
forskning og samarbejde med internationale aktører. I denne sam-
menhæng afsætter rådet årligt betydelige midler til, at forskere 
og forskningsgrupper i Danmark har mulighed for at deltage i 
internationale forskningssamarbejder og dermed bidrage til, at 
Danmark er med helt i front, når det gælder kvalitet i forskningen 
og udvikling af det globale forskningssamarbejde. 

I 2013 kom dette fokus ikke mindst til udtryk i rådets engagement 
i Science Europe, der nu har konsolideret sig som den afgørende 
interesseorganisation for forskningsfinansierende og -udførende 
organisationer i Europa. For at styrke det europæiske fokus på den 
frie forskning, specielt via European Research Council (ERC), har 
Det Frie Forskningsråd i 2013 ligeledes prioriteret møder med be-
slutningstagere i EU, herunder repræsentanter fra Parlamentet og 

Det Frie Forskningsråds konference i 2013 ”Køn, forskning og 
 excellence” drøftede, hvorfor så få kvinder ender med at beklæde 
 universiteternes højeste stillinger. Det blev også diskuteret, hvad der 
skal til for at skabe en mere ligelig kønsbalance i det øverste lag i de 
danske forskningsmiljøer.

15Det Frie ForskningsråD



Hvilke basale optiske egenskaber besidder marine 
fotosyntetiserende systemer såsom alger, biofilm 
og koraller? Og hvad betyder disse egenskaber 
for systemernes energiudnyttelse i fotosyntesen? 
Sådan lyder nogle af overskrifterne på Michael 
Kühls forskning i, hvordan mikroskala-processer 
påvirker lysudnyttelsen i Jordens marine miljøer. 

I følge Michael Kühl udnyttes det lys, der når frem til 
fotosynteseapparatet i den enkelte celle, meget effek-
tivt op til en vis tærskel. Herefter er det ikke lysmæng-
den, men biokemiske processer i cellen, der sætter 
grænser for udnyttelsen. Hvor meget lys, der når frem, 
styres både af cellernes og omgivelsernes optiske 
egenskaber - både af hvordan lyset absorberes og 
spredes i celler og væv samt af den over ordnede 
lystilgængelighed i et biologisk system. Disse 
sammenhænge er relativt velundersøgte hos land-
planter, men stort set ikke i beskrevet i vandmiljøer.

“At forstå processerne kræver detaljerede målinger 
af lys, fotosyntese, temperatur og diverse kemiske  
parametre i mikrometer-skala. Hertil kommer studier 
af systemernes strukturelle opbygning og forskel-
lighed. Konkret foregår det ved, at vi benytter en 
række specielle mikrosensorer og kamerasystemer, 
 der gør det muligt at kortlægge aktiviteten og 
fordelingen af fotosyntesen i forhold til de mikro-
skopiske stukturer og det kemiske mikromiljø i og 
omkring celler og væv”, fortæller Michael Kühl.

Michael Kühl 
født 1964, professor, 
ph.d., Biologisk Institut på 
Københavns Universitet.

Bevilling:  
Sapere Aude:  
DFF-Topforsker på  
12 millioner kr.

Projekttitel:  
Optiske egenskaber 
og lysudnyttelse i 
akvatiske planter og 
fotosyntetiserende 
mikrobesamfund

Lysudnyttelse 
under vand 500
FORSKERPORTRÆT
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Kommissionen. Med deltagelse i 
disse møder er det rådets hensigt 
at styrke grundlaget for den frie 
forskning i såvel EU som i Dan-
mark foruden at sikre, at opslag 
om forskningsprogrammer un-
der det kommende rammepro-
gram, Horizon 2020, udarbejdes 
på en måde, der muliggør en bre-
dest mulig skare af ansøgere. Det 
Frie Forskningsråd var også re-
præsenteret på årsmødet i Global 
Research Council i Berlin. 

Foruden det europæiske fokus 
ser rådet det nordiske samarbejde som en vigtig del af forsknings-
landskabet. Derfor støtter rådet nordisk forskningssamarbejde 
på de felter, hvor de nordiske landes forskningsmiljøer supplerer 
hinanden, og hvor der kan skabes merværdi og synergi. Rådets 
væsentligste samarbejdsfora for nordisk forskningssamarbejde er 
De Nordiske Samarbejdsnævn (NOS) og NordForsk. I det løbende 
samarbejde med disse organisationer bidrager Det Frie Forsk-
ningsråd til at realisere visionen om Norden som en førende og 
sammenhængende region for forskning og innovation.

Rådet justerer løbende sin virkemiddelportefølje, så den under-
støtter og matcher målet om videnudveksling og deltagelse i in-
ternationale forskningssamarbejder. I denne sammenhæng har 
rådet i 2013 – udover at have lanceret sit nye forskermobilitets-
program MOBILEX – også igangsat en revision af rådets strategi 
for internationalisering.

50 millioner til forskermobilitet på tværs af landegrænser
I samarbejde med Marie Curie-programmet under EU’s 7. ram-
meprogram opslog rådet for første gang DFF-MOBILEX Mobi-
litetsstipendier, der er målrettet forskere i begyndelsen af deres 
karriere. Ved ansøgningsfristens udløb havde rådet modtaget 145 
ansøgninger til virkemidlet til en samlet sum af 300 millioner 
kroner. Heraf modtog 24 forskere i september måned et mobili-
tetsstipendium for et samlet beløb på 50 millioner kr. Formålet 
med MOBILEX-programmet er at styrke mobiliteten i og inter-
nationaliseringen af dansk forskning samt skabe bredere karrie-
reveje for forskere på postdocniveau. Programmet har en samlet 
økonomisk ramme på 178 millioner kroner, der udmøntes over tre 
år med uddelingen af i alt ca. 78 mobilitetsstipendier, som hver 
lyder på op til 2,5 millioner kroner. 

Ph.d.-stipendier til gennemførelse uden for universiteterne
Som noget nyt kunne Det Frie Forskningsråd i marts opslå vir-
kemidlet Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.).  
Rådet modtog i alt 61 ansøgninger om støtte til ph.d.-stipendier 
til gennemførelse uden for universiteter og uddelte i oktober ti 
stipendier inden for alle fagområder. Virkemidlet retter sig mod de 
institutioner uden for universiteterne, der er omfattet af reglerne 
om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i Finansministeriets 
budgetvejledning, og som har hjemmel til at udføre tilskudsfinan-
sieret forskningsvirksomhed. Dermed omfattede opslaget bl.a. 
statslige forskningsinstitutioner, sektorforskningsinstitutioner, 
professionshøjskoler samt statslige arkiver, biblioteker og museer. 

Publikationer

•	 Det Frie Forskningsråds årsrapport 2012 
30 sider. Marts 2013. Nøgletal, statistikker og 
forskningshistorier fra DFF i 2012. 

•	 Køn og forskning i Det Frie  Forskningsråd 
26 sider. Marts 2013. Rapporten behandler centrale emner 
og relevant datamateriale vedrørende kønsfordelingen i den 
danske forskningsverden. 

•	 Opslag E2013 og F2014 
Det Frie Forskningsråds opslag for 2013/2014. 57 sider. Juni 
2013. 

•	 Opslag E2013 og F2014 +YDUN 
Det Frie Forskningsråds reviderede opslag for 2013/2014, 
inkl. YDUN-programmet. 60 sider. December 2013.

500

I løbet af 2013 har DFF 
bidraget med rådgivning 
i næsten 500 sager.
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2013 i noter

KØN OG FORSKNING 
I DET FRIE FORSKNINGSRÅD

Januar

1 
Peter Munk Christiansen 
tiltræder som besty-
relsesformand for DFF

Professor Jane Hvolbæk 
Nielsen og professor 
Henrik Toft Sørensen 
indtræder i DFFs 
bestyrelse 

23 nye medlemmer 
indtræder i  
DFFs faglige råd 

10
40 forskertalenter 
modtager Sapere Aude: 
DFF-Ung Eliteforsker

29
DFF | Kultur og 
Kommunikation 
afholder konferencen 
”Gammel og ny 
humaniora?”

Februar

9
Modtagere af  
DFF’s Sapere Aude-
bevillinger hædres 
på EliteForsk-
konferencen 

20
DFF er repræsenteret 
ved High Level Meeting 
i Science Europe, 
Bruxelles

21
Topmøde mellem med 
danske forskningsråd 
og fonde i Styrelsen for 
Forskning og Innovation

Marts

4
Johanne Uhrenholt 
Kusnitzoff vinder DFFs 
prisopgave ”Forskning: 
fra forundring til 
forandring”

5
DFF udbyder 
virkemidlet MOBILEX 
Mobilitetsstipendier 
til fremme af forskeres 
internationale mobilitet

7
DFF udbyder ph.d.-
stipendier for at styrke 
forskeruddannelsen 
ved ikke-universitære 
institutioner.

11
Møde mellem private 
og offentlige fonde: 
Funding the Grand 
Challenges

14
DFF afholder 
forsknings-
konferencen  
”Køn, forskning  
og excellence”

Offentliggørelse af 
DFFs årsrapport 2012

Offentliggørelse af 
analysen ”Køn og 
Forskning i Det Frie 
Forskningsråd”

Debatindlæg ”Hvor er 
kvinderne” i Politiken

19
DFF mødes med 
National Science 
Foundation China i 
København

April

Maj

2
Debatindlæg 
”Topforskning uden 
fundament” i Berlingske

27-29
DFF deltager i møde 
i Global Research 
Council i Berlin

Juni

3-4
DFF deltager i 
konferencen “Best 
Practice in Scholarly 
Publishing” i København

5
27 forskere modtager 
Sapere Aude: 
DFF-Topforsker og 
Sapere Aude: DFF-
Forskningsleder 

11
DFF | Kultur og 
Kommunikation mødes 
med danske råd og 
fonde, der investerer i 
fri forskning inden for 
humaniora

14
DFF uddeler 600 
millioner kroner til 
frontforskning

16
DFF deltager i General 
Assembly i Science 
Europe, Bruxelles

28
Offentliggørelse af 
DFF’s Opslag E2013 og 
F2014
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Peter Munk Christiansen
professor, bestyrelsesformand 
Det Frie Forskningsråd
Ole Thybo Thomsen
professor, formand
Det Frie Forskningsråd 
– Teknologi og Produktion
Søren Rud Keiding
professor, medlem
Det Frie Forskningsråd 
– Teknologi og Produktion

I disse dage er regeringen og Folke-
tingets partier ved at forhandle en
ny organisering af den offentlige
indsats for innovation. Det er en
vigtig opgave, for det er afgørende
for Danmarks muligheder for på
lang sigt at forblive et velstående
samfund, at støtte til innovative
aktiviteter er så effektiv og mål-
rettet som muligt. Det er imidler-
tid ikke nogen nem opgave, for der
er ikke færdige opskrifter på, hvor-
dan man tilrettelægger en effektiv
innovationspolitik.

Det samme gælder forsknings-
politikken. Det er uomgængeligt
for Danmarks fremtid, at vi skal
investere store ressourcer i forsk-
ning. Det gør vi allerede, men det
er langt fra klart, hvordan man gør
det mest effektivt. Derfor er forsk-
ningsmidlerne fordelt på forskel-
lige måder: Der er grundbevillin-

ger til universiteterne, og der er
konkurrenceudsatte midler, som
forskerne skal søge i konkurrence
med andre forskere. Der er strategi-
ske midler, som bruges til at løse
problemer, som er formuleret poli-
tisk, og der er frie midler, som
gives til projekter, som er defineret
af forskerne, og hvis konkrete nyt-
te kan være uklar – i hvert fald på
kort sigt.

Svært at forudsige udfordringerne
Vi finder det afgørende at sikre
balancen mellem disse forskellige
forskningsmidler. Samfundet har
en berettiget forventning om at
kunne bruge forskningsmidler til
at løse samfundets problemer. Og
hvis vi med bare nogenlunde vis-
hed kunne forudsige fremtidens
teknologiske og samfundsmæssige
udfordringer, kunne vi målrette
alle vore forskningsinvesteringer.
Historien viser dog, at det kan vi
ikke.

Lad os tage et par eksempler.
Tager man et kig i nogle af de man-
ge rapporter om fremtidens
forskning og teknologi, som
Forskningsministeriet udgav i
1990'erne, finder man mange spå-
domme. Nu her i 2010'erne kan vi
i bagklogskabens klare lys se, at det
i en del tilfælde lykkedes ministeri-

et at forudsige udviklingen og der-
ved prioritere forskning inden for
disse områder. Men det er også
tydeligt, at man i andre tilfælde
ramte helt ved siden af og priorite-
rede områder, hvor det siden har
været mindre klart, om de har
været investeringen værd. I hvert
fald har prioriteringerne ikke ført
til nye bæredygtige teknologier og
arbejdspladser.

Mest interessant er det måske at
notere sig, at en række af de tekno-
logier og problemstillinger, der i
dag er dominerende, ikke var
fremherskende i datidens rappor-
ter. Smartphones, superstærke
kulstofmaterialer, trådløse net-
værk, sociale medier, klimaforan-
dringer, fladskærme, det økonomi-
ske mirakel i Kina, globaliseringen
og gensekvenser på en formiddag
er alle eksempler på teknologier og
problemstillinger, som vi ikke for-
udså for bare 15-20 år siden, men
som spiller en afgørende rolle for
dagens samfund.

Vi kan også gå længere tilbage:
Den amerikanske præsident Roo-
sevelt nedsatte i 1937 en komité,
der skulle give et bud på frem-
tidens teknologier. Den ramte rig-
tigt enkelte steder, men det er
meget mere interessant at se på,
hvad den overså: kernekraft,

antibiotika, jetfly, transistorer og
computere. Altså med andre ord
hovedparten af de teknologiske
lokomotiver, der var med til at dri-
ve USA og den øvrige vestlige ver-
den fremad i efterkrigstiden.

God balance i forskningsmidlerne
Den manglende evne til at se ind i
fremtiden skyldes imidlertid ikke
ringe evner hos de ministre og em-
bedskvinder og -mænd, der udgav
disse rapporter. Rapporterne er
nemlig skrevet med input fra tone-
angivende forskere og eksperter.
Den manglende evne til at se ind i
fremtiden skyldes, at det, der er
mest nyskabende, ofte – og måske
netop derfor – er det mest uforud-
sigelige.

Fordi vores evne til at se ind i
fremtiden er upræcis, er vi nødt til
at have balance mellem de forsk-
ningsmidler, som forskerne frit
kan søge med udgangspunkt i eg-
ne ideer og de strategiske forsk-
ningsprogrammer, hvor emnerne
er underlagt en politisk priorite-
ring. Vi skal stadig lave planer og
strategier, men vi skal samtidigt
huske at prioritere den fri, forsker-
initierede forskning, der giver
plads til den forstyrrende opfind-
somhed og innovation inden for
alle faglige områder.

Giv plads til opfindsomhed
Vi skal også prioritere forskning, der giver plads til forstyrrende opfindsomhed og innovation.
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Under overskriften ”Skuffelse med
Rejsekortet” skriver Erik Riksted
fra Brøndby Strand 18/8, at trafik-
selskaberne bag Rejsekortet plejer
egne interesser og ikke sikrer kun-
derne de økonomiske besparelser,

man blev lovet, da kortet blev
introduceret.

Det har imidlertid aldrig været
meningen, at Rejsekortet ville gøre
alle rejser billigere. 

Rejsekortet er først og fremmest
skabt for at gøre det nemmere for
de rejsende at rejse på tværs af
trafikselskaberne. Man slipper med

løsning til det rejsemønster, man
har via prisberegneren på www.rej-
sekort.dk. I hovedstadsområdet er
det sådan, at rejsekortsprisen er
den samme som klippekortsprisen.

Indtil videre er der lidt over
500.000 danskere, der har valgt at
få et rejsekort – og de har gennem-
ført mere end 16 mio. rejser i år.

andre ord for at tælle zoner eller
købe forskellige billetter. Som det
er i dag, er nogle rejser billigere
med rejsekort – andre er billigere
med f.eks. periodekort eller pend-
lerkort.

Trafikselskaberne anbefaler
generelt vores kunder at under-
søge, om rejsekortet er den rette

Rejsekortet skal gøre rejsen nemmere
Anne-Lise Bach Sørensen
underdirektør, DSB

Opvarmningen til valget om
senest to år er så småt begyndt.
Mange kopierer DF's vælger-
succes i stedet for at fremføre
egne mærkesager.

Statsministeren har f.eks.
været fremme med noget
frikadellesludder – givetvis for
at lægge afstand til muslimer,
hvilket traditionelt har kunnet
kapre stemmer.

Dernæst har slagtemetoder
været inde i debatten. Og bare
det at sige halalslagtning giver
pote – uden at ret mange ved,
hvad det indebærer. 

Kort sagt er den eneste forskel
på halalslagtning og traditionel
slagtning, at man har hidkaldt
en muslimsk medarbejder til at
stå og messe en bøn, når
automatkniven efter elektrisk
bedøvelse skiller hovedet fra
kyllingens krop. Om det er for-
di, vi ikke kan få en folkekirke-
præst til tilsvarende at bede
fadervor, at tæt på 100 pct. af
danske kyllinger slagtes halal,
ved jeg ikke.

Taler ikke med kyllingen
I øvrigt er jeg ret ligeglad, idet
jeg ikke skal tale med kyllingen,
inden jeg sætter den i ovnen.

I mit hjem blev der i land-
bruget arbejdet hårdt for at
skaffe udkomme til at brødføde
familien på fem. Når hane-
kyllingerne havde vokset sig
store nok, blev de udvalgt til at
indgå i søndagens festmåltid.
De gik fredeligt i deres inde-
lukke og et behørigt antal blev
så indfanget, holdt i benene og
af skarpretteren fik de skilt
hoved fra krop, hvorefter de
hovedløst løb rundt på gårds-
pladsen. 

Et lidt bizart skue, men kyl-
lingen har næppe følt smerte.
Det foregik ofte i kirketiden,
idet kyllingerne skulle være
klargjorte til søndagens fest-
måltid, der helst skulle nydes til
giro 413 med Raquel Rastenni
og ”Her kommer mutter med
kost og spand”.

Mindre interesse for opvæksten
Til jul skulle der slagtes gris. En
nøje udvalgt, der havde fået et
par måneder ekstra tillagt livet
for at kunne præstere noget fe-
dere flæsk.

Den blev på henrettelses-
dagen bagbundet, lagt op på
slagtebænken, fik et gok i pan-
den og stukket, så blodet kunne
løbe ned i gryden til dejlige
blodpølser.

Der var ikke megen senti-
mentalitet over aflivnings-
metoderne og for mig at se hel-
ler ikke megen smerte. Til gen-
gæld havde dyrene haft et godt
og naturligt liv.

I dag fylder vi debatten med
foragt for aflivningsmetoder,
især hvis vi kan få indlagt lidt
muslimhad. 

Mindre interesse har det,
hvordan dyrenes opvækst har
været. Kyllinger produceres un-
der vilkår, hvor få dages forsin-
kelse med at sende dem til
slagtning ville afstedkomme
kvælning, idet kødmassen pr.
kvm ville bliver for høj.

Grise vokser op på rekordtid i
mørke stalde.

Men når vi som forbrugere vil
have tre kyllinger for 100 kr. og
en stor ribbenssteg for 50 kr.,
bliver det næppe anderledes.

Mere fokus 
på dyrs vilkår
Hans Jørgen Kristensen
Terosevej 4, Skødstrup
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OpSlaG 
E2013 OG F2014 
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OPSLAG 

E2013 OG F2014
+YDUN

DET FRIE FORSKNINGSRÅD

DFF | Natur og Univers

DFF | Samfund og Erhverv

DFF | Kultur og Kommunikation

DFF | Teknologi og Produktion 

DFF | Sundhed og Sygdom

Juli

1-6
DFF sender tre unge 
kemikere til Lindau 
Nobel Laureate 
Meetings

August

22
Offentliggørelse af flyer 
om ”Opslag E2013 og 
F2014”

23
Debatindlæg 
”Misinformation 
om forskningsråd” i 
Information 

27
Debatindlæg 
”Giv plads til 
opfindsomheden” i 
Jyllands Posten

September

2-4
DFF | Kultur og 
Kommunikation 
afholder informations-
møder om humaniora 
i Opslag E2013 og 
F2014 i Åalborg, Århus, 
Odense, Roskilde og 
København

2-5
DFFs sekretariat 
afholder landsdæk-
kende informations-
møder om Opslag 
E2013 og F2014

12
Debatindlæg ”Uden 
grundforskning  
– ingen innovation”  
i Jyllands Posten

30
DFF uddeler 24 
DFF-MOBILEX 
Mobilitetsstipendier 

30 
DFF uddeler 98 
DFF-Individuelle 
postdocstipendier

30
DFF | Sundhed og 
Sygdom afholder 
informationsmøde om 
sundhedsvidenskab 
i E2013 og F2014 i 
Odense

Oktober 

3
DFF mødes med 
European Research 
Council, danske EU 
parlamentarikere og 
EU-kommissionen i 
Bruxelles

7
DFF |Teknologi og 
Produktion afholder 
informationsmøde på 
Syddansk Universitet

8-9
DFF afholder strategi-
møde i Aarhus

29
DFF offentliggør 
ligestillingspolitik

November 

2
Kronik ”Hjælp til 
kvinderne gavner 
forskningen” i 
Berlingske

5
Foretræde for 
Folketingets 
”Udvalget for 
Forskning, Innovation 
og Videregående 
Uddannelser” på 
Christiansborg

21-22
DFFs 
bestyrelsesformand 
taler på SAPGERIC 
Conference om køn 
og forskning i Vilnius, 
Litauen

21
DFF deltager i General 
Assembly i Science 
Europe, Bruxelles

22
DFF deltager i General 
Assembly i European 
Science Foundation, 
Bruxelles 

December

2
DFF | Kultur og 
 Kommunikation  
holder møde med  
DI om  humanioras  
rolle i innovation

16
39 forskere modtager 
Sapere Aude: DFF-
Forskertalent fra DFF

18
DFF opslår YDUN-
programmet med 
annoncering af  
Opslag E2013 og 
F2014 +YDUN 
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Jakob Christensen-
Dalsgaard, født 1961, lektor, 
lic.scient, Biologisk Institut 
på Syddansk Universitet.

Bevilling:  
DFF-Forskningsprojekt 1  
på 1 million kr.

Projekttitel:  
Evolution of the vertebrate 
middle ear

Jakob Christensen-Dalsgaard er optaget af noget 
så originalt som landlevende hvirveldyrs mellem-
øre. For nylig indledte han et forskningsprojekt, der 
forhåbentlig kan kortlægge de ændringer, som i 
løbet af udviklingshistorien førte til hvirveldyrenes 
følsomme og meget avancerede mellemøresystemer.

Når landlevende hvirveldyr i dag hører så godt, 
skyldes det først og fremmest eksistensen af 
mellemøret med trommehinde og tre mellem-
øreknogler. Udviklingen af trommehindeøret har 
imidlertid været en langsom proces. Det dukkede 
først op for ca. 250 millioner år siden og således 
120 millioner år efter, at hvirveldyrene gik på land.

”Vi har en underbygget formodning om, at de første 
hvirveldyr på land stort set var døve. For at kortlægge 
mellemørets evolutions- og udviklingshistorie, vil vi 
først undersøge, hvordan hørelse kan fungere i nule-
vende arter uden trommehindeøre, eksempelvis slan-
ger, salamandre og visse frøarter som vores hjemlige 
klokkefrø”, fortæller Jakob Christensen-Dalsgaard.

Slanger hører ved, at lyden får kraniet til at vibrere. 
Vibrationerne stimulerer herpå sanse celler direkte 
i det indre øre. Denne form for stimulering af øret  
kender vi som benledning.

”Hørelse ved benledning er sandsynligvis gået  
forud for udviklingen af trommehindeøret. For at 
kunne give et bud på udviklingen af hørelse hos 
landlevende hvirveldyr vil jeg sammenligne hørelse 
hos arter, der hører ved benledning, med hørelse  
hos løvfrøer,  gekkoer og fugle med fungerende  
trommehindeører. Metoderne er en kombination  
af laservibrationsmålinger, måling af nerverespons i 
hørebanen og  centralnervesystemet, simulering  
i robotter og matematisk modellering ”,  siger Jakob  
Christensen-Dalsgaard.

Hørelære på 
højt niveau

FORSKERPORTRÆT
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Ansøgninger 
behandlet i  

matrixudvalget

Tværrådsligt  
behandlede  

ansøgninger 

 
Tværrådslige  

bevillinger

På tværs af FNU, 
FTP og/eller FSS 142 45 4

På tværs af FKK og FSE 46 20 1

På tværs af andre 
rådsgrupperinger 51 27 3

I alt 239 92 8

Antal tværrådslige ansøgninger og bevillinger i DFF, 2013

Det Frie Forskningsråds Matrixudvalg behandler alle ansøgninger med 
 fagligt indhold, der går på tværs af rådenes fagopdelinger. I 2013 behand-
lede Matrixudvalget i alt 239 ansøgninger. Af dem blev 92 efterfølgende 
sendt videre til behandling i flere råd, og de øvrige blev sendt videre til 
enkelt rådslig behandling (evt. i et andet råd end det oprindeligt ansøgte).  
Af de 92 tværrådslige ansøgninger fik i alt 8 bevilling.     * Rådgivning i forbindelse med ansøgninger til andre råd og fonde.

Det Frie Forskningsråds rådgivningsopgaver, 2013

Internationale sager 
18

Høringer 
8

Fonds- 
rådgivning*  
mv.  
379

Indstillinger 
68

I alt  
473

Ansøgninger Bevillinger

FKK 47% 47%

FNU 32% 27%

FSE 23% 19%

FSS 39% 40%

FTP 63% 63%

DFF i alt 42% 41%

Rådsinternt flerfaglige ansøgninger og 
bevillinger fordelt på råd, 2013 (procent)

Andel ansøgninger/
bevillinger, hvor 
ansøger har angivet, 
at forskningen vil være 
flerfaglig inden for 
det pågældende råds 
faglige felt

Ansøgninger Bevillinger

FKK 45% 51%

FNU 77% 76%

FSE 66% 60%

FSS 77% 77%

FTP 54% 59%

DFF i alt 66% 67%

Tværrådsligt flerfaglige ansøgninger og 
bevillinger fordelt på råd, 2013  (procent)

Andel ansøgninger/ 
bevillinger, hvor 
ansøger har angivet, 
at forskningen vil være 
flerfaglige på tværs af 
flere råds faglige felter

Tallene i figuren er baseret på ansøgers egne oplysninger om ansøgningens faglige karakter. Da et mindre antal ansøgninger ikke indeholder disse oplysninger, er 
den totale population for disse tabeller godt 1 pct. mindre end for de øvrige figurer i årsrapporten. Beregningerne bag tabellerne baserer sig på OECD’s fagkoder.

Finanslovsbevilling for 2014 samt budgetoverslag for finanslovsbevillingen for 2015 (faste priser 2014, mio. kr.)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1600

1200

800

400

0

1.140,6 1.079,0 1.090,3
1.184,0

1.265,5
1.383,6 1.428,7

1.253,9 1.251,5 1.181,6 1.252,4

979,6
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Det Frie Forskningsråds 
sekretariat 

Grete M. Kladakis
Kontorchef, 7231 8300, gk@fi.dk  

Enheden for Humaniora

Mette Bjerge 
Chefkonsulent, 7231 8302, mbj@fi.dk

Johanne Westergaard-Kabelmann 
Fuldmægtig, 7231 8333, jwk@fi.dk

Marlene Dyrløv Madsen
Fuldmægtig, (barsel), 7231 8309, mdm@fi.dk 

Jonas Lind
Fuldmægtig, 7231 8311, joli@fi.dk

Miriam Jensen
Kontorfuldmægtig, (barsel) 7231 8309, mlje@fi.dk 

Maibrit Bryde
Kontorfuldmægtig, 7231 8313, mbry@fi.dk

Nanna Deneke Risager
Kontorelev, 7231 8262, ndr@fi.dk

Enheden for Naturvidenskab

Lars Grindsted
Chefkonsulent, 7231 8320, lgr@fi.dk

Lars Johannsen
Fuldmægtig, 7231 8253, lajo@fi.dk

Kathrine Louise Lyneborg Nielsen
Fuldmægtig, 7231 8318, kln@fi.dk

Mia Kyed Jakobsen
Fuldmægtig, 7231 8318, mkj@fi.dk

Karin Løvbo
Kontorfuldmægtig, 7231 8317, klo@fi.dk

Niels Kristian Thorning
Studentermedhjælp, 7231 8218, mkt@fi.dk

Enheden for Samfundsvidenskab

Joakim Quistorff-Refn
Chefkonsulent, 7231 8303, jqr@fi.dk

Troels Danielsen
Fuldmægtig, 7231 8325, trda@fi.dk

Gitte Tofterup Hansen
Fuldmægtig, 7231 8319, gih@fi.dk

Tina Varberg
Fuldmægtig, 7231 8326, tva@fi.dk

Jasmina Milenkovic
Kontorfuldmægtig, 7231 8322, jmi@fi.dk

Enheden for Sundhedsvidenskab

Henrik Bang Nielsen
Chefkonsulent, 7231 8331, hebn@fi.dk

Allan Hegelund
Fuldmægtig, 7231 8330, ahe@fi.dk

Line Svenningsen
Fuldmægtig, 7231 8212, lines@fi.dk 

Charlotte Deleuran Nielsen
Fuldmægtig, 7231 8364, cdne@fi.dk

Ditte Nissen Lund
Fuldmægtig, 7231 8377, dnl@fi.dk

Sebastien Bigandt
Fuldmægtig, 7231 8312, seb@fi.dk

Bettina Bay Albertsen
Kontorfuldmægtig, 7231 8327, bbalb@fi.dk

Hanne Fendt
Kontorfuldmægtig, 7231 8328, hfe@fi.dk

Christian Gleerup-Mørch
Studentermedhjælp, 7231 8486, cgm@fi.dk

Enheden for Teknologi 
og Bio-produktion

Inge Holkmann Olsen
Chefkonsulent, 7231 8340, iho@fi.dk

Vibeke Kalsbeek
Fuldmægtig, 7231 8335, vka@fi.dk

Christina Odgaard
Fuldmægtig, 7231 8334, cod@fi.dk

Christina Haulrich Klausen
Fuldmægtig, (barsel) 7231 8219, chhk@fi.dk 

Magnus Nilsson
Fuldmægtig, 7231 8338, magn@fi.dk

Josefine Flanagan Lønholdt
Fuldmægtig, 7231 8219, jfl@fi.dk

Pia Stuhr
Kontorfunktionær, 7231 8403, pdk@fi.dk

Bjørn V. Christiansen
Studentermedhjælp, 7231 8214, bvc@fi.dk 

Enheden for Koordinering

Rune Odgaard Jensen
Fuldmægtig, 7231 8307, ruoj@fi.dk

Mette Venås Overballe-Petersen
Fuldmægtig, 7231 8218, mvo@fi.dk

Iben Vittrup Andersen
Fuldmægtig, 7231 8329, iva@fi.dk

Jane Benarroch
Kommunikationskonsulent, 7231 8209, jb@fi.dk  

Marianne Friis Iversen
Kontorfuldmægtig, 7231 8299, mfi@fi.dk

Bente Rønde Holm
Kontorfuldmægtig, 7231 8301, brh@fi.dk

Khoshal Shahabi
Studentermedhjælp, 7231 8308, khs@fi.dk

Julie Bjerre Linnemann
Studentermedhjælp, 7231 8295, jubl@fi.dk

Victoria Fuglsang-Damgaard
Studentermedhjælp, 7231 8295, vfd@fi.dk

Medarbejdere i Kontoret for Videnskab, Styrelsen 
for Forskning og Innovation pr. 31.12.2013
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Det Frie Forskningsråds primære formål er at støtte og fremme  originale ideer og  
 initiativer i dansk forskning. Årligt giver rådet omkring 500  bevillinger til forsknings- 
aktiviteter for et samlet beløb på godt én milliard kroner. Bevillingerne gives til  
konkrete tids begrænsede projekter. Rådets midler udbydes i fri national konkurrence  
uden tematiske og  faglige  begrænsninger. Videnskabelig kvalitet er det vigtigste 
 vurderings kriterium ved  udmøntning af midlerne.

Rådet arbejder til stadighed for at sikre de bedste vilkår for den frie,  forskerinitierede  
forskning i Danmark Det sker blandt andet gennem den forskningsfaglige rådgivning,  
som rådet yder til uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og regeringen.  
Rådet er desuden i løbende dialog med væsentlige interessenter med henblik på at  
sikre, at dansk forskning kaster de bedst mulige forskningsresultater af sig.

Det Frie Forskningsråd arbejder endvidere løbende på at styrke anvendelsen og formid-
lingen af forskningsresultater samt forbedre det internationale forskningssamarbejde.

Bekendtgørelse nr. 1064 af 6. september 2010 af lov om forsknings rådgivning m.v.  
er lovgrundlag for Det Frie Forskningsråd og danner rammerne for rådets virke.

Om Det Frie 
Forskningsråd

Det Frie Forskningsråds 
bestyrelses medlemmer og 
rådsformænd fotograferet i 
forbindelse med rådets strategi-
møde i Aarhus, oktober 2013. 

Bagest fra venstre: Knud 
Erik Skoubye, Hans  Christian  
 Kongsted, Ole Thybo Thomsen,  
Kim Guldstrand Larsen, Merete 
Fredholm og Henrik Toft 
Sørensen. 

Forrest fra venstre: Jane 
Hvolbæk Nielsen, Berthe 
Marie Willumsen, Kirsten 
 Drotner, Anette Warring, 
Jan Philip Solovej, Peter 
Munk  Christiansen og Niels 
 Borregaard

Fotograf: Ole Munksgaard
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Medlemmer af 
Det Frie Forskningsråd

Peter Munk Christiansen 
Professor, ph.d. (bestyrelsesformand)

Peter Munk  
Christiansen 
Professor, ph.d.  
(bestyrelsesformand)

Merete Fredholm 
Professor, ph.d.  
(næstformand)

Jørgen Drejer  
Adm.direktør, ph.d.

Kirsten Drotner 
Professor, dr.phil. 

Kim Guldstrand Larsen 
Professor, ph.d.

Knud Erik Skouby 
Professor, ph.d.

Berthe Marie  
Willumsen 
Professor MSO, 
dr.scient.

Jane Hvolbæk Nielsen 
Professor,  
institutdirektør, ph.d.

Henrik Toft Sørensen 
Professor, overlæge, 
dr.med.

Anette Warring 
Professor, ph.d. (formand)

Anette Warring 
Professor, ph.d.  
(formand)

Søren Harnow Klausen 
Professor, dr.phil.  
(næstformand)

Lotte Hedeager 
Professor, institutleder, 
dr.phil.

Ellen Marie Braae 
Professor MSO, ph.d.

Cecilie Rubow 
Lektor, ph.d.

Troels Engberg- 
Pedersen 
Professor, dr.phil., 
dr.theol.

Palle Rasmussen 
Professor, cand.mag.

Anne Holmen 
Professor, ph.d. 

Anne Jerslev 
Professor, ph.d.  

Gretty Mirdal 
Professor, direktør, 
dr.phil.

Bjørn Poulsen 
Professor, dr.phil.

Frederik Tygstrup 
Lektor, mag.art.

Jan Philip Solovej 
Professor, ph.d. (formand)

Jan Philip Solovej 
Professor, ph.d.  
(formand)

Kell Mortensen 
Professor, ph.d.  
(næstformand)

Niels Engholm  
Henriksen 
Lektor, ph.d.

Troels Aagaard 
Lektor, ph.d.

Jens S. Andersen 
Professor, ph.d.

Henrik Balslev 
Professor, ph.d.

Benni Winding Hansen 
Professor, ph.d.

Lars A. Arge 
Professor, centerleder, 
ph.d.

Merete Bilde 
Professor, ph.d.

Frank Bo Jensen 
Lektor, dr.scient

Ole Kirk 
Vice President, ph.d. 

Daniel Otzen 
Professor, ph.d.

Hemin Koyi 
Professor, ph.d.

Lone Gram 
Professor, ph.d.

Charlotte Fløe  
Kristjansen 
Professor, ph.d.

Det Frie Forskningsråds  
bestyrelse

Det Frie Forskningsråd | Kultur og 
 Kommunikation dækker grundlagsskabende 
forskning inden for alle grene af kultur, æstetik, 
sprog, historie- og erkendelsesfag, herunder 
 psykologi og pædagogik. Rådets 12 medlemmer  
er anerkendte  forskere og udpeget af uddannelses-
ministeren i deres personlige egenskab.

Det Frie Forskningsråd | 
Natur og Univers

Bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd samler 
de fem faglige råd og varetager sammen med 
de faglige råd den forskningsfaglige rådgivning. 
Bestyrelsen træffer beslutning om fordeling af 
rådets midler  mellem de faglige råd og har ikke 
selv bevillingskompetence. Bestyrelsen består af ni 
anerkendte forskere.

Det Frie Forskningsråd | 
Kultur og Kommunikation 

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers  
dækker alle aspekter af forskning rettet mod 
grundvidenskabelige spørgsmål inden for 
natur videnskab, datalogi og matematik med et 
erkendelses mæssigt, men ikke nødvendigvis 
anvendelsesmæssigt sigte. Rådets 15 medlemmer 
er anerkendte forskere og udpeget af uddannelses-
ministeren i deres personlige egenskab.
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Hans Christian Kongsted 
Professor, ph.d. (formand)

Hans Christian 
Kongsted 
Professor, ph.d. 
(formand)

Pascalis  
Raimondos-Møller 
Professor, ph.d. 
(næstformand  
1.1.-30.4.2013)

Bente Halkier 
Professor, ph.d. 
(næstformand  
1.5.-31.8.2013)

Lene Holm Pedersen 
Professor MSO, ph.d. 
(næstformand  
1.9.-31.12.2013)

Ninna Nyberg 
Sørensen  
Seniorforsker, ph.d.

Peer Hull Kristensen  
Professor, dr.merc. 

Jens Blom-Hansen 
Professor, ph.d.

Helena Skyt Nielsen 
Professor, ph.d.

Steen  
Schaumburg-Müller  
Professor, dr.jur.

Michael Slavensky 
Dahl 
Professor, ph.d.

Ole Hammerslev 
Professor MSO, ph.d.

Lene Hansen  
Professor, ph.d. 

Niels Borregaard 
Klinisk professor, overlæge, dr.med. (formand)

Niels Borregaard  
Klinisk professor, over-
læge, dr.med. (formand)

Jørgen Frøkiær 
Professor, overlæge, 
dr.med. (næstformand)

Cai Grau 
Professor, overlæge, 
dr.med. 

Vibeke Hjortdal 
Professor, overlæge, 
dr.med.

Troels Staehelin 
Jensen 
Professor, overlæge, 
dr.med.

Jens Otto Lunde  
Jørgensen 
Professor, dr.med. 

Lars Vedel Kessing 
Klinisk professor,  
overlæge, dr.med.

Bente Kiens 
Professor, ph.d.

Lars Køber 
Professor, overlæge, 
dr.med.

Claus Nerlov 
Professor, ph.d. 

Børge Grønne  
Nordestgaard 
Klinisk professor,  
overlæge, dr.med.

Bente Pakkenberg  
Professor, 
 laboratoriechef, dr.med. 

Pernille Rørth 
Professor, ph.d.

Niels Frimodt Møller  
Professor, overlæge, 
dr.med.

Ulrik Gether 
Professor, dr.med.

Merete Osler 
Professor, overlæge, 
dr.med.

Niels Ødum 
Professor, dr.med.

Lars Bo Andersen  
Professor, dr.med.

Ole Thybo Thomsen 
Professor, ph.d. (formand)

Ole Thybo Thomsen 
Professor, ph.d.  
(formand)

Hanne Ingmer 
Professor, ph.d.  
(næstformand)

Irini Angelidaki 
Professor, ph.d.

Lars Kai Hansen 
Professor, ph.d.

Georgios  
Kontogeorgis 
Professor, ph.d.

Henriette Giese 
Professor, ph.d.

Søren Holdt Jensen 
Professor, ph.d.

Karen Angeliki  
Krogfelt 
Professor, ph.d. 

C. Christian Larsen 
Underdirektør,  
lic.scient.

Tine Rask Licht 
Professor MSO, ph.d. 

Søren Rud Keiding 
Professor, dr.scient. 

Jesper Henri Hattel 
Professor, ph.d.  

Jan Oskar Jeppesen 
Professor, ph.d.

Jukka Rantanen 
Professor, ph.d.

Annemarie Thuri 
Kristensen 
Professor, ph.d.

Jan Kofod Schjørring  
Professor, ph.d.

Hanne Riis Nielson 
Professor, ph.d.

Philipp Mayer 
Professor, ph.d.

Det Frie Forskningsråd | Samfund og  Erhverv 
 dækker følgende hoveddiscipliner:  økonomi, 
sociologi, politologi og retsvidenskab og de 
samfundsvidenskabelige  aspekter af en række 
tværgående temaer. Rådets 12 medlemmer er 
 anerkendte  forskere og udpeget af uddannelses-
ministeren i deres personlige egenskab.

Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom  
dækker alle aspekter af såvel grundvidenskabelig 
som klinisk og samfundsmedicinsk forskning 
rettet mod menneskers sundhed og sygdom. 
Rådets 18 medlemmer er anerkendte forskere 
og udpeget af uddannelsesministeren i deres 
personlige egenskab.

Det Frie Forskningsråd | Teknologi og  Produktion 
dækker grundlagsskabende forskning inden for 
 teknologi og produktion, som er motiveret af en 
 konkret problemstilling eller et klart anvendelses-
mæssigt perspektiv, som er rettet mod løsningen af 
denne problemstilling, udvikling af nye teknologier 
og nye produktionssystemer eller mod nye måder at 
dække samfundets behov på. Rådets 18 medlemmer 
er anerkendte forskere og udpeget af uddannelses-
ministeren i deres personlige egenskab.

Det Frie Forskningsråd | 
Samfund og Erhverv

Det Frie Forskningsråd | 
Sundhed og Sygdom

Det Frie Forskningsråd | 
Teknologi og Produktion
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