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Vedr. Høring over udkast til forslag til lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske 

Råd og Danmarks Frie Forskningsfond 

 

Landbrug & Fødevarer hilser overordnet de foreslåede lovændringer velkommen. De vil styrke 

rammerne for at løse konkrete udfordringer omkring prioritering og gennemførsel af den strategiske 

forskning og for prioritering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde, herunder de 

fællesfinansierede instrumenter i EU.  

 

Vedr. § 14 

Det har siden nedlæggelsen af Det Strategiske Forskningsråd vist sig, at den strategiske forskning 

er blevet bortprioriteret til stor skade for nødvendig videnopbygning. Det gælder bl.a. for 

fødevareområdet. Fødevareområdet er heldigvis blevet tilgodeset ved de årlige prioriteringer af 

politisk fastsatte temaer under forskningsreserven. Midlerne er primært blevet udmøntet af 

InnovationsFonden og i et enkelt tilfælde af GUDP. I den konkrete udmøntning har det haft den 

konsekvens, at den nødvendige generiske videnopbygning og forskning i væsentlige 

teknologiplatforme er blevet bortprioriteret til fordel for enkeltprojekter med et direkte kommercielt 

sigte. Det kan fx være forskning inden for fødevarers sundhedsmæssige egenskaber og teknologier 

til forbedring af fødevarers sundhedsprofiler, og kan være forskning til understøttelse af bæredygtig 

intensivering af primærproduktionen i landbruget. Der er tale om nødvendig videnopbygning for 

virksomhederne, og ny viden som kommer hele branchen, forbrugerne og samfundet til gode. På 

fødevareområdet har vi den særlige tradition, at virksomhederne i brancherne går sammen om 

forskningsprojekter, og at en del af finansieringen kan komme fra midler, som samles gennem 

produktionsafgifter, hvilket medfører en offentliggørelsesforpligtelse. Disse projekter og platforme 

har ikke fundet plads i den ret snævre fokus på direkte kommercialiserbar forskning og innovation.  

Inden for den del af innovationskæden har InnovationsFonden og GUDP prioriteret en række 

centrale projekter.   

 

Det bør derfor tilføjes i bemærkningerne til loven, at en udmøntning af politisk fastsatte temaer bør 

ske i et samarbejde imellem Danmarks Frie Forskningsfond og InnovationsFonden (eller andre 

fonde og programmer som fx UDPerne). Det bør desuden gøres klart, at DFF som en konsekvens 

af lovændringen må indarbejde en relevans- og effektvurdering af ansøgningerne, uden at der skal 

gås på kompromis med kvalitetsvurderingen.  

 

Vedr. § 18 og § 23 

I forhold til at styrke relevansvurderingen og at sikre større bredde i sammensætning af bestyrelse 

og udvalg bør desuden tilføjes til § 18. ”Bestyrelsen består af en formand og otte øvrige 

medlemmer, som alle skal være anerkendte forskere, hvoraf minimum 2 har arbejde i 

erhvervslivet.” 
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Det samme i tilknytning til § 23. ”Bestyrelsen udpeger op til 75 medlemmer, herunder formænd, til 

de stående udvalg, jf. § 21, stk. 1. 

Stk. 2. Udvalgsmedlemmerne, herunder formænd, jf. stk. 1, skal være anerkendte forskere hvoraf 

minimum hvert udvalg ligeledes har min 1-2 anerkendte forskere fra erhvervslivet. 

Stk. 3. Udvalgsmedlemmerne, herunder formænd, jf. stk. 1, udpeges i deres personlige egenskab 

efter afholdelse af åbent opslag. Der skal i det enkelte stående udvalg være bred faglig dækning 

inden for udvalgets virke og bred erfaring både inden for dansk og international forskning i det 

offentlige og private.” 

 

Vedr. § 15 

Danmark får langt fra udnyttet et potentiale, som ligger i internationalt forskningssamarbejde. Vi går 

således glip af vigtig viden og sekundært glip af muligheden for at tiltrække eksterne 

forskningsmidler. Det skyldes delvist en manglende evne til prioritering, fx når det gælder 

deltagelse i fællesfinansierede instrumenter. 

 

Landbrug & Fødevarer ser derfor meget positivt på formuleringen i § 15. Der bør i bemærkningerne 

til loven gøres opmærksom på behovet for en stærk koordinering imellem de forskellige 

forskningsbevilligende organer på tværs af ministerier, med henblik på at styrke prioriteringen og 

dansk deltagelse i relevant internationalt forskningssamarbejde. Som situationen er i dag, låser de 

forskellige bevilligende organer og ministerier reelt hinanden pga. ønsker om samfinansiering fra 

andre organer / ministerier.   

 

 

Det Frie Forskningsråd har spillet en helt central rolle i styrkelsen af dansk forsknings kvalitet. Det 

skal dog bemærkes, at Landbrug & Fødevarer med bekymring må konstatere, at Bestyrelsen ikke 

har gjort brug af muligheden for at flytte relativt flere midler fra basisbevillingen over til den 

naturvidenskabelige og tekniske forskning og til tværgående initiativer til gavn for løsningen af 

nogle af de store samfundsudfordringer og for vækst og beskæftigelse i Danmark.     

 

Venlig hilsen 
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