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Denne årsrapport rummer en afrapportering 
af Aarhus Universitets virksomhed i 2007. 1. 
januar 2007 fusionerede Aarhus Universitet 
(8000 C) med Danmarks Miljøundersøgelser 
(DMU), Danmarks JordbrugsForskning (DJF), 
Handelshøjskolen i Århus (ASB) og fra 1. juni 
2007 Danmarks Pædagogiske Universitet 
(DPU). 

Årsrapporten omhandler virksomheden på 
Aarhus Universitet efter fusionen, dog således 
at Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (som 
Danmarks JordbrugsForskning hedder efter 
fusionen med Aarhus Universitet) og Dan-
marks Miljøundersøgelser har aflagt særskilt 
årsrapport til Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling. Årsrapporterne for 
DJF og DMU er vedlagt som bilag til denne 
årsrapport. I Aarhus Universitets årsrapport 
indgår myndighedsbetjening i afsnittet ”Væ-
sentligste faglige resultater”.

I kapitel 2, Aarhus Universitet – kvalitet og 
mangfoldighed, beskrives Aarhus Universitets 
nye strategi. Kapitel 3, Beretning for 2007, gen-
nemgår de væsentligste faglige og økonomiske 
resultater. I kapitel 4, Målrapportering, afrap-
porteres udviklingskontrakten såvel for Aarhus 
Universitet inden fusionerne som for Handels-
højskolen i Århus og Danmarks Pædagogiske 
Universitetsskole. Slutrapporteringen sker et år 
før tiden, da der som konsekvens af fusionerne 
er indgået ny, samlet udviklingskontrakt med 
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvik-
ling. I målrapporteringen indgår en grundigere 
analyse af udvalgte delmål. 

Kapital 5, Ledelse og påtegning, viser bl.a. 
revisors og ledelsens påtegning, mens kapitel 
6, Regnskab, indeholder det samlede årsregn-
skab for de 3 fusionerede institutioner, som 
havde fælles åbningsbalance pr. 1.1. 2007, idet 
Handelshøjskolen og Danmarks Pædagogiske 
Universitetsskole indgår på lige fod med de 
fem oprindelige fakulteter i regnskabsafsnittet. 

Danmarks Miljøundersøgelser og Det Jord-
brugsvidenskabelige Fakultet indgår ikke i den 
samlede regnskabsmæssige opgørelse. Disse 
to hovedområders regnskaber fremgår af de 
to hovedområders årsrapport i de respektive 
bilag. I kapitel 7, Bilag, afrapporteres de tre 
udviklingskontrakter i skemaform.
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De seneste to år har i særlig grad styrket 
Aarhus Universitets muligheder for at spille 
en endnu mere markant rolle i samfundet og 
for at være en del af eliten af universiteter i 
verden. Fusionerne med Danmarks Jordbrugs-
Forskning, Handelshøjskolen i Århus og 
Danmarks Miljøundersøgelser trådte i kraft 1. 
januar 2007, og i løbet af året faldt fusionen 
med Danmarks Pædagogiske Universitet også 
på plads. Fusionerne har givet universitetet ny 
mangfoldighed i fag, opgaver, medarbejdere, 
studerende, struktur og geografisk placering. 
Universitetets ni hovedområder dækker til-
sammen hele forskningsspektret – grundforsk-
ning, anvendt forskning, strategisk forskning 
og forskningsbaseret myndighedsrådgivning. 
Forskning og undervisning er tæt forbundne 
på alle universitetsuddannelser, og med sit 
store fagspektrum kan Aarhus Universitet 
skabe innovative uddannelsestilbud for de 
studerende. 

Universitetet er gennem sin forskning, 
sine forskningsbaserede uddannelser og 
myndighedsrådgivning både viden- og 
kulturskabende. Dermed spiller universitetet 
en betydelig rolle for samfundsudviklingen. 
Grundlaget for alle aktiviteter på Aarhus 
Universitet er de akademiske værdier og den 
europæiske universitetstradition. Forskere og 
studerende tilstræber gennem nysgerrig søgen, 
kritisk analyse og bestandig samtale at etablere 
nye veje til opnåelse af erkendelse, indsigt, 
åndsudvikling og dannelse. 

Sideløbende med fusionsprocessen har univer-
sitetet arbejdet på at fastlægge en strategi for 
de kommende år. Strategien skitserer den vej, 
der skal føre til realiseringen af universitetets 
mål, og samtidig skal strategien sikre, at de 
muligheder, der har åbnet sig med fusionerne, 
kan folde sig helt ud. 

Strategien rummer fire bærende søjler for 
universitetets aktiviteter: forskning, talent-

udvikling, rådgivning og videnudveksling 
samt uddannelse.

Fremragende ForSkning
Aarhus Universitets forskning er hjørnestenen 
i universitetets aktiviteter. Forskningens høje 
kvalitet er afgørende for, at Aarhus Universitet i 
de kommende år kan være med i konkurrencen 
om forskningsmidlerne både nationalt og 
internationalt – en konkurrence, universitetet 
meget gerne deltager i. Også 2007 har vist, at 
Aarhus Universitet tilhører den internationale 
elite. I Times Higher Educations årlige ranking 
er Aarhus Universitet nu tæt på at være blandt 
de 100 bedste af verdens mere end 14.000 uni-
versiteter, og Leiden Universitets rankingliste, 
der måler gennemslagskraften af forsknings-
publikationer, placerer Aarhus Universitet 
som det højest placerede danske universitet 
blandt Europas bedste universiteter. Samtidig 
er Aarhus Universitet i dag det universitet i 
Danmark, der har forskningskompetencer i 
det bredeste spektrum af forskningsområder. 
Bredden giver en særlig styrke, når nye 
forskningsområder skal opdyrkes, og det gør 
universitetet til en attraktiv samarbejdspartner 
for andre forskningsmiljøer.

Det er Aarhus Universitets mål at stimulere 
nybrud i forskningen, styrke den internationalt 
anerkendte forskning og have forskergrup-
per i hele sit fagspektrum, der bidrager til 
frontforskningen.

FokuSeret talentudvikling
Aarhus Universitet forventer en markant vækst 
i de kommende år – samtidig med en stadig 
øget konkurrence. Universitetet ønsker ikke 
at gå på kompromis med kvaliteten. Derfor 
er det afgørende at kunne tiltrække de bedste 
danske og udenlandske forskerstuderende for 
på den måde at være med til at sikre den frem-
tidige forskerelite for Aarhus Universitet og 
for Danmark. Forskertalentudviklingen vil på 
Aarhus Universitet være præget af generøsitet 
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i den forstand, at ældre forskere har et særligt 
ansvar for at dele viden og erfaringer med 
næste generation af forskere. 

Det er Aarhus Universitets mål at sikre, at 
kvaliteten af ph.d.-uddannelserne kan måle 
sig med de bedste i verden, at rekruttere de 
største talenter fra ind- og udland, at fordoble 
antallet af forskere, der uddannes og udvikles 
på universitetet, samt at have et sammenhæn-
gende forskeruddannelsestilbud til de største 
talenter allerede fra bachelorniveau.

inSpirerende rådgivning 
og videnudvekSling
Forskningsbaseret myndighedsberedskab 
og teknologioverførsel er i dag en central 
opgave for Aarhus Universitet. Universitetet 
opfylder nationale forpligtelser særligt på 
miljø-, jordbrugs- og klimaområdet samt på det 
pædagogiske område og inden for retsmedicin. 
Også her kommer universitetets faglige bredde 
samfundet til gode, da den giver mulighed 
for at intensivere og udbrede rådgivningsop-
gaverne. Det er afgørende for fremdriften i 
samfundet, at den samlede videnbase, som 
universitetet udvikler, er til rådighed, og at 
universitetets forskning kan fungere som port 
til den globale viden.

Det er Aarhus Universitets mål at levere 
uafhængig forskningsbaseret rådgivning og 
formidling, udvikle et brugerrettet, helhedsori-
enteret og internationalt konkurrencedygtigt 
myndighedsberedskab samt bidrage til at 
udvikle ny virksomhed og at styrke Danmarks 
konkurrenceevne.

uddannelSer og Formidling 
i verdenSklaSSe
Uddannelsesområdet er i konstant forandring. 
Aarhus Universitet er i international sammen-
hæng en markant uddannelsesinstitution. Det 
er afgørende for universitetet, at der er konstant 
fokus på at sikre uddannelsernes kvalitet, 

samtidig med at uddannelsesudbuddet vide-
reudvikles for at imødekomme omverdenens 
behov. Igen spiller den brede faglige dækning, 
som universitetets forskning er kendetegnet 
ved, en afgørende rolle. Universitetet tilbyder 
unikke faglige kombinationsmuligheder i kraft 
af den akademiske mangfoldighed. Samtidig 
skaber Universitetsparken, hvor hovedparten 
af uddannelserne foregår, en attraktiv ramme 
for et godt studiemiljø, samtidig med at hele 
Århus i dag fremstår som ét stort Campus 
Århus i et nært samarbejde mellem uddan-
nelsesinstitutionerne.

Gennem universitetets uddannelser får de 
studerende adgang til den nyeste viden og 
direkte kontakt med universitetets forskere.  
Aarhus Universitet lægger desuden stor vægt 
på at formidle den forskningsbaserede viden 
til borgere, politikere og centrale samfunds-
sektorer, og det er universitetets mål at være 
en ledende kraft i denne videnudveksling med 
det omgivende samfund.

Det er Aarhus Universitets sigte at udbyde 
uddannelser af højeste kvalitet på alle univer-
sitetets kompetenceområder, at udnytte hele 
sin bredde til at udvikle nye uddannelser, at 
tiltrække de bedste studerende og at være 
attraktiv for nye grupper af danske og uden-
landske studerende. Det skal ske, samtidig med 
at universitetet forøger omfanget, relevansen 
og kvaliteten af sine efter- og videreuddannel-
sestilbud og styrker vidensamfundet gennem 
uafhængig og inspirerende videnformidling.
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miSSion, viSion og hovedopgaver
Missionen for Aarhus Universitet er gennem 
forskning samt forskningsbaseret uddannelse, 
formidling og rådgivning at udvikle viden, velfærd 
og kultur. Og visionen fastslår, at målet er at 
tilhøre eliten af universiteter og at bidrage til både 
den globale og nationale velfærd. De ambitiøse 
målsætninger stiller store krav til ledelsen, 
forskerne og administrationen på universitetet. 
Beretningen for 2007 understreger, at kapacite-
ten til at løfte denne udfordring allerede findes 
på universitetet ,og at fremtidsudsigterne er så 
spændende som nogensinde før.

BeStyrelSenS arBejde
Bestyrelsen har i 2007 arbejdet med en række 
større fokusområder. Bestyrelsen har det over-
ordnede ansvar for udviklingskontrakten med 
Videnskabsministeriet og forholdt sig i årets 
løb både til den gældende udviklingskontrakt 
og til arbejdet med en ny udviklingskontrakt, 
der dækker det fusionerede universitet med 
alle ni hovedområder. Den nuværende udvik-
lingskontrakt blev indgået for perioden januar 
2006 til udgangen af 2008, men afsluttes et år 
før tid. På trods af den tidlige afslutning kan 
det konstateres, at de fleste af målene enten 
er opfyldt eller er meget tæt på opfyldelse, 
og bestyrelsen har gennem halvårsrappor-
teringer kunnet notere, at der er arbejdet 
koncentreret for at nå målene. Se mere om 
udviklingskontrakten i kapitel 4 og i bilag 7.1. 
En anden hovedopgave for bestyrelsen var 
arbejdet med en ny strategi for universitetet. 
Bestyrelsen kunne i november vedtage den 
endelige strategi ”Aarhus Universitet – Kvalitet 
og Mangfoldighed”. 

Den store fusionsproces blev afsluttet med 
fusionen med Danmarks Pædagogiske Univer-
sitet som en såkaldt universitetsskole 1. juni. 

2007 var også året, hvor bestyrelsen ansatte 
en ny ledelse, bl.a. to prorektorer for hhv. aka-
demiske anliggender og videnspredning 

samt en ny universitetsdirektør. Dertil kom-
mer vedtagelsen af et nyt sæt vedtægter og 
arbejdet med et stort antal ansøgninger om 
nye uddannelser. Endelig har bestyrelsen 
været engageret i arbejdet med universitetets 
fremtidige ledelsesmæssige og økonomiske 
råderum.   

væSentlige Faglige reSultater 
I det følgende redegøres for årets faglige 
resultater under den nye strategis fire kerne-
aktiviteter.

Fremragende ForSkning
At universitetets målsætning om at levere 
fremragende forskning ikke er sat for højt, blev 
tydeligt igennem store forskningsresultater i 
årets løb. Som et markant eksempel kan næv-
nes, at et team af forskere omkring professor 
Poul Nissen i december fik hele tre artikler 
optaget i samme nummer af det prestigefyldte 
tidsskrift for naturvidenskab Nature. Teamets 
opdagelser blev af tidsskriftet udvalgt som 
en af 2007’s største resultater. Professor Poul 
Nissen er leder af Grundforskningscenteret 
PUMPKIN, der på fremragende vis fortsætter 
universitetets nobelprisvinder Jens Christian 
Skous arbejde. 

Aarhus Universitets målsætning i 2007 for 
forskningsindsatsen er i vid udstrækning 
nået. Resultaterne viser sig i form af målbare 
indikatorer, såsom forskningspublikationer, 
hvor der på alle ni hovedområder er stigninger 
i antallet af fagfællebedømte artikler.

Hertil kommer, at et stort antal forskere i årets 
løb blev tildelt priser og stipendier som aner-
kendelse af deres forskningsarbejde. Forskere 
ved Aarhus Universitet fik blandt andet tildelt 
to af de fem store EliteForsk-priser på hver 
1 mio. kroner. Dertil kommer bl.a. Danisco-
prisen, Tietgenprisen, Carlsbergs Kemipris, 
Mercerprisen og The Jacob Mincer Award. En 
anden vigtig indikation af den høje forsknings-

3.�BERETNING
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kvalitet er den såkaldte eksterne finansierings-
grad, dvs. forholdet mellem midlerne vundet 
i konkurrence med andre ansøgere og basis-
forskningsmidlerne. For Aarhus Universitet 
som et hele steg den eksterne finansieringsgrad 
i 2007 med de procentuelt største stigninger på 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet, mens Det 
Naturvidenskabelige Fakultet igen i år blev 
topscoreren med mere end 300 millioner kro-
ner vundet i åbne ansøgningsprocesser. Også 
på en anden vigtig front ses anerkendelsen af 
forskningen, nemlig på antallet af de såkaldte 
”Centres of Excellence” finansieret af Grund-
forskningsfonden. Centrene står for en særlig 
fokuseret forskningsindsats af høj international 
standard, og med åbningen af 5 nye centre i 
2007 har Aarhus Universitet nu ansvaret for 13 
ud af 41 grundforskningscentre – dvs. næsten 
en tredjedel af alle centre i Danmark. Et af de 5 
nye centre i 2007, CREATES, er det eneste inden 
for det samfundsvidenskabelige område. Også 
på den pædagogiske front tegner fremtiden 
spændende. DPU blev i august stiftende 
medlem af “International Alliance of Leading 
Education Institutes”, som omfatter nogle af 
de førende universitetsskoler og fakulteter for 
uddannelsesforskning i verden.

Det DPU-ledede formelle universitetssam-
arbejde ASEM Education and Research Hub 
for Lifelong Learning er centralt placeret i 
regeringens Asien-strategi for forskning og 
uddannelse for 2008-2010. Samarbejdet blev 
udvidet i 2007 til at omfatte 28 universiteter 
fra 24 lande og afholdt under stor mediebevå-
genhed større konferencer i Seoul, Shanghai 
og Kuala Lumpur.

FokuSeret ForSkertalentudvikling
Universitetets mål om at sikre kvaliteten af 
ph.d.-uddannelserne fik et godt skub fremad 
i 2007, da universitetets 8. store tværgående 
ph.d.-skole blev indviet. På skolerne er sigtet at 
skabe unikke og sammenhængende forskerud-
dannelsesmiljøer, hvor der er solid opbakning 
og sparring fra mere erfarne forskere og rum 
til at forfølge det uventede. Scholarstipendie-
ordningen er en vigtig brik i den sammenhæng 
sammen med bl.a. de fleksible 4+4- og 3+5-stu-
dieordninger. At fokus på talentudvikling ikke 
er et nyt indsatsområde, vidner tildelingen af 
fire af de prestigefyldte EliteForsk-rejsestipen-
dier, tre Ung EliteForsk-priser samt tildelingen 
af Lundbeckfondens pris til yngre forskere om. 
Også Tuborgfondens erhvervsøkonomiske pris 
samt Grundfos Challenge-konkurrencen blev 
vundet af talentfulde studerende fra Aarhus 
Universitet. Grundlaget for en ny generation 
af eliteforskere er på plads. Universitetet har 
et ambitiøst mål om 2.000 ph.d.-studerende. 

Status for 2007 er 1.200 aktive ph.d.-studerende, 
heraf næsten 450 nyoptagne – det største optag 
nogensinde. Universitetet vil nå sit mål i takt 
med udmøntningen af Globaliseringsforligets 
investering.

inSpirerende rådgivning  
og videnudvekSling
Aarhus Universitet har besluttet at bruge 
hele sin forskningstyngde i forbindelse med 
rådgivningsindsatsen. Universitetet opfylder 
nationale forpligtelser særligt på miljø-, jord-
brugs- og klimaområdet samt på det pæda-
gogiske område og inden for retsmedicin. I 
2007 fik Aarhus Universitet, med DMU som 
koordinator og DJF som underleverandør, en 
kontrakt på 72 mio. kr. til udarbejdelse af den 
videnskabelige dokumentation for, at Danmark 
kan inddrage binding af kulstof i jorden i for-
bindelse med opgørelse af Kyoto-forpligtelsen. 
Aarhus Universitets væsentlige position vedr. 
klimaeffektforskning blev anerkendt af rege-
ringen gennem udpegningen af DMU som 
koordineringsenhed for forskning i klimatil-
pasning, og derudover indgår universitetet i 
drøftelserne omkring det i regeringsgrundlaget 
nævnte Center for Klimaforskning. Det blev i 
2007 besluttet at etablere et klimasekretariat, 
som skal stå for universitetets aktiviteter op 
til FN’s klimatopmøde i København i 2009. At 
klima er på dagsordenen, blev understreget 
gennem tildelingen af nobelprisen til FN’s 
klimapanel, hvori to forskere fra DJF og 
DMU deltager. Hæderen understreger, at 
universitetet efter fusionerne med rette kan 
kalde sig et miljøuniversitet med internationalt 
format. Aarhus Universitet samarbejder med 
Københavns Universitet og Danmarks Tekni-
ske Universitet om en række klimainitiativer 
frem mod klimatopmødet. Dette samarbejde 
går under betegnelsen UniClimate. Endvidere 
har Aarhus Universitet taget initiativ til DUCC 
(Denmark’s University Cooperation on Cli-
mate), som er et fælles uddannelsesinitiativ, 
hvor de danske universiteter kan udbyde 
klimarelaterede uddannelsesmoduler, f.eks. 
i form af sommer- og vinterskoler. 

For at styrke teknologioverførslen til erhvervs-
livet har universitetet i 2007 etableret  en ny 
TechTrans-afdeling, der arbejder med tekno-
logioverførsel fra forskning til erhverv. Målet 
er en markant øgning af erhvervssamarbejde, 
innovation og entrepreneurship i et samspil 
mellem universitetet, innovationsmiljøer, 
forskerparker og erhverv. I forhold til regi-
strering af opfindelser og patenter blev 2007 
et nyt rekordår. Et andet stort fokusområde 
for universitetets videnudveksling er Kina-
satsningen, som er et ambitiøst medspil til 
regeringens kommende Kina-strategi. Således 
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blev der ved årsfesten i september udnævnt 
to kinesiske æresdoktorer inden for hhv. 
naturvidenskab og medicin, og der er nedsat 
et tværgående Kina-udvalg, der skal se på 
mulighederne for at intensivere samarbejdet 
med kinesiske institutioner – både når det 
gælder uddannelse og forskning. 

uddannelSer og Formidling  
i verdenSklaSSe
Med over 35.000 studerende, heraf 30.000 
fuldtidsstuderende, er Aarhus Universitet en 
af de store uddannelsesinstitutioner i Europa. 
Over 6.000 nye studerende kom til i 2007 – det 
største optag nogensinde. Målet for fremtiden 
er at udvikle nye uddannelser i hele univer-
sitetets bredde. De nye uddannelser på bl.a. 
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet er et 
vigtigt skridt i den retning. DJF har på basis af 
fakultetets store forskningskapacitet udviklet et 
sæt helt nye uddannelser. Disse uddannelser er 
blevet akkrediteret og udbydes fra 1. september 
2008. De nye jordbrugsuddannelser kobler 
videnområder inden for samfundsøkonomi, 
jordbrug, miljø og naturvidenskab og bliver 
derved et godt eksempel på de synergier, fusio-
nerne har medført. Et andet godt eksempel på 
tværgående samarbejde omkring uddannelser 
er samarbejdet med Ingeniørhøjskolen omkring 
civilingeniøruddannelserne, hvor der ses en støt 
stigende tilgang af studerende. Et vigtigt mål 
for Aarhus Universitet er at øge fleksibiliteten 
mellem uddannelserne og dermed give bedre 
mulighed for utraditionelle fagkombinationer. 
En utraditionel fagkombination indgår således 
i en ny international uddannelse – The Reli-
gious Roots of Europe, som et konsortium af 
universiteter med Det Teologiske Fakultet har 
modtaget støtte til. Universitetets ansøgning om 
en forskningsbaseret læreruddannelse fik en 
positiv bedømmelse af Akkrediteringrådet på 
baggrund af kvalitet og relevans. Universitetet 

har hermed understreget, at DPU skal spille en 
central rolle i fremtidens pædagogiske uddan-
nelser. Regeringen har efterfølgende besluttet at 
udsætte starttidspunktet for universitetsbaseret 
læreruddannelse til 2009. 

Også på formidlingsfronten blev 2007 et godt 
år for universitetet. Der blev satset stort med 
visionære arrangementer, f.eks. globaliserings-
konferencen MatchPoints med deltagelse af 
den verdensberømte politolog og historiker 
Francis Fukuyama. En anden meget omtalt 
begivenhed var mødet med Bill Clinton og 
tidligere FN-generalsekretær Kofi Annan. 
Her var der sikret adgang for et stort antal 
studerende. Interessen for de to naturvidenska-
belige foredragsrækker ”naturvidenskabelige 
gennembrud” og ”symmetri og mønstre” var 
også overvældende med 7-800 tilhørere pr. 
forelæsning. 2007 blev endnu et godt år for Fol-
keuniversitetet med mere end 20.000 deltagere, 
og Folkeuniversitetet befæstede dermed sin 
position som landets største udbyder af fore-
drag og kurser med videnskabelig forankring. 
Også universitetets museer spiller en væsentlig 
rolle i formidlingsindsatsen med næsten en 
kvart million besøgende i 2007. 

En af Aarhus Universitets største mediehistorier 
i 2007 var historien om de syv nyfødte grise pro-
grammeret til glemsomhed. Grisene er blevet 
til ved hjælp af banebrydende forskning på DJF 
og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der 
gør det muligt at sætte menneskets gen for Alz-
heimers sygdom ind i grisens genom. Formålet 
er at kunne anvende grise som modeldyr for 
sygdommen med henblik på at kunne udvikle 
og teste behandlingsmetoder. Nyheden blev 
kåret som årets bedste videnskabelige nyhed 
af bladet Ingeniøren. Også DJF og DMU’s fælles 
forskning i den såkaldte søsalat (Ulva lactuca) 
fik stor omtale. Søsalat er måske en fremtidig 
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biomassekilde og kan dermed potentielt danne 
grundlag for produktion af bioethanol. Søsalat 
er en grønalge, der forekommer naturligt 
i danske farvande, vokser meget hurtigt og 
optager store mængder CO2, hvilket gør den 
interessant i forsøget på at finde nye bæredyg-
tige energikilder.

åretS økonomiSke reSultater
I 2007 er der aflagt samlet regnskab for 8000 
C, ASB og DPU. DMU og DJF indgår ikke i 
universitetets regnskab førend i 2008; deres 
økonomiske resultater i 2007 fremgår af bilag 
7.5 og 7.6. Omsætningen for 8000 C, ASB og DPU 
var i 2007 3,5 mia. kr., og resultatet for ordinær 
drift blev på -51,0 mio. kr. Det realiserede re-
sultat blev et underskud på 15,8 mio. kr. mod et 
budgetteret underskud på 4,5 mio. kr. Dette er 
primært begrundet i, at globaliseringsmidlerne 
til forskning er udmøntet i et langsommere 
tempo end forventet, og at universitetet har 
valgt at satse på en stærk udgangsposition i for-
hold til at tiltrække eksterne forskningsmidler 
og andre konkurrenceudsatte midler.

Den samlede balancesum pr. 31. december 2007 
udgør 2.038,7 mio. kr.

Indtægterne til universitetet består af tilskud 
over finansloven til uddannelse, forskning 
og kapitalformål samt indtægter i form af 
tilskudsfinansieret forskning, andre eksterne 
tilskud og salg. I 2007 udgjorde personaleom-
kostninger 2.195,2 mio. kr., svarende til 63  % 
af universitetets samlede omkostninger. 

Bestyrelsen og rektor anser det realiserede 
resultat for at være tilfredsstillende. Universi-
tetet bruger de tilførte midler på en måde, der 
afspejler universitetets opgaver, værdier, mål 
og prioriterede aktiviteter bedst muligt. De 
økonomiske ressourcer skal endvidere bruges 
effektivt og ansvarligt med hensyntagen til 
både de aktuelle opgaver og den langsigtede 
udvikling og fornyelse. 

Tabel��.�Resultatopgørelse�2007,�mio.�kr.

i alt, mio. kr.

Ordinære�driftsindtægter 3.440,9

Ordinære�driftsomkostninger 3.49�,9

Resultat�af�ordinær�drift -5�,0

Finansielle�poster,�netto 35,2

årets resultat -15,8

BERETNING
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Det fusionerede Aarhus Universitet havde 
i 2007 tre gældende udviklingskontrakter 
indgået mellem Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling og hhv. det oprindelige 
Aarhus Universitet (8000 C), Handelshøjskolen 
(ASB) og Danmarks Pædagogiske Universitet 
(DPU).1  Kontrakterne blev indgået for den 
3-årige periode 1. januar 2006 til udgangen af 
2008. En ny udviklingskontrakt gældende for 
det samlede universitetet er imidlertid påbe-
gyndt pr. 1. januar 2008. Målrapporteringen i 
dette kapitel er således en slutrapportering et 
år før tiden og analyserer udvalgte områder, 
der dækker både universitetets forskning, 
uddannelse og videnformidling. En fuld 
afrapportering findes i bilag 7.1. I skemaet 
herunder vises graden af målopfyldelse i de 
tre udviklingskontrakter. Samlet set er lidt 
under halvdelen af målene nået allerede et 
år før kontrakternes udløb, hvilket er meget 
tilfredsstillende. Hertil kommer, at yderligere 
en fjerdedel af målene sandsynligvis ville være 
nået, hvis kontrakterne havde løbet tiden ud. 
Samlet set er det derfor sandsynligt, at næsten 
4/5 af alle mål kunne være nået, hvis man 
havde gennemført hele kontraktperioden.  Der 
er dog også grund til at bemærke, at lidt under 
en femtedel af målene sandsynligvis ikke ville 
være nået, selvom kontrakterne havde løbet 
tiden ud, mens et lille antal af målene blev 
justeret i kontraktperioden (primært pga. 
fusionen). Bl.a. har det vist sig svært at skabe 

den nødvendige fremgang på de studerendes 
gennemførelses- og ophørs-andele samt at øge 
antallet af kursister inden for efter- og vide-
reuddannelse.  Udviklingskontrakterne har 
dog også alle været kendetegnet ved ganske 
ambitiøse målsætninger, og det var således 
heller ikke forventet, at alle mål ville blive 
indfriet. 

Her følger en analyse af fire udvalgte områder, 
der har været i fokus i alle tre udviklingskon-
trakter, og som dækker væsentlige aspekter af 
universitetets aktiviteter.

ForSkeruddannelSe
I alle tre udviklingskontrakter har uddannelsen 
af den næste generation af forskere været et 
centralt indsatsområde. Fokus har både været 
på at optage flere ph.d.-studerende og på en 
kvalitativ forbedring af uddannelsen gennem 
oprettelsen af større, tværgående ph.d.-skoler 
(graduate schools) efter 4+4-modellen. 

Flere ph.d.-studerende
For alle tre udviklingskontrakter gælder det, 
at man har satset på markant øget optag af 
ph.d.-studerende. At man er godt på vej mod 
de ambitiøse mål, bekræftes af 2007-tallene, 
hvor resultatet for 8000 C blev 363 nye ph.d.-
studerende – en stigning på 30 % i forhold til 
2006-optaget. Der er dog stadig langt til målet 
om 500 optagne på 8000 C i 2008. Også på ASB 

Opsummering�–�status�for�opnåelse�af�mål�(antal�i�hver�kategori)

8000 C aSB dpu

antal mål i alt 46 47 48

Målet�er�opfyldt 20 2� 34

Målet�ville�sandsynligvis�være�nået,�hvis�kontrakten�løb�til�2008 �� �6 8

Målet�ville�sandsynligvis�ikke�være�nået�i�2008 �0 �0 5

Målet�er�justeret�efter�indgåelse�af�kontrakten 5 0 �

1 Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Danmarks Miljøundersøgelser har særskilte resultatkon-
trakter med deres ressortministerier. Afrapporteringen på kontrakterne samt disse enheders årsrap-
porter er vedlagt i bilag til årsrapporten.

4.�MÅLRAPPORTERING
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og DPU har man oplevet markante stigninger 
i ph.d.-optaget hen over kontraktperioden og 
har derudover også haft målsætninger om 
langt bedre udnyttelse af erhvervsforskerord-
ningen, hvilket næsten er nået et år før tiden. 
Det er afgørende for de kommende års optag, 
at globaliseringsmidlerne finder vej igennem 
systemet, og at de nye scholarstipendier formår 
at tiltrække ph.d.-studerende fra udlandet. Som 
følge af den politiske aftale om udmøntning 
af globaliseringsaftalen har universitetet efter 
indgåelse af udviklingskontrakterne indgået 
en tillægsaftale med Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling om forøgelse af ph.d.-
optaget, og her skitseres det, hvordan man 
(inkl. alle nye hovedområder) skal optage 445 
ph.d.-studerende i 2008, 481 i 2009 og endelig 
523 nye ph.d.-studerende i 2010. Med et samlet 
optag i 2007 på 446 har man således allerede 
nået 2008-målet. 

Ph.d.-skoler
Oprettelsen af et antal fakultetsbaserede 
ph.d.-skoler er en central del af strategien for 
at forbedre kvaliteten på ph.d.-uddannelserne. 
I udviklingskontrakten for 8000 C var målet 
at oprette i alt 18 internationale såkaldte ”gra-
duate schools”. Efter indgåelsen af kontrakten 
er dette mål ændret til et mindre antal skoler 
– i alt seks – der til gengæld har en noget 
bredere profil og for de flestes vedkommende 
dækker et helt fakultet. I alt er der ved Aarhus 
Universitet ved udgangen af 2007 oprettet otte 
fakultetsbaserede graduate/ph.d.-skoler inkl. 
en skole på ASB og på DPU. Hertil kommer, at 
DMU’s forskeruddannelsesindsats er tilknyttet 
relevante ph.d.-skoler og således bidrager til at 
øge omfanget af forskeruddannelserne. Udvik-
lingskontrakternes mål om, at alle fagområder 
skal være dækket af forskerskoler, vurderes 
som opnået, selvom skolernes udformning og 
antal er ændret. På alle hovedområder gælder 
det desuden, at man har indgået et stort antal 
aftaler med eksterne nationale og internationale 
forskerskoler og forskernetværk. Dette er gjort 

i lyset af, at moderne forskeruddannelse i vidt 
omfang er netværksbaseret og international.

Formidling og puBliCering
Forskningspublicering i peer-reviewede  
tidsskrifter
Også når det drejer sig om ambitionerne for 
forskningsformidlingen, er der mange fælles 
træk i de tre udviklingskontrakter. Således 
har alle enheder haft mål om at øge antallet 
af forskningspublikationer og ikke mindst 
antallet af de såkaldt fagfælle-bedømte 
(peer-review) publikationer. På 8000 C er 
det lykkedes at sikre 125 % målopfyldelse et 
år før tiden med over 2.500 peer-reviewede 
artikler. For ASB’s vedkommende er antallet 
af fagfællebedømte artikler fordoblet over en 
toårig periode, hvilket viser, at der arbejdes 
meget seriøst med at øge antallet af de artikler, 
der også har international gennemslagskraft. 
For DPU’s vedkommende er det pga. skift af 
registreringssystem uklart, om man har øget 
antallet af peer-reviewede tidsskrifter.

Forskningsformidlende tidsskrifter
Ser man nærmere på den mere populære 
formidlingsindsats, f.eks. artikler, kronikker 
og anmeldelser i aviser og tidsskrifter, er der 
en tydelig stigning på det samlede Aarhus 
Universitet hen over de sidste to år. På 8000 
C er stigningen på 38 %. Også når det kom-
mer til bøger, antologier og rapporter, har 
man været vidne til stigning på næsten 30 %. 
På ASB har man målt på antallet af gange, 
forskerne optræder i pressen, og har i 2007 
nået en opfyldelse af 2008-målet. Også DPU 
har opgjort antallet af gange, forskere er citeret 
i pressen. I 2007 viser opgørelsen, at DPU har 
været det mest omtalte universitetsmiljø målt 
pr. citater pr. videnskabelig medarbejder. Det 
samme var tilfældet i 2006, så DPU fastholder 
det flotte resultat.

Konklusionen er, at forskningsresultaterne på 
det nye, samlede Aarhus Universitet formidles 

MÅLRAPPORTERING
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hyppigere end før, og at også de tunge viden-
skabelige publikationer med internationalt 
format er steget i antal. 

ekStern ForSkningSFinanSiering
Et vigtigt mål for universitetets evne til at sikre 
de bedste forskningsmiljøer er den eksterne 
finansiering. Ekstern finansiering dækker 
over midler vundet i åben konkurrence med 
andre forskere. For 8000 C’s vedkommende 
har målet været at sikre, at 45 % af de samlede 
forskningsmidler stammer fra eksterne kilder:  
forskningsrådene, EU, erhvervslivet etc. Resul-
tatet i 2007 blev en stigning på 2 procentpoint 
til 43,3 %, og en tilsvarende stigning i 2008 vil 
derfor sikre målopfyldelse. På Handelshøj-
skolen har man oplevet en mindre stigning 
i andelen af eksterne forskningsmidler, men 
det er ikke realistisk at nå kontraktens mål. På 
DPU har målet været at øge nettoindtjeningen 
pr. fast videnskabeligt medarbejderårsværk fra 
133.000 kr. i 2005 til 140.000 i 2008. Allerede 
ved udgangen af 2007 er målet nået med en 
nettoindtjening på 150.300 kr. pr. årsværk, 
hvilket er meget tilfredsstillende. Andelen af 
eksterne forskningsmidler vil sandsynligvis 
fortsætte med at stige de kommende år, da der 
i øjeblikket foretages en ny vægtning mellem 
basismidler og konkurrenceudsatte midler.

gennemFørelSe og ophør
Det har været centralt for alle tre udviklings-
kontrakter at sikre højere gennemførelse og 
lavere ophør fra uddannelserne. På 8000 C 
var 2007 karakteriseret af en bevægelse mod 
måltallene. Især tallene for gennemførelse på 
kandidatuddannelserne viser en meget pæn 
fremgang. Nogle mål forventes således opfyldt 
i 2008, mens der skal arbejdes intensivt på at 
sikre større effektivitet på især bachelorud-
dannelserne. På ASB har man også arbejdet 
hårdt for at nå målen, og status er, at det ikke 
er realistisk, at målene ville være nået ved 
udgangen af 2008. Der har især været fokus 

på at reducere studietiden på de humanistiske 
og samfundsvidenskabelige kandidatud-
dannelser – noget, der har vist sig at være 
en meget stor udfordring. På DPU har man 
primært fokuseret på gennemførelse og ophør 
på de nye kandidatuddannelser samt på at 
reducere antallet af de studerende, der ikke 
går til eksamen efter første semester. 
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generelle oplySninger om univerSitetet

virkSomheden
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Kjeld Holm (fra 1.6.2007) Erik Højsholt
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Repræsentant for medarbejderne (TAP)

Jens Kampmann
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Repræsentant for de studerende

Thomas Ommen
Repræsentant for de studerende
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Arne Josefsen Rolighed Peter Borgen Sørensen
Repræsentant for medarbejderne (VIP)

Anne Bundgaard Christensen 
Observatør (1.-31.1.2007)
Repræsentant for de studerende

Freja Boe-Hansen 
Observatør (1.2.-31.12.2007) 
Repræsentant for de studerende
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Bestyrelsen har dags dato behandlet og god-
kendt årsrapporten for Aarhus Universitet. 
Ledelsespåtegningen dækker ikke bilag 7.5 
og 7.6 idet Danmarks Miljøundersøgelser og 
Det jordbrugsvidenskabelige Fakultet, har 
aflagt særskilte årsrapporter til de respektive 
fagministerier. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 
bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om 
tilskud og regnskab mv. til universiteterne.

Det tilkendegives hermed:

1.  at årsrapporten er retvisende, dvs. at årsrap-
porten ikke indeholder væsentlige fejlin-
formationer eller udeladelser, herunder at 
målopstillingen og målrapporteringen i 
årsrapporten er fyldestgørende, 

2.  at de dispositioner, som er omfattet af regn-
skabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 
med love og andre forskrifter samt med 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 

3.  at der er etableret forretningsgange, der 
sikrer en økonomisk hensigtsmæssig for-
valtning af de midler, der er omfattet af 
årsrapporten.

ledelSeSpåtegning

LEDELSE�OG�PÅTEGNING

Århus, den 28. april 2008

Lauritz B. Holm-Nielsen 
Rektor

Nina Smith 
Prorektor

Niels Højberg 
Universitetsdirektør

BeStyrelSe

Jens Bigum  
Formand

Sys Rovsing 
Stedfortræder

Kjeld Holm Erik Højsholt Kirsten Jakobsen

Christian Jølck Jens Kampmann Svend Krarup

Mikkel Freltoft Krogsholm Erik Strange Petersen Johannes Riis

Arne Josefsen Rolighed Martin Tang Sørensen
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den uaFhængige reviSorS påtegning
PricewaterhouseCoopers er af bestyrelsen på 
Aarhus Universitet valgt som institutions-
revisor for Aarhus Universitet i henhold til 
Universitetslovens § 28, stk. 5. Rigsrevisionen 
har ansvaret for den samlede revision i henhold 
til Rigsrevisorloven.

til ledelSen For aarhuS univerSitet
Påtegning på årsrapport
Vi har revideret årsrapporten for Aarhus 
Universitet bortset fra afsnit 2, Aarhus Uni-
versitet – kvalitet og mangfoldighed, afsnit 
4, Målrapportering- og Bilag til årsrapporten 
for Aarhus Universitet for regnskabsåret 2007. 
Årsrapporten aflægges efter bekendtgørelse 
nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og 
regnskab mv. ved universiteterne.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og 
aflægge en årsrapport, der giver et retvisende 
billede i overensstemmelse med bekendtgø-
relse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud 
og regnskab mv. ved universiteterne. Dette 
ansvar omfatter udformning, implementering 
og opretholdelse af interne kontroller, der 
er relevante for at udarbejde og aflægge en 
årsrapport, der giver et retvisende billede uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinfor-
mationen skyldes besvigelser eller fejl, samt 
valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regn-
skabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige 
skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 
Herudover er det ledelsens ansvar, at de dis-
positioner, der er omfattet af årsrapporten, er 
i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 
love og andre forskrifter samt med indgåede 
aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om 
årsrapporten på grundlag af vores revision. 
Vi har udført vores revision i overensstem-
melse med danske revisionsstandarder og 

god offentlig revisionsskik jævnfør aftale om 
interne revisioner ved universiteterne indgået 
mellem Videnskabsministeren og Rigsrevisor 
i henhold til Rigsrevisorloven § 9. Disse stan-
darder kræver, at vi lever op til etiske krav 
samt planlægger og udfører revisionen med 
henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, 
at årsrapporten ikke indeholder væsentlig 
fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå 
revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der 
er anført i årsrapporten. De valgte handlinger 
afhænger af revisors vurdering, herunder 
vurderingen af risikoen for væsentlig fejlin-
formation i årsrapporten, uanset om fejlin-
formationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved 
risikovurderingen overvejer revisor interne 
kontroller, der er relevante for institutionens 
udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, 
der giver et retvisende billede, med henblik 
på at udforme revisionshandlinger, der er 
passende efter omstændighederne, men ikke 
med det formål at udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af universitetets interne kontrol. 
En revision omfatter endvidere stillingtagen 
til, om den af ledelsen anvendte regnskabs-
praksis er passende, om de af ledelsen udøvede 
regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en 
vurdering af den samlede præsentation af 
årsrapporten. Revisionen omfatter desuden 
en vurdering af, om de dispositioner, der 
er omfattet af regnskabet, er i overensstem-
melse med meddelte bevillinger, love og 
andre forskrifter samt med indgåede aftaler 
og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede re-
visionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til for-
behold.

reviSionSpåtegning
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver 
et retvisende billede af Aarhus Universitets 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 
december 2007 samt af resultatet af Aarhus 
Universitets aktiviteter for regnskabsperioden 
1. januar – 31. december 2007. Det er ligeledes 
vores opfattelse, at de dispositioner, der er om-
fattet af regnskabet, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis.

Erklæring om udført forvaltningsrevision
I forbindelse med den finansielle revision af 
Aarhus Universitets årsrapport for 2007 har 
vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for 
udvalgte områder er taget skyldige økono-
miske hensyn ved forvaltningen af Aarhus 
Universitet.

Ledelsens ansvar
Aarhus Universitets ledelse har ansvaret for, 
at der etableres retningsliner og procedurer, 
der sikrer, at der tages skyldige økonomiske 
hensyn ved institutionens forvaltning.

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsre-
vision
I overensstemmelse med god offentlig 
revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 1373 af 
10. december 2007 om tilskud og regnskab 
mv. ved universiteterne, har vi for udvalgte 
forvaltningsområder undersøgt, om Aarhus 
Universitet har etableret forretningsgange, der 
sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvalt-
ning. Vores arbejde er udført med henblik på at 
opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen 
på de udvalgte områder er varetaget på en 
økonomisk hensigtsmæssig måde.

Konklusion
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi 
ikke blevet bekendt med forhold, der giver os 
anledning til at konkludere, at forvaltningen 
i 2007 på de områder, vi har undersøgt, ikke 
er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig 
måde. 

Århus, den 28. april 2008
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Claus Lindholm Jacobsen Henrik Kragh 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

LEDELSE�OG�PÅTEGNING
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6.1 anvendt regnSkaBSprakSiS
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Aarhus Universitet er aflagt 
i overensstemmelse med finansministeriets 
retningslinjer og bekendtgørelse nr. 1373 af 
10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. 
ved universiteterne.

Anvendt regnskabspraksis er uændret fra 
tidligere år. Aarhus Universitet er sammenlagt 
med Danmarks Pædagogiske Universitet og 
Handelshøjskolen Århus pr. 1. januar 2007, 
hvorved egenkapitalen pr. 1. januar 2007 er 
korrigeret, og der er foretaget tilpasning af 
sammenligningstal i resultatopgørelse og 
balance. Der er udarbejdet særskilt åbnings-
balance pr. 1. januar 2007 for det fusionerede 
Aarhus Universitet.

Det fusionerede Aarhus Universitet har pr. 
1. januar 2007 modtaget en statsforskrivning 
fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 
Udvikling. Der er tale om en garanti, der kan 
udbetales i tilfælde af universitetets konkurs. 
Statsforskrivningen udløber udltimo 2011. 
I henhold til instrukser fra Ministeriet for 
Videnskab, Teknologi og Udvikling indregnes 
statsforskrivningen som en særlig post under 
egenkapitalen.

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet er 
værtsinstitution for IT-Vest, som er et samar-
bejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg 
Universitet og Aarhus Universitet, hvor der 
udarbejdes et særskilt regnskab. IT-Vest har 
pr. 31. december 2007 opsparet midler til 
fremtidige aktiviteter på TDKK 16.554, jf. note 
6.6.16. 

Årsrapporten er aflagt i DKK 1.000.

Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt 
i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt 
med, at de indtjenes. Endvidere indregnes i 
resultatopgørelsen alle omkostninger, der er 
afholdt for at opnå årets indtjening, herunder 
afskrivninger, nedskrivninger og hensatte 
forpligtelser samt tilbageførsler som følge af 
ændrede regnskabsmæssige skøn vedrørende 
beløb, der tidligere har været indregnet i re-
sultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sand-
synligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
tilflyde universitetet, og aktivets værdi kan 
måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er 
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 
vil fragå universitetet, og forpligtelsens værdi 
kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forplig-
telser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver 
og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt 
regnskabspost nedenfor.

Finansielle aktiver og forpligtelser måles til 
amortiseret kostpris.

Ved indregning og måling tages hensyn til 
forudsigelige tab og risici, der fremkommer, 
inden årsrapporten aflægges, og som be- eller 
afkræfter forhold, der eksisterer på balance-
dagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle 
andre valutaer anses som fremmed valuta.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til 
transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der 
opstår på grund af forskelle mellem transakti-
onsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, 
indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel 
post.

6.�REGNSkAB
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Tilgodehavender, gæld og andre monetære 
poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet 
på balancedagen, omregnes til balancedagens 
kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og 
transaktionsdagens kurs indregnes i resultat-
opgørelsen som en finansiel post.

Selskabsskat og udskudt skat 
Universitetet er ikke skattepligtigt.

Indtægter
Universitetet er omfattet af universitetsloven 
og modtager som følge heraf tilskud fra staten. 
De statslige tilskud udbetales i tolvtedelsrater 
hver måned på baggrund af de prognosticerede 
studenterårsværk og indregnes i den periode, 
de modtages. Hvert år i oktober opgøres de 
faktuelle studenterårsværk, og acontobeta-
lingerne justeres. Modtagne eksterne tilskud 
og tilsagn herom, herunder indtægter fra 
samarbejdsaftaler, indregnes som indtægt i 
takt med, at omkostningerne afholdes. Delta-
gerbetaling ved åben uddannelse indregnes 
som indtægt i den periode, de vedrører. Salg i 
øvrigt og kontantsalg indregnes som indtægt 
på faktureringstidspunktet. 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger om-
fatter renter og realiserede og urealiserede 
valutakursreguleringer.

immaterielle anlægSaktiver
Færdiggjorte udviklingsprojekter
Som en integreret del af Aarhus Universi-
tets virksomhed pågår der til stadighed en 
omfattende forskning. Som altovervejende 
hovedregel er denne forskning ikke kommer-
ciel, og de hermed forbundne omkostninger 
indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at 
omkostningerne afholdes.

Alene omkostninger til opfindelser, hvor det 
er muligt at påvise en sammenhæng mellem 
afholdte omkostninger og fremtidig indtjening, 
aktiveres.

Opfindelser, patenter og licenser måles til 
kostpris med fradrag af akkumulerede af- 
og nedskrivninger eller en eventuel lavere 
genindvindingsværdi og afskrives over enten 
rettighedens løbetid, som typisk udgør 20 år, 
eller en kortere økonomisk levetid.

Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.
It-softwarelicenser måles til kostpris med fra-
drag af akkumulerede af- og nedskrivninger og 
afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 
3 år.

materielle anlægSaktiver
Grunde måles til kostpris. Der afskrives ikke 
på grunde.

 

Afskrivningsgrundlaget fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Bygninger 10-50 år

Indretning af lejede lokaler Lejeperioden/maks. 10 år

Produktionsanlæg og maskiner 5-15 år

Transportmateriel 5-30 år

Inventar og it-udstyr 3 år

REGNSkAB
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Bygninger, indretning af lejede lokaler, 
produktionsanlæg og maskiner, transport-
materiel samt inventar og it-udstyr måles til 
kostpris med fradrag af akkumulerede af- og 
nedskrivninger.

Donerede bygninger overtaget fra staten måles 
ved første indregning til genanskaffelsespri-
ser på grundlag af en vurdering foretaget af 
Videnskabsministeriet.

Materielle anlægsaktiver under udførelse 
måles til kostpris.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og om-
kostninger direkte tilknyttet til anskaffelsen 
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at 
blive taget i brug.

Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK 
100.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Tab og gevinst ved salg eller skrotning af 
anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen 
under posten af- og nedskrivninger.

Der er med henvisning til § 9, stk. 5 i Bekendt-
gørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud 
og regnskab mv. ved universiteterne ikke sket 
indregning på baggrund af bunkning.

Anlægsaktiver modtaget som donationer
Aarhus Universitet anskaffer løbende an-
lægsaktiver for midler fra tilskudsfinansieret 
virksomhed. Projekterne finansieres af EU, 
virksomheder, staten, legater og privatper-
soner. Anlægsaktiverne afskrives efter den 
sædvanlige regnskabspraksis.

Som modpost til de indregnede anlægsaktiver 
indregnes en periodeafgrænsningspost, der 
benævnes ”Periodiserede donationer”. Denne 
post opløses og indregnes i resultatopgørelsen 
som indtægt i takt med afskrivningen af de 

anlægsaktiver, den vedrører. Herved udlignes 
resultateffekten af afskrivningerne af an-
lægsaktiver modtaget via tilskudsfinansieret 
virksomhed.

Samlinger og kunstværker
Universitetet har modtaget betydelige sam-
linger og kunstværker fra forskellige givere 
gennem tiden. Disse anses ikke for at have en 
økonomisk målbar værdi for Aarhus Univer-
sitet, og universitetet påtænker ikke at sælge 
nogen af dem. Samlingerne og kunstværkerne 
er af denne årsag ikke indregnet med nogen 
værdi.

FinanSielle anlægSaktiver
Universitetet har pr. 1. januar 2007 modtaget en 
statsforskrivning fra Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling. Der er tale om et 
tilgodehavende, der kan udbetales i tilfælde 
af universitetets konkurs. Statsforskrivningen 
udløber ultimo 2011. I henhold til vilkårene for 
statsforskrivningen indregnes statsforskriv-
ningen som en forøgelse af egenkapitalen.

tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til 
amortiseret kostpris eller en lavere nettorea-
lisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende 
værdi med fradrag af nedskrivning til imøde-
gåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres 
på grundlag af en individuel vurdering af de 
enkelte tilgodehavender.

tilgodehavender Fra igangværende  
tilSkudSaktiviteter
I det omfang, Aarhus Universitet afholder 
omkostninger til aktiviteter, som er til-
skudsdækkede i henhold til aftalerne, men 
hvor tilskuddene endnu ikke er indbetalt, 
indregnes de tilskud, som Aarhus Universitet 
har erhvervet ret til som tilgodehavender fra 
igangværende tilskudsaktiviteter.
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periodeaFgrænSningSpoSter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver 
omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår.

værdipapirer
Værdipapirer, indregnet under omsætnings-
aktiver, omfatter børsnoterede obligationer og 
aktier, der måles til dagsværdien på balance-
dagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af 
den senest noterede salgskurs.

henSatte ForpligtelSer
Hensatte forpligtelser indregnes, når univer-
sitetet som følge af en begivenhed indtruffet 
før eller på balancedagen har en retlig eller 
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at 
der må afgives økonomiske fordele for at indfri 
forpligtelsen.

langFriStet gæld
Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån 
hos kreditinstitutter, indregnes ved låneopta-
gelsen til det modtagne provenu med fradrag 
af afholdte transaktionsomkostninger. I 
efterfølgende perioder måles lånene til amor-
tiseret kostpris, således at forskellen mellem 
provenuet og den nominelle værdi indregnes 
i resultatopgørelsen som en renteomkostning 
over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amorti-
seret kostpris, der i al væsentlighed svarer til 
nominel værdi.

Skyldige Feriepenge
Regnskabsposten omfatter såvel skyldige 
feriepenge som feriepengeforpligtelsen.

periodiSerede donationer 
Som omtalt under materielle anlægsaktiver 
indregnes værdien af anlægsaktiver anskaf-
fet for midler fra tilskudsfinansieret virk-
somhed. Modposten til anlægsaktiverne er 
en periodisering af donationens værdi, som 
indtægtsføres lineært over samme periode som 
de tilhørende anlægsaktiver afskrives, således 
at resultatopgørelsen netto ikke påvirkes af de 
omkostningsførte afskrivninger.

ForudBetalte Bundne tilSkud Fra 
igangværende tilSkudSaktiviteter
Forudbetalte bundne tilskud vedrører igang-
værende tilskudsaktiviteter, som er modtagne 
tilskud til dækning af endnu ikke afholdte 
omkostninger. Til dækning af kapacitetsom-
kostninger ved tilskudsaktiviteter beregner 
Aarhus Universitet et vederlag for visse tilskud. 
Vederlaget indregnes som indtægt i takt med 
anvendelsen af tilskuddene.

øvrige periodeaFgrænSningSpoSter
Øvrige periodeafgrænsningsposter opført som 
forpligtelser omfatter øvrige modtagne beta-
linger vedrørende indtægter i de efterfølgende 
regnskabsår. 

REGNSkAB
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6.2 reSultatopgørelSe 1. januar-31. deCemBer

dkk 1.000
note resultatopgørelse

r 2007 r 2006

 ordinære driftsindtægter

� Tilskud�til�egen�drift�fra�finansloven 2.422.859 2.260.750

� Eksterne�midler 729.�69 629.592

� Salg�af�varer�og�tjenesteydelser 288.872 300.836

 ordinære driftsindtægter i alt 3.440.900 3.191.178

 ordinære driftsomkostninger

Forbrugsomkostninger

� husleje 388.929 347.238

� Andre�forbrugsomkostninger 52.620 60.070

 Forbrugsomkostninger i alt 441.549 407.308

� Personaleomkostninger 2.�95.�98 2.020.4��

� Andre�ordinære�driftsomkostninger 794.43� 687.608

Af-�og�nedskrivninger 60.735 60.953

 ordinære driftsomkostninger i alt 3.491.913 3.176.280

 resultat af ordinær drift -51.013 14.898

 Finansielle poster

� Finansielle�indtægter 37.93� 24.�34

Finansielle�omkostninger 2.703 6.60�

resultat før ekstraordinære poster -15.785 32.431

ekstraordinære poster

6.6.2 Ekstraordinære�indtægter 0 95.086

 årets resultat -15.785 127.517
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6.3 Balance pr. 31. decemBer 2007

dKK 1.000
note aktiver 

r 2007 1.1.2007

 anlægsaktiver

 Immaterielle anlægsaktiver

 Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, mv. 1.521 562

Immaterielle anlægsaktiver under konstruktion 213 735

6.6.3 Immaterielle anlægsaktiver i alt 1.734 1.297

 materielle anlægsaktiver

 Grunde, arealer og bygninger 184.014 178.396

 Produktionsanlæg og maskiner 238.550 222.313

 Transportmateriel 4.450 3.398

 Inventar og it-udstyr 19.736 17.309

 Materielle anlægsaktiver under konstruktion 18.300 17.917

6.6.4 materielle anlægsaktiver i alt 465.050 439.333

Finansielle anlægsaktiver

Statsforskrivning 200.000 200.000

6.6.5 Fianansielle anlægsaktiver i alt 200.000 200.000

 anlægsaktiver i alt 666.784 640.630

 Omsætningsaktiver

 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 91.621 83.588

 Tilgodehavender fra igangværende  tilskudsaktivitet 146.964 138.150

 Øvrige tilgodehavender 74.597 87.051

 Periodeafgrænsningsposter 21.004 18.869

Værdipapirer 267.708 69.731

 Likvide beholdninger 770.042 901.478

 Omsætningsaktiver i alt 1.371.936 1.298.867

 aktiver i alt 2.038.720 1.939.497

dKK 1.000
note passiver

r 2007 1.1.2007

Egenkapital ekskl. statsforskrivning 257.587 273.372

Statsforskrivning, udløber ultimo 2011 200.000 200.000

 egenkapital i alt 457.587 473.372

6.6.6 Hensættelser i alt 10.800 9.327

6.6.7 langfristet gæld i alt 43.648 44.811

 Kortfristet gæld

 Leverandører af varer og tjenesteydelser 186.087 160.583

 Skyldige feriepenge 295.880 268.565

 Anden gæld 154.466 81.372

6.6.8 Periodiserede donationer 251.946 260.348

 Forudbetalte bundne tilskud fra igangværende tilskudsaktivitet 378.771 384.312

6.6.9 Øvrige periodiseringsposter 259.535 256.807

 Kortfristet gæld i alt 1.526.685 1.411.987

 passiver i alt 2.038.720 1.939.497

REGNSKAB
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6.5 pengeStrømSopgørelSe

dkk 1.000 r2007 r2006

årets resultat -15.785 127.517

tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt

Af-/nedskrivninger�på�anlægsaktiver 60.876 58.229

Årets�indtægtsførsel�af�donationer -38.5�2 -32.580

Fortjeneste/tab�ved�salg�af�anlægsaktiver -�4� -94.�84

Ændringer�af�hensættelser �.473 2.�34

Ændring�i�tilgodehavender�mv. -6.528 -8.932

Ændringer�i�kortfristede�gældsforpligtelser �23.�00 78.530

pengestrøm fra driftsaktivitet 124.483 130.714

køb�af�immaterielle�anlægsaktiver -�.757 -885

køb�af�materielle�anlægsaktiver -�04.668 -88.054

Salg�af�anlægsaktiver �9.536 3�3.8�5

pengestrøm fra investeringsaktivitet -86.889 224.876

Tilgang�af�donationsforpligtelse 30.��0 43.499

Optagelse�af�langfristet�gæld 0 7.200

Afdrag�på�langfristet�gæld -�.�63 -�97.358

pengestrøm fra finansieringsaktivitet 28.947 -146.659

ændring i likvide beholdninger 66.541 208.931

værdipapirer og likvide beholdninger i alt 1. januar 971.209 762.278

værdipapirer og likvide beholdninger i alt 31. december 1.037.750 971.209

Note�6.6.�� Personaleomsætning�2004-2007
Note�6.6.�0� Universitetets�omkostninger�til�studenterpolitiske�aktiviteter�og�andre�studenteraktiviteter
Note�6.6.��� �Oplysninger�om�fonde,�organisationer�og�lignende,�som�universitetet�har�særlige�samarbejder�med�af�ikke-kommerciel�karakter
Note�6.6.�2� kontraktlige�forpligtelser
Note�6.6.�3� Eventualaktiver
Note�6.6.�4� Eventualforpligtelser
Note�6.6.�5� Pantsætninger
Note�6.6.�6� IT-Vest

6.4 egenkapitalopgørelSe

dkk 1.000 r 2007

Egenkapital�i�henhold�til�sammenlægningsbalancen�pr.��.�januar�2007,�ekskl.�statsforskrivning 273.372

Årets�resultat -�5.785

egenkapital i alt 31. december 2007, ekskl. statsforskrivning 257.587

Statsforskrivning 200.000

egenkapital i alt 31. december 2007, inkl. statsforskrivning 457.587



25

6.6 noter til regnSkaBet
Note�6.6.��Personaleomsætning�2004-2007�*)

antal personer 2004 2005 2006 2007

aSB

Tilgang�TAP 22 �6 33 25

Afgang�TAP �7 �7 �4 25

nettotilgang tap 5 -1 19 0

Tilgang�VIP 49 39 27 50

Afgang�VIP 34 55 52 36

nettotilgang vip 15 -16 -25 14

Tilgang�i�alt 7� 55 60 75

Afgang�i�alt 5� 72 66 6�

nettotilgang i alt 20 -17 -6 14

dpu

Tilgang�TAP 20 37 28 35

Afgang�TAP 30 32 25 35

nettotilgang tap -10 5 3 0

Tilgang�VIP 37 68 49 45

Afgang�VIP 42 62 47 48

nettotilgang vip -5 6 2 -3

Tilgang�i�alt 57 �05 77 80

Afgang�i�alt 72 94 72 83

nettotilgang i alt -15 11 5 -3

8000 C�**)

Tilgang�TAP 536 357 433 4�9

Afgang�TAP 3�6 275 375 392

nettotilgang tap 220 82 58 27

Tilgang�VIP 805 596 706 889

Afgang�VIP 625 549 520 563

nettotilgang vip 180 47 186 326

Tilgang�i�alt �.34� 953 �.�39 �.308

Afgang�i�alt 94� 824 895 955

nettotilgang i alt 400 129 244 353

*)�På�grund�af�forskellige�opgørelsesmetoder�opgøres�ASB,�DPU�og�8000�C�separat.
**)�Tabellen�er�ekskl.�hIh.�Der�er�ændret�opgørelsesmetode�fra�2004�til�2005.

Tabellen�viser�personaleomsætningen�for�teknisk-administrativt�og�videnskabeligt�personale�inkl.�ph.d.�i�perioden�2004-2007.�

Note�6.6.2�Ekstraordinære�indtægter

dkk 1.000 r 2007 r 2006

Gevinst�ved�salg�af�grund�og�bygninger�til�UBST 0 95.086

ekstraordinære indtægter i alt 0 95.086
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Note�6.6.3�Immaterielle�anlægsaktiver

dkk 1.000 erhvervede kon-
cessioner, 

patenter, licenser mv.

immaterielle 
anlægsaktiver

 under konstruk-
tion

i alt

kostpris�pr.��.�.2007 3.727 735 4.462

Tilgang �.544 2�3 �.757

Afgang -343 -735 -�.078

kostpris pr. 31.12.2007 4.928 213 5.141

Afskrivninger�pr.��.�.2007 3.�65 0 3.�65

Årets�afskrivninger 585 0 585

Afskrivninger�på�solgte�aktiver -343 0 -343

afskrivninger pr. 31.12.2007 3.407 0 3.407

regnskabsmæssig værdi 1.521 213 1.734

Afskrivningsperiode/år 3

Af�den�samlede�regnskabsmæssige�værdi�på��.734�er��75�finansieret�via�donationer,�jf.�note�6.6.8.

Note�6.6.4�Materielle�anlægsaktiver

dkk 1.000 grunde, arealer 
og bygninger

produktions-
anlæg og 
maskiner

transport-
materiel

inventar 
og 

it-udstyr

materielle 
anlægsaktiver 

under konstruk-
tion

i alt

kostpris�pr.��.�.2007 �94.450 48�.758 ��.250 79.492 �7.9�7 784.867

Primokorrektion 0 0 42 0 0 42

Tilgang �4.732 55.66� 2.�35 �3.840 �8.300 �04.668

Afgang 0 -5.3�� -�.0�9 -2.097 -�7.9�7 -26.344

kostpris pr. 31.12.2007 209.182 532.108 12.408 91.235 18.300 863.233

Afskrivninger�pr.��.�.2007 �6.054 259.445 7.852 62.�83 0 345.534

Årets�afskrivninger 9.��4 38.740 �.083 ��.354 0 60.29�

Primokorrektion 0 0 42 0 0 42

Afskrivninger�på�solgte�aktiver 0 -4.627 -�.0�9 -2.038 0 -7.684

afskrivninger pr. 31.12.2007 25.168 293.558 7.958 71.499 0 398.183

regnskabsmæssig værdi 184.014 238.550 4.450 19.736 18.300 465.050

Afskrivningsperiode/år �0-50 5-�0 5-30 3 -

Af�den�samlede�regnskabsmæssige�værdi�på�465.050�er�25�.77��finansieret�via�donationer,�jf.�note�6.6.8.

Den�offentlige�ejendomsvurdering�på�grunde,�arealer�og�bygninger�pr.��.�oktober�2006

Bygningsværdi 202.087

Grundværdi 20.684

offentlig vurdering i alt 222.771

ejendom, hvor der ikke er foretaget særskilt offentlig vurdering. 
Bogført værdi udgør 4.700
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Note�6.6.5�Finansielle�anlægsaktiver

Universitetet�har�fra�Ministeriet�for�Videnskab,�Teknologi�og�Udvikling�modtaget�en�statsforskrivning�på�i�alt�TDkk�200.000.�Jf.�brev�fra�ministeriet�skal�
statsforskrivningen�posteres�under�finansielle�aktiver�med�en�modpost�på�egenkapitalen.�
�
Statsforskrivningen�forrentes�og�reguleres�ikke.�
�
Statsforskrivningen�udbetales,�såfremt�universitetet�erklæres�konkurs.�Udbetalingen�vil�kunne�ske�i�det�omfang,�at�kreditorerne�ikke�kan�fyldestgøres�
inden�for�universitetets�øvrige�aktiver.�
�
Ministeren�for�Videnskab,�Teknologi�og�Udvikling�kan�udbetale�statsforskrivningen�i�forbindelse�med�rekonstruktion�under�en�betalingsstandsning.
�
Ultimo�20���udløber�statsforskrivningen,�hvorefter�posteringerne�skal�tilbageføres.

�

Note�6.6.6�hensættelser

dkk 1.000 r 2007 1.1.2007

Reetableringsforpligtelser�vedr.�indretning�af�lejede�lokaler 6.�45 4.462

Åremålsstillinger�og�aftalt�fratrædelse�mv. 4.655 4.865

hensættelser i alt 10.800 9.327

Note�6.6.7�Langfristet�gæld

dkk 1.000 r 2007 1.1.2007

kreditforeningsgæld 38.058 39.22�

Århus�kommune 5.590 5.590

kreditforeningsgæld i alt 43.648 44.811

Langfristet�gæld�afdrages�over�følgende�perioder

Inden�for���år 6.7��

Mellem���og�5�år 5.043

Efter�5�år 3�.894

langfristet gæld i alt 43.648

Note�6.6.8�Periodiserede�donationer

Periodiserede�donationer�fordeler�sig�således�på�aktivtyper:

dkk 1.000 erhvervede 
koncessioner, 

patenter, 
licenser mv.

grunde, 
arealer og 
bygninger

produktions-
anlæg og 
maskiner

transport-
ma-

teriel

inventar og it-
udstyr

i alt

Periodiserede�donationer��.�.2007 50 6�.367 �94.�44 30 4.757 260.348

Modtagne�donationer 2�9 0 26.784 0 3.�07 30.��0

Indtægtsførte�donationer -94 -4.228 -3�.�94 -22 -2.974 -38.5�2

periodiserede donationer 31.12.2007 175 57.139 189.734 8 4.890 251.946

Periodiserede�donationer�indtægtsføres�i�følgende�perioder:

Inden�for���år 32.769

Mellem���og�5�år �43.908

Efter�5�år 75.269

periodiserede donationer 31.12.2007 i alt 251.946
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Note�6.6.�0�Universitetets�omkostninger�til�studenterpolitiske�aktiviteter�og�andre�studenteraktiviteter

dkk 1.000 r2007 r2006

Studenteridræt og øvrige studenteraktiviteter

Studenteridræt�� 969 878

Øvrige�studenteraktiviteter 23 0

Studenteraktiviteter i alt 992 878

Studenterpolitiske aktiviteter

Studenterrådet,�De�Studerendes�Råd,�Studenterlauget 2.3�3 �.8�5

konservative�Studenter 35 34

Frit�Forum 88 65

Liberale�Studenter 37 �2

Studenterpolitiske aktiviteter i alt 2.472 1.926

i alt 3.464 2.804

Note�6.6.���Oplysninger�om�fonde,�organisationer�og�lignende,�som�universitetet�har�særlige�samarbejder�med�af�ikke-kommerciel�karakter�

Aarhus�Universitet�har�samarbejde�af�ikke-kommerciel�karakter�med�Aarhus�Universitets�Forskningsfond�og�Incuba�Science�Park,�Østjysk�Innovation�
A/S,�Folkeuniversitetet,�Folkeuniversitetscentret�Skærum�Mølle,�Studenterhus�Århus,�International�Student�Centre�og�Center�for�Erhvervsforskning.�
Universitetet�samarbejder�med�og�yder�tilskud�til�den�selvejende�institution�Sandbjerg�Gods,�Studenterhusfonden�af��99�,�Orion�Planetariet�i�Jels�og�de�
danske�institutter�i�Athen�og�Damaskus.

Note�6.6.�2�kontraktlige�forpligtelser�

Universitetet�har�operationelle�leasingforpligtelser�med�uopsigelighedsperioder�på�indtil�63�måneder�fra�balancetidspunktet.�Endvidere�har�Aarhus�
Universitet�lejeforpligtelser�med�uopsigelighedsperioder�indtil��.�januar�2037.�

Forpligtelserne�har�følgende�forløb:

dkk 1.000 leasingforpligtelser lejeforpligtelser

Inden�for���år 4.857 258.820

Mellem���og�5�år 8.39� 488.549

Efter�5�år 24� 699.97�

leasing- og lejeforpligtelser i alt 13.489 1.447.340

anvisningsforpligtelse ved kontrakternes udløb 137

Note�6.6.9�Øvrige�periodiseringsposter

dkk 1.000 r2007 1.1.2007

Forudindbetaling�af�tilskud�2008�fra�VTU 22�.973 200.584

Andre�forudindbetalinger 37.562 56.223

øvrige periodiseringsposter i alt 259.535 256.807
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Note�6.6.�3�Eventualaktiver

Universitetet�råder�helt�eller�delvist�over�retten�til�visse�opfindelser�og�patenter.�Værdien�af�disse�patenter�og�opfindelser�er�usikker,�og�der�foreligger�
ikke�et�tilstrækkeligt�grundlag�for�indregning�heraf.
Universitetet�har�for�årene��998�og�2000�anmeldt�krav�om�refusion�af�energiafgifter�på�TDkk�5.270.�Der�er�uenighed�mellem�universitetet�og�SkAT�
om,�hvorvidt�kravet�er�forældet.

Note�6.6.�4�Eventualforpligtelser

Nogle�af�de�ansatte�medarbejdere�er�tjenestemænd,�som�Aarhus�Universitet�har�en�forpligtelse�til�at�betale�rådighedsløn�til�i�36�måneder,�såfremt�de�
opsiges.�Den�maksimale�forpligtelse�kan�opgøres�til�TDkk��43.748.�Pensionsforpligtelser�til�tjenestemænd�er�afdækket�ved�løbende�indbetaling�af�
pensionsbidrag�til�pensionskasser.

For�lønnede�ph.d.-stipendiater�indestår�universitetet�for�de�studerendes�løn�i�indskrivningsperioden.�Forpligtelsen�kan�blive�aktuel,�såfremt�lønudgifterne�
ikke�dækkes�af�de�virksomheder�eller�institutioner,�med�hvilke�der�er�indgået�uddannelsesaftaler.

Aarhus�Universitet�er�omfattet�af�statens�selvforsikringsprincip.

Der�er�sket�indfrielse�af�et�rente-�og�afdragsfrit�statslån�med�restgæld�på�TDkk�46.474�til�kurs�8�vedrørende�handels-�og�Ingeniørhøjskolen.�
Afregningen�med�Økonomistyrelsen�er�sket�den�8.�april�2005.�Ved�salg�af�ejendommen�i�herning�inden�for�5�år�efter�indfrielsen�af�statslånet�sker�der�
efterregulering�af�indfrielseskursen.�Indfrielseskursen�vil�blive�forhøjet�med�45�%�ved�salg�inden�for�det�3.�år,�med�30�%�ved�salg�inden�for�det�4.�år�
og��5�%�ved�salg�inden�for�det�5.�år.

Såfremt�universitetet�vælger�at�nedlægge�centeret�”handels-�og�Ingeniørhøjskolen�i�herning”�eller�vælger�at�ophøre�med�at�udbyde�godkendte�
uddannelser�i�tilknytning�til�centeret,�har�Undervisningsministeriet�krav�på�et�beløb�svarende�til�nettooverdragelsessummen�ved�sammenlægningen�
med�universitetet�pr.��.�januar�2006�på�TDkk�52.499�reguleret�efter�særlige�retningslinjer,�herunder�forskel�i�bygningernes�handelsværdi�og�bogførte�
værdi.�Delvis�ophør�af�uddannelser�medfører,�at�Undervisningsministeriet�har�et�forholdsmæssigt�krav.�Undervisningsministeriet�kan�godkende�
ændringer�i�uddannelserne�omfattet�af�sammenlægningen��.�januar�2006,�uden�at�universitetet�helt�eller�delvist�skal�betale�den�regulerede�nettoover-
dragelsessum�til�Undervisningsministeriet.

Universitetet�er�i�dialog�med�Videnskabsministeriet�om�vilkårene�for�optag�på�Erasmus�Mundus-uddannelser��i�2008�og�de�følgende�år.�Der�vil�
eventuelt�blive�rejst�krav�om�erstatning�vedrørende�opkrævet�deltagerbetaling�på�Erasmus�Mundus-uddannelser�efter�EU’s�retningslinjer�for�årene�2005�
til�2007.�Omfanget�af�en�eventuel�erstatning�er�ikke�klart�og�undersøges�nærmere.�

Note�6.6.�5�Pantsætninger

Prioritetsgæld�er�sikret�ved�pant�i�universitetets�ejendomme�med�en�regnskabsmæssig�værdi�pr.�3�.�december�2007�på�TDkk�7�.088.

6.6.�6�IT-Vest

handelshøjskolen,�Aarhus�Universitet�er�værtsinstition�for�IT-Vest,�som�er�et�samarbejde�mellem�Syddansk�Universitet,�Aalborg�Universitet�og�Aarhus�
Universitet.�IT-Vest�har�pr.�3�.�december�2007�opsparet�midler�til�fremtidige�aktiviteter�på��6.554.�IT-Vest�er�ikke�indregnet�i�årsrapporten,�men�har�
følgende�hovedtal�for�2007:

dkk 1.000 2007 2006

Indtægter 2�.426 2�.�67

Årets�resultat 5.522 2.94�

Egenkapital �6.554 ��.032

Likvide�beholdninger �8.57� �3.�97

Aktiver �8.998 �3.369

�
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Udviklingskontraktens mål Analyse for 2006-2007 Status 

forskning

1. fokusområder 

Skabe nye bygningsmæssige 
rammer for fokusområderne 
molekylær medicin og nano-
science og nanoteknologi

Et såkaldt rent rum til brug for nanoscience og nanoteknologi 
er under opførelse. Der forventes indflytning august 2008. Det 
samlede nano-laboratoriekompleks er under projektering og 
forventes færdigt medio 2011.
For fokusområdet molekylær medicin er der endnu ikke truffet 
nogen beslutning om de fremtidige bygningsmæssige rammer.

�

Alle fokusområder skal i 2008 
være veletablerede og synlige for 
omverdenen

Alle fokusområderne fik i 2006 en hjemmeside, hvor de 
mange forskellige aktiviteter inden for områderne synliggøres. 
Derudover afholdes konferencer, og de planlagte publikatio-
ner udgives. 

P

Antal ph.d.-årsværk inden for 
fokusområdernes faglige felt skal 
stige fra 360 i 2005 til mere end 
720 i 2008

Der blev for 2007 tale om en pæn fremgang i antal tilknyt-
tede ph.d.-årsværk på fokusområderne fra 368 til 438. Det er 
dog usandsynligt at nå målet før udgangen af 2008.  

�

2. forskeruddannelse

Det årlige optag på ph.d.-ud-
dannelserne skal øges til 500 i 
2008

8000 C øgede i 2007 optaget på ph.d.-uddannelserne med 
over 30  % til 363 (mod 279 i 2006). Det er ikke sandsynligt 
at nå 500 optagne allerede i 2008, selvom en lige så stor 
procentuel stigning i 2008 vil hjælpe universitetet tæt på 
målet. 

�

3. Civilingeniørområdet

Der skal etableres 10 nye 
professorater til styrkelse af det 
teknisk-/natur-videnskabelige 
område

Otte af ti nye professorater har været opslået, og to profes-
sorater er blevet besat i 2007. Det drejer sig om professorater 
i henholdsvis mekanik og bioteknologi. Yderligere to profes-
sorater er under forhandling, mens genopslag af op til 4 
professorater er under overvejelse.

�

4. internationale, tværgående graduate sChools

Der skal være mindst 18 
internationale tværgående 
graduate schools i 2008

Universitetet har valgt at arbejde hen imod større, tværgående 
og fakultetsbaserede graduate schools (efter 4+4-modellen), 
hvilket betyder, at målet ikke længere er relevant. 

¢

7.1.A 8000 C’S 
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5. forpligtende strategiske samarBejder med andre forsknings-  
og videregående uddannelsesinstitutioner 

Antallet af samfinansierede 
stipendier med andre forsknings- 
og videregående uddannelses-
institutioner skal øges fra 26 i 
2005 til mere end det dobbelte 
i 2008

Efter indgåelse af udviklingskontrakten er Aarhus Universitet 
fusioneret med de to sektorforskningsinstitutioner Danmarks 
JordbrugsForskning og Danmarks Miljøundersøgelser samt 
Handelshøjskolen i Århus og Danmarks Pædagogiske 
Universitet. Der er tale om store institutioner med betydelige 
faglige samarbejdsflader med AU, og et væsentligt antal af 
de planlagte samfinansierede stipendier og samarbejdsprofes-
sorater var netop forudset oprettet i samarbejde med disse 
institutioner. Det er herefter ikke relevant at videreføre disse 
mål i udviklingskontrakten, da de er erstattet af et betydeligt 
mere omfattende fagligt samarbejde.

¢

Antallet af samarbejdsprofes-
sorater med sektorforskningsinsti-
tutioner skal øges fra 4 i 2005 
til 10 i 2008 (foruden de 10 
professorater på civilingeniørom-
rådet)

Antallet af civilingeniørstuderende 
skal øges fra 200 i 2005 til 
300 i 2008, heraf 50 ph.d.-
studerende

Med udgangen af 2007 er der indskrevet i alt 268 
studerende på de 3 bacheloruddannelser og 6 civilingeniør-
uddannelser. Det forventes, at det samlede antal studerende 
på området vil passere 300 i løbet af 2008. Der er optaget 
færre end 10 ph.d.-studerende. Et egentlig volumen på 
forskeruddannelsen forventes først, når professoraterne er 
faldet på plads. Det er vurderingen, at målet på i alt 50 ph.d.-
studerende ville have været vanskeligt at nå.

� 

6. graden af ekstern forskningsfinansiering i forhold til de  
samlede forskningsmidler 

Gnsn. for 2002-2004 var  
40,7 %. 1) Det skal øges til 45 % 
i 2008

Graden af ekstern forskningsfinansiering i forhold til de sam-
lede forskningsmidler udgjorde for 2007 43,3 % mod 41,3 % 
i 2006. Der er altså tale om en stigning på 2 procentpoint. 
En andel på 45 % i 2008 vurderes at være realistisk. 

(P)

7. forskningspuBliCering i peer-reviewede tidsskrifter

Antal artikler i peer-reviewede 
tidsskrifter skal øges fra 1.693 i 
2005 til 2.000 i 2008 2)

Der har i 2007 været yderligere fremgang i antallet af peer-
reviewede artikler, i alt 2.521. Dvs. at der et år før kontraktens 
udløb er tale om målopfyldelse plus 25 %.

▲ P

Antal videnskabelige 
bøger/antologier og bidrag til 
videnskabelige bøger/antologier 
skal øges fra 805 i 2005 til 
1.000 i 2008

Antallet af bøger og antologier er faldet en anelse fra 865 
i 2006 til 816 i 2007. Meget tyder på, at årsagen er en 
ændret publiceringsadfærd, og at det i stigende grad er de 
peer-reviewede artikler, der prioriteres.

▲ �

I kontraktperioden vil der 
blive arbejdet for udvikling af en 
retvisende måling af impact-fakto-
ren for forskningspublikationerne

Videnskabsministeriet har i forbindelse med indførelse af 
kvalitetsfordelte basismidler besluttet at etablere en forsknings-
kvalitetsindikator. Denne indikator skal angive institutionernes 
publiceringsaktivitet på baggrund af en såvel kvalitativ som 
kvantitativ, national og valideret opgørelse. Indsatsen ved 
dette mål justeres i lyset heraf.

¢

1) Efter en gennemgang af tallene for ekstern forskningsfinansiering er universitet blevet opmærksom på en mindre fejl i udgangstallet. 

    Det er således ikke 39,3 % som angivet i udviklingskontrakten, men 40,7 %.
2) Det oplyste udgangstal i udviklingskontrakten har vist sig at være forkert. Det er 1.693 og ikke 1.556 som først angivet.



33 BILAG 7.1.A 8000 C

uddannelse

8. nye it-uddannelser

I 2008 forventes der et årligt 
optag på minimum yderligere 
100 nye studerende på nye it-ud-
dannelser

Universitetet udbød for første gang i 2007 uddannelserne:
• Bacheloruddannelse i it (Det Naturvidenskabelige Fakultet)
•  Bacheloruddannelse i digital design: it, æstetik og 

interaktion (Det Humanistiske Fakultet). 
Der blev i alt optaget 44 på uddannelsen i it og 37 på 
uddannelsen i digital design: it, æstetik og interaktion. Det 
samlede antal optagne for 2007 er således 81, hvilket 
sandsynliggør, at målet om 100 optagne på de nye it-uddan-
nelser kunne være nået.

(P)

9. gennemførelse og ophør

Følgende andele af de stude-
rende, opdelt på hovedområder, 
gennemførte bacheloruddan-
nelsen, kandidatuddannelsen 
eller den ubrudte kandidatuddan-
nelse på normeret tid + 1 år – jf. 
Rektorkollegiets nøgletal G

BaCheloruddannelser
 Andel05 Andel06 Andel07 Mål08
Humaniora 49 % 47 % 50 % 60 %
Naturvidenskab 42 % 46 % 45 % 50 %
Samfundsvidenskab 59 % 58 % 60 % 63 %
Teologi - - - 39 %

2-årige kandidatuddannelser
 Andel05 Andel06 Andel07 Mål08
Humaniora 27 % 31 % 43 % 40 %
Naturvidenskab 51 % 50 % 64 % -
Samfundsvidenskab 52 % 55 % 63 % 56 %

uBrudte kandidatuddannelser
 Andel05 Andel06 Andel07 Mål08
Medicin 53 % 52 % 57 % 53 %
Odontologi 70 % 71 % 68 % 70 %
Teologi 13 % 17 % 23 % -

�

Følgende andele af de 
studerende, opdelt på hoved-
områder, ophørte på deres 
oprindelige bacheloruddannelse, 
kandidatuddannelse eller ubrudte 
kandidatuddannelse

BaCheloruddannelser
 Andel05 Andel06 Andel07 Mål08
Humaniora 35 % 40 % 37 % 30 %
Naturvidenskab 38 % 36 % 38 % 35 %
Samfundsvidenskab 29 % 32 % 31 % 27 %
Teologi - - - 50 %

kandidatuddannelser
 Andel05 Andel06 Andel07 Mål08
Humaniora 20 % 15 % 11 % 10 %
Naturvidenskab 8 % 7 % 7 % 10 %
Samfundsvidenskab 7 % 7 % 4 % 6 %

uBrudte kandidatuddannelser
 Andel05 Andel06 Andel07 Mål08
Medicin 22 % 21 % 18 % 20 %
Odontologi 20 % 17 % 24 % 20 %
Teologi 56 % 59 % 59 % -

�

 P Angiver, at målet er opfyldt
	(P) Angiver, at målet sandsynligvis ville være nået, hvis kontrakten løb til 2008
 �	Angiver, at målet sandsynligvis ikke ville være nået i 2008
	¢	Angiver, at målet er justeret efter indgåelse af kontrakten
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 P Angiver, at målet er opfyldt
	(P) Angiver, at målet sandsynligvis ville være nået, hvis kontrakten løb til 2008
 �	Angiver, at målet sandsynligvis ikke ville være nået i 2008
	¢	Angiver, at målet er justeret efter indgåelse af kontrakten

10. ny metode til måling af uddannelsesproduktion

Der skal udvikles en metode til 
måling af de enkelte ophørte 
studerendes beståede uddan-
nelsesdele, opgjort i ECTS

Universitetets studieudvalg vedtog i 2006 en model for 
måling af ophørte studerendes beståede ECTS. I opgørelsen 
indgår optjente STÅ for de seneste 5 år. Modellen og 
opgørelsen indgår nu i det statistiske beredskab.

P

I 2008 skal det årlige antal 
optjente ECTS-points pr. indskrevet 
studerende være forøget med 5 %

Fra 2005 til 2007 er antal optjente ECTS pr. indskrevet 
studerende forøget med 10 %. Målet for hele kontraktperio-
den er en samlet øgning på 5 %. Universitetet noterer med 
tilfredshed, at væksten ligger væsentligt over målet.

P

11. systematisk måling af dimittendernes Beskæftigelsessituation

I 2006 skal der udvikles en 
metode til systematisk måling af 
kandidaternes beskæftigelses-
situation

Den endelige model for systematisk måling af kandidaternes 
beskæftigelse blev efter forslag fra Det Samfundsvidenskabe-
lige Fakultet vedtaget af Studieudvalget i foråret 2007.

P

Fra 2007 skal der indsamles 
oplysninger om, i hvilket omfang 
og hvor de studerende får 
beskæftigelse efter endt uddan-
nelse

På baggrund af den vedtagne model har Det Samfunds-
videnskabelige Fakultet ultimo 2007 igangsat en måling 
af kandidaternes beskæftigelse målt pr. 1. oktober 2007. 
Undersøgelsen omfatter alle kandidater fra samtlige universi-
tetets hovedområder, der udbyder kandidatuddannelser. Der 
forventes en færdig rapport i foråret 2008.

P

12. studiemiljø og studentertilfredshed

Der skal udvikles metoder 
og procedurer til måling af 
studiemiljøet

På baggrund af erfaringer fra et grundigt pilotprojekt blev en 
fuldskala-undersøgelse igangsat i efteråret 2007. Undersø-
gelsen gennemføres af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
og omfatter alle fuldtidsstuderende ved samtlige universitetets 
hovedområder, der udbyder uddannelser. En samlet overord-
net rapport forventes færdig ultimo februar 2008.

P

Efterfølgende skal der årligt 
udarbejdes en handlingsplan på 
området på de enkelte institutter

Der er endnu ikke truffet beslutning omkring proces og 
procedure, men det vil blive behandlet i universitetets 
Studieudvalg primo 2008.

(P)

13. efter- og videreuddannelsesaktiviteter

Gennemsnittet for 2002-2004 
var 2.354 kursister om året på de 
bekendtgørelsesbelagte efter- og 
videreuddannelsesaktiviteter. De 
samlede efter- og videreuddan-
nelsesaktiviteter skal øges med 
50 % 

Universitetet øgede i 2007 antallet af kursister på de 
bekendtgørelsesbelagte aktiviteter til 3.174. Dermed har 
universitetet forøget antallet af kursister i denne gruppe med 
35 % siden kontraktens indgåelse. For de samlede efter- og 
videreuddannelsesaktiviteter blev der imidlertid tale om et 
mindre fald til i alt 3.725 kursister mod 4.215 i 2006. Det er 
dermed ikke sandsynligt at nå målet om en 50 % forøgelse 
af de samlede efter- og videreuddannelsesaktiviteter før 
udgangen af 2008.

�
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Bidrag til vidensamfundet

15. handels- og ingeniørhøjskolen (au-hih) i herning 

Der skal etableres integrerede 
efter- og videreuddannelsestilbud 

AU-HIH har sammen med Risø (Danmarks Tekniske Universitet) 
og Aalborg Universitet pr. 1. januar 2007 stiftet Danish 
University Wind Energy Training (DUWET), som udbyder 
vindfaglige kurser til virksomheder i vindindustrien  
(www.duwet.dk).
AU-HIH har desuden sammen med Det Humanistiske Fakultet 
udviklet efteruddannelseskonceptet AU Outreach  
(www.outreach.au.dk), som udbyder skræddersyede kurser til 
erhvervslivet.
Ydermere er der indledt drøftelser med Handelshøjskolen om 
koordination af udbuddet af HD-uddannelserne.

P

Der skal ske en integration af 
erhvervskontakt/-fremme aktiviteter

AU-HIH deltager sammen med de øvrige hovedområder i de 
interne drøftelser på AU om erhvervskontakt/-fremme aktiviteter. 
AU-HIH’s direktør repræsenterer officielt AU på dette område 
i to sammenhænge: Universitetets bestyrelsesplads i Agro 
Business Park samt en arbejdsgruppe under Region Midtjyl-
land.

P

Der skal ske en koordination af 
de eksisterende uddannelser ved 
AU-HIH med Aarhus Universitets 
uddannelsesstrategi

Studienævnet ved Institut for Økonomi udbød med studiestart 
september 2007 en kandidatuddannelse i økonomi (cand.
oecon.) med specialisering i innovation. Undervisningen 
foregår ved AU-HIH.
Den 1. september 2007 tiltrådte en professor i ingeniørvi-
denskab med speciale i teknologibaseret forretningsudvikling 
i forbindelse med udviklingen af en kandidatuddannelse i 
teknologibaseret forretningsudvikling.
Desuden samarbejder AU-HIH med Det Humanistiske Fakultet 
om udvikling af en bacheloruddannelse i service og event 
management med forventet studiestart september 2009.

P

16. forskningsformidlende aktiviteter 

Antal forskningsformidlende 
bidrag til tidsskrifter og aviser skal 
øges fra 506 i 2005 til 750 i 
2008

På formidlingsfronten er 8000 C meget tæt på målopfyldelse 
gennem to års stigninger – først til 583 bidrag i 2006 og en 
yderligere stigning til 698 bidrag i 2007.

(P)

14. studie- og erhvervsvejledningen

I 2006 skal der udarbejdes en 
konkret strategi for tilrettelæg-
gelsen og kvalitetssikringen af 
vejledningstilbuddet på universi-
tetet

I 2007 er der sket en implementering og opfyldelse af den 
i 2006 vedtagne strategi for vejledningen. Der arbejdes nu 
med en videreudvikling af vejledningen på Aarhus Universitet 
i henhold til universitetets overordnede strategi, ny lovgivning 
på uddannelsesområdet og de studerendes vejledningsbehov. 
Fokus rettes i særlig grad mod skæringsfladerne mellem 
studievejledningen og den faglige vejledning, vejledning af 
forsinkede og vejledning i forbindelse med udlandsstipendier.

P



AARHUS 
UNIVERSITET

Antal forskningsformidlende 
bøger og antologier og bidrag 
til forskningsformidlende bøger 
og antologier skal øges fra 157 i 
2005 til 200 i 2008

Der blev i 2007 tale om et lille fald i antallet af forsknings-
formidlende bøger og antologier til 188. Gennemsnittet for 
2006 og 2007 er dog lidt over 200. 

(P)

17. museumsmiljøet

Universitetet vil fastholde 
museernes besøgstal på de 
nuværende 250.000 årligt og 
arbejde for at forøge antallet

Museerne tilknyttet universitetet har i 2007 haft 249.667 
besøgende, hvilket er tilfredsstillende i lyset af den øgede 
konkurrence på museumsområdet i Århus samt skærpede 
krav til formidlingen. Besøgstallet har været konstant omkring 
250.000 fra 2005-2007. De nye udfordringer for museerne 
har resulteret i et tværgående arbejde på universitetet for at 
sikre, at formidlingen fra museerne udvikles yderligere.

(P)

18. aarhus universitetsforlag

Universitetsforlagets produktion 
af 60-70 nye bøger årligt og 
forlagets internationale profil skal 
fastholdes

Aarhus Universitetsforlag har i 2007 udgivet 62 bøger – heraf 
20 engelsksprogede værker. I forlængelse af de igangvæ-
rende bestræbelser for at fremme den internationale profil 
tiltrækker forlaget i stigende grad udgivelser fra ikke mindst 
de øvrige nordiske universiteter, og listen over årets forfattere 
tæller ikke mindre end 36 forskere fra især USA, England, 
Norge og Sverige. 

P

 P Angiver, at målet er opfyldt
	(P) Angiver, at målet sandsynligvis ville være nået, hvis kontrakten løb til 2008
 �	Angiver, at målet sandsynligvis ikke ville være nået i 2008
	¢	Angiver, at målet er justeret efter indgåelse af kontrakten

19. forskerportal

Der skal i 2006 etableres en 
systematisk, internetbaseret 
præsentation af og adgang til 
universitetets forskere og deres 
forskningsfelter

Portalen Find en forsker blev lanceret i efteråret 2006. 
kernemålgruppen er journalister, der reagerer positivt 
på portalen. Siden lanceringen af portalen er antallet af 
besøgende på forskeres medarbejderhjemmesider steget med 
over 1/3. I en måleperiode på en måned har der således 
været godt 125.000 besøgende på universitetets medarbej-
derhjemmesider. Som et resultat af fusionerne er universitetet 
påbegyndt arbejdet med at udvide portalen, så den kan 
rumme yderligere forskningsområder.

P

20. opfindelser og patenter

Gennemsnitligt blev der i 
2002-2004 indberettet 27 
opfindelser årligt. Det skal øges til 
gennemsnitligt 35 indberetninger 
årligt

I 2007 oplevede universitetet det hidtil højeste antal indberet-
ninger: i alt 54 opfindelser, hvilket må betragtes som særdeles 
tilfredsstillende. 

P

Gennemsnitligt blev der i 
2002-2004 indsendt 10 
patentansøgninger årligt. Det 
skal øges til gennemsnitligt 15 
patentansøgninger årligt

26 patentansøgninger blev indsendt i 2007 mod 14 i 2006. 
Der er således tale om en klar stigning og målopfyldelse.

P	
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internationalisering

22. eCts-laBel 

Aarhus Universitet vil søge 
Europakommissionen om tildeling 
af en ECTS-label

Universitetet har på alle niveauer tilpasset sig Bologna-
processen og har etableret en lang række standarder for 
prøveformer, omfang af moduler og studieelementer, indholds- 
og rammebeskrivelser af samtlige undervisningsaktiviteter. 
Universitetet er klar til at ansøge om ECTS-label og afventer 
alene kommissionens offentliggørelse af næste runde, som 
igen synes at være udskudt.

(P)

23. international studentermoBilitet

Den gennemsnitlige internationale 
studentermobilitet for 2002-2004 
var 4,3 % for universitetet som 
helhed. Den skal øges til 5 % i 
2008

Den internationale studentermobilitet steg betragteligt ift. 
2006, og med over 900 ind- og udgående studerende blev 
resultatet 4,7 % mobilitet. Det er derfor sandsynligt, at målet 
om 5 % mobilitet kunne være nået ved udgangen af 2008.

(P)

24. international forskermoBilitet

Den internationale forskermobilitet 
skal øges fra 31 % i 2005 3)  

til 40 % i 2008

Efter tilbagegang i 2006 bød 2007 på en fremgang til 
30,1 %. Der er dog stadig lang vej igen til målet om 40 % 
forskermobilitet ved udgangen af 2008.

�

Mobiliteten blandt ph.d.-studeren-
de skal øges fra 17,4 % i 2005 4) 
til 25 % i 2008.

Også i 2007 blev der tale om fremgang i forhold til de ph.d.-
studerendes mobilitet. Således rejste 134 ph.d.-studerende 
fra Aarhus Universitet ud, mens universitetet modtog 100 
ph.d.-studerende på gæsteophold. Mobiliteten er dermed på 
23 %, hvilket sandsynliggør at målet om 25 % mobilitet ville 
være blevet nået ved udgangen af 2008.

(P)

3) Efter en gennemgang af tallene for forskermobilitet er udgangstallet korrigeret fra 29 % til 31 %.
4) Efter en gennemgang af tallene for ph.d.-mobilitet er udgangstallet korrigeret fra 14 % til 17,4 %.

21. omsætning af forskningsresultater

Gennemsnitligt blev der i 
2002-2004 indgået 3 licens- og 
salgsaftaler årligt. Det skal øges 
til gennemsnitligt 6 licens- og 
salgsaftaler årligt

Aarhus Universitet indgik i 2007 i alt 9 licens- og salgsaftaler. 
Målet for gennemsnittet er nået og må betragtes som meget 
tilfredsstillende.

P

Gennemsnitligt blev der i 
2002-2004 oprettet 1 spin-off-
virksomhed årligt. Det skal øges 
til gennemsnitligt 2 spin-off-
virksomheder årligt

Der blev i 2007 oprettet 2 spin-off-virksomheder. Målet for 
gennemsnittet er derved nået.

P

I 2005 var der 102 forsknings-
samarbejdsaftaler med private og 
offentlige virksomheder. Det skal 
øges til 115 årligt i 2008

2007 var et godt år i forhold til forskningssamarbejdsaftaler. 
Således er der registreret 169 aftaler med både offentlige 
og private virksomheder, hvilket bestemt giver anledning til 
vurdering af, at 2008 ligeledes vil være over målet på 115 
årlige aftaler.

(P)	
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kvalitetsudvikling

25. intern auditering

I 2006 skal der nedsættes en 
taskforce, der skal foretage en 
intern auditering ved at gennemgå 
procedurer for kvalitetssikring og 
organisering på uddannelsesom-
rådet

Taskforcen har i første omgang fokuseret på kvalitetssikring 
gennem tilpasningen til ECTS-labelkravene, herunder truffet 
beslutning om en række fælles bestemmelser for organiserin-
gen på uddannelsesområdet. ECTS-projektets styregruppe 
og universitetets Studieudvalg overtog i 2007 taskforcens 
arbejde. 

¢

På baggrund af auditeringen 
skal der ske en ajourføring af 
kvalitetssikringsprocedurerne og 
organiseringen i 2007

Universitetet begyndte i 2007 at udbygge en central 
kvalitetssikringsenhed, som skal sikre sammenhæng mellem 
akkrediteringsarbejdet, universitetslovens kompetence- og 
ansvarsfordeling samt nye tidssvarende kvalitetssikrings- og 
kvalitetsudviklingssystemer.
Medio 2008 vil universitetet, med afsæt i en kvalitetssik-
ringskonference, reformulere sine politikker og procedurer for 
kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet.

¢

26. universitetspædagogik

I 2005 var der tilknyttet 14 
videnskabelige medarbejdere 
til det universitetspædagogiske 
arbejde. Antallet skal fastholdes i 
kontraktperioden

Antallet af videnskabelige medarbejdere i det universitetspæ-
dagogiske arbejde er stort set fastholdt. Ved udgangen af 
2007 var der tilknyttet 13 personer til det universitetspædago-
giske netværk.

(P)

27. personaleudvikling

Der skal iværksættes et 
pilotprojekt med systematisk 
efter- og videreuddannelse af 
AC-fuldmægtige m.fl. 

Der er i 2006 udarbejdet et koncept for den systematiske 
efter- og videreuddannelse af AC-fuldmægtige m.fl. (AkUP) 
med en referencegruppe. I 2007 blev pilotprojektet igangsat 
med en række grund-/specialmoduler og temamøder over 
hele året med pænt deltagerantal. 

 P

De allerede igangværende efter- 
og videreuddannelsestilbud skal 
styrkes for alle personalegrupper

Universitetets efteruddannelse for teknisk/administrativt perso-
nale er i god gænge med mellem 200 og 300 deltagere pr. 
semester, og der bliver løbende udviklet nye kurser. I 2007 
har der været fokus på øget kvalitet af engelskkurserne samt 
udbud af kurser i samarbejde.

P

28. BenChmarking

Benchmarkingsamarbejder skal 
blandt andet bidrage til at styrke 
universitetets indsats inden for 
følgende områder:
 • Ekstern forskningsfinansiering
 •  Internationale forskeruddan-

nelser
 • Graduate schools
 • Internationalisering
 • ECTS-label
 • Studiemiljø
 • Studie- og erhvervsvejledning

Aarhus Universitet har i 2007 styrket benchmarkingsamar-
bejdet med universiteterne i Bergen, Göteborg, Turku og kiel 
og har gennemført en benchmarking inden for områderne 
Research Funding and Management og International Master 
Programs. Juni 2007 besluttede rektorerne for de deltagende 
universiteter at gennemføre en benchmarking på ph.d.-området 
i løbet af 2007/2008. Samtidig blev der etableret en 
Indikatorgruppe med særlig fokus på benchmarking af 
universiteternes kvantitative data.

P

 P Angiver, at målet er opfyldt
	(P) Angiver, at målet sandsynligvis ville være nået, hvis kontrakten løb til 2008
 �	Angiver, at målet sandsynligvis ikke ville være nået i 2008
	¢	Angiver, at målet er justeret efter indgåelse af kontrakten
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7.1.B HAndeLSHøjSkoLenS 
udvIkLInGSkontrAkt

udviklingskontraktens mål Analyse for 2006-2007 Status

1. Uddannelse

1.a. nyUddannedes beskæftigelsesgrad
1.a.1 beskæftigelsesfrekvens

det er et overordnet mål, at be-
 skæftigelsesfrekvensen for Han-
delshøjskolens dimittender er 
højere end gennemsnittet, målt i 
forhold til nyuddannede sam-
 fundsvidenskabelige og humani-
stiske kandidater fra danske 
universiteter

den seneste vtu-undersøgelse af beskæftigelsesfrekvens viser, 
at den gennemsnitlige beskæftigelse i 2004 for de humani-
stiske kandidatuddannelser var 77 % for dimittender fra ASB, 
mens landsgennemsnittet var 76 %. Beskæftigelsesfrekvensen 
for samfundsvidenskabelige dimittender fra ASB var 88 %, 
mens landsgennemsnittet var på 86 %. der er tale om en 
positiv udvikling i forhold til undersøgelse af beskæftigelse i 
2003, hvor ASB på både humaniora og samfundsvidenskab 
lå under landsgennemsnittet. 

(P)

1.a.2 erhvervs- og karrierecenter

I 2006 etableres et erhvervs- og 
karrierecenter, som skal skabe 
bedre mulighed for, at dimitten-
derne får det rigtige job, og at 
virksomhederne får den rigtige 
medarbejder

I løbet af 2007 har der været en markant stigning i antal 
annoncerede jobs i ASB’s job- og Cv-bank. der er i perioden 
annonceret 2.378 job i ASB’s job- og Cv-bank, fordelt på 747 
studiejob, 466 praktikpladser, 35 projekter og 1.130 faste 
job. et andet vækstområde for erhvervs- og karrierecentret har 
i 2007 været indgåelse af samarbejdsaftaler om employer 
branding. Pr. 31. december 2007 havde ASB indgået 
samarbejdsaftaler med 25 relevante virksomheder/organisatio-
ner. det forventes, at væksten i antallet af samarbejdsaftaler vil 
fortsætte i 2008. 

P

 P Angiver, at målet er opfyldt
	(P) Angiver, at målet sandsynligvis ville være nået, hvis kontrakten løb til 2008
 �	Angiver, at målet sandsynligvis ikke ville være nået i 2008
	¢	Angiver, at målet er justeret efter indgåelse af kontrakten
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1.a.3.a dimittend- og karriereanalyse

der gennemføres en omfattende 
dimittend- og karriereanalyse for 
at afdække de væsentligste fakto-
rer i forbindelse med dimittender-
nes ansættelse

der er i 2006 etableret et netværk for ASB’s alumner. Status 
for 2007 er, at der i netværket er registreret ca. 5.330 
alumner, der har givet ASB en række værdifulde data om 
bl.a. beskæftigelse og brancher. over 3.000 alumner har 
udfyldt en profil, hvoraf 500 alumner befinder sig på højeste 
ledelsesniveau. I et samarbejde mellem 6 universiteter er der i 
løbet af 2007 gennemført en dimittendanalyse til kortlægning 
af det humanistiske arbejdsmarked i danmark. de deltagende 
universiteter har i samarbejde udviklet et fælles spørgeskema, 
og de enkelte universiteter har hver for sig gennemført 
spørgeskemaundersøgelser hen over sommeren 2007.
der er planlagt en ”lokal” dimittendundersøgelse for Au’s 
øvrige områder, hvor ASB deltager på det samfundsvidenska-
belige område. undersøgelsen forventes gennemført i foråret 
2008. Målet vurderes således fortsat at være realistisk.

(P)

1.a.3.b dimittend- og karriereanalyse

På baggrund af dimittend- og 
karriereanalysens resultater evalu-
eres de eksisterende uddannelsers 
kvalitet i forhold til beskæftigelse 
og mobilitet

resultaterne for de landsdækkende analyser (jf. 1.a.3.a) vil 
blive anvendt til evaluering af og sikring af de eksisterende 
uddannelsers kvalitet samt i forbindelse med nyudvikling 
af eksisterende og nye uddannelser såvel på dagstudierne 
som på efter- og videreuddannelsesområdet. Målet vurderes 
således fortsat at være realistisk.

(P)

1.b. antal stUderende

1.b.1 bachelorUddannelserne

optag på bacheloruddannelser 
forøges fra 1.058 i 2005 til 
1.380 i 2008

Antallet af studiestartere pr. 1. oktober 2006 var 1.175 
studerende. 
Antallet af studiestartere pr. 1. oktober 2007 var 1.253 
studerende. Fremgangen er tilfredsstillende. Målet vurderes 
således fortsat at være realistisk.

(P)

1.b.2 kandidatUddannelserne

optag på kandidatuddannelser-
ne forøges fra 776 i 2005 til 
900 i 2008

Antallet af studiestartere pr. 1. oktober 2006 var 790 
studerende, dvs. en mindre fremgang, som primært skyldes 
øget intern og national rekruttering. optagelsen har været 
præget af indførelse af deltagerbetaling for studerende fra 
lande uden for eu/eøS.
Antallet af studiestartere pr. 1. oktober 2007 var 743 
studerende. tilbagegangen i kandidatoptaget kan primært 
forklares ved, at der er optaget færre studerende end forventet 
fra andre institutioner – specielt udenlandske studerende. På 
trods af en høj overgangsfrekvens fra vores BA-uddannelser til 
kandidatuddannelserne har vores egenproduktion ikke været 
stor nok til at øge optaget på kandidatuddannelserne.

�
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1.b.3 efter- og videreUddannelse

optag på efter- og videreuddan-
nelser (bekendtgørelsesbelagte) 
forøges fra 447 i 2005 til 550 
i 2008

der blev optaget 450 årselever i 2007, hvilket er en stigning 
på 13 årselever i forhold til 2006, men ikke nok til, at målet 
kan nås inden udgangen af 2008. 

�

1.b.4 omsætning på anden efter- og videreUddannelse

omsætningen på ikke-bekendt-
gørelsesbelagte efter- og videre-
uddannelsesaktiviteter udgør i 
2008 mindst 4 mio. kr.

omsætningen på ikke-bekendtgørelsesbelagte aktiviteter var i 
2005 på 3,5 mio. kr. I 2006 var omsætningen steget til 3,8 
mio. kr. I 2007 var omsætningen steget til 3,9.

(P)

1.c. gennemførelsestid og frafald

1.c.1 gennemførelsestid på bachelorUddannelserne

den gennemsnitlige gennemførel-
sestid på bacheloruddannelserne 
fastholdes på 3,1 år

den gennemsnitlige gennemførelsestid for dimittender i 
perioden september 2005 – august 2006 er på 2,8 år. 
den gennemsnitlige gennemførelsestid for dimittender i 
perioden oktober 2006 – september 2007 er på 2,9 år. 

P

1.c.2 frafald på bachelorUddannelserne

Frafaldsprocenten på bachelor-
uddannelserne reduceres fra 35 
% i 2005 til 32 % i 2008

Frafaldsprocenten var i 2007 på 36 % – frafaldsprocenten 
er dermed fastholdt i forhold til 2006. der er iværksat 
forskellige tiltag, som forventes at slå igennem i løbet af en 
flerårig periode. Frafaldsprocenten overvåges løbende, og der 
forventes at ske en forbedring i løbet af de kommende år. det 
er dog usandsynligt, at frafaldsprocenten kan reduceres til 32 
% inden kontraktperiodens udløb. 

�

1.c.3 stUdietid på hUmanistiske kandidatUddannelser

den gennemsnitlige studietid på 
de humanistiske kandidatuddan-
nelser reduceres med 3 måneder 
fra 2 år og 8 måneder i 2005

den gennemsnitlige studietid var i 2006 3,1 år for de huma-
nistiske kandidatuddannelser. I 2007 var tallet faldet til 2,9 år. 
På baggrund af strategi 2006-2009 er der iværksat en række 
tiltag, f.eks. indførelse af en 5-års frist for gennemførelse af 
kandidatuddannelsen, afleveringsfrister for specialer, opkvalifi-
cering af vejledere og andre studenterrelaterede aktiviteter. det 
forventes fortsat, at disse tiltag vil reducere studietiden.
Målet vurderes således fortsat at være realistisk.

(P)

1.c.4 stUdietid på samfUndsvidenskabelige kandidatUddannelser

 P Angiver, at målet er opfyldt
	(P) Angiver, at målet sandsynligvis ville være nået, hvis kontrakten løb til 2008
 �	Angiver, at målet sandsynligvis ikke ville være nået i 2008
	¢	Angiver, at målet er justeret efter indgåelse af kontrakten
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den gennemsnitlige studietid 
på de samfundsvidenskabelige 
kandidatuddannelser fastholdes 
på det nuværende niveau med 
et gennemsnit på 2 år og 5 
måneder

den gennemsnitlige studietid på de samfundsvidenskabelige 
kandidatuddannelser var i 2006 fastholdt på 2 år og 5 
måneder. I 2007 var tallet steget til 2 år og 7 måneder. 
det forventes, at de indførte afleveringsfrister for specialer 
vil betyde, at gennemførelsestiden forkortes, og at målet er 
realiserbart.

(P)

1.d. internationalisering af Uddannelserne

1.d.1 engelsksprogede kandidatUddannelser

I 2008 formidles mere end 
halvdelen af kandidatuddan-
nelserne på engelsk

I 2008 udbydes 14 ud af 22 kandidatuddannelser på 
engelsk. 

P

1.d.2 tilpasning af partnerportefølje

I kontraktperioden tilpasses den 
nuværende internationale partner-
portefølje på godt 180 udenland-
ske universiteter mhp. at opfylde 
målet om, at alle studerende skal 
have mulighed for praktik eller 
udvekslingsophold som et led i 
deres 5-årige uddannelse ved 
Handelshøjskolen i Århus

Målet om, at alle studerende skal have mulighed for et praktik- 
eller udvekslingsophold som led i deres 5-årige uddannelse 
ved ASB, er opfyldt i 2006. der arbejdes på yderligere at 
tilpasse studieordningerne, således at de studerende gives en 
større grad af fleksibilitet til selv at vælge, om et udvekslings-
ophold skal finde sted på bachelor- eller kandidatniveau. I 
perioden fra juli 2006 til juli 2007 er der sket tilpasning af 40 
aftaler med internationale universiteter. 

P

1.d.3 etablering af sommerskoler

I 2006 gennemføres for første 
gang en summer school, som i 
2008 vil være fuldt implementeret 
med flere spor og en bred vifte 
af kurser på såvel bachelor- som 
kandidatniveau samt på efter- og 
videreuddannelsesniveau med 
et samlet deltagerantal på 200 
studerende

ASB’s Summer university blev afholdt for anden gang i 
juli/august 2007. der blev udbudt 7 bachelorfag og 10 fag 
på kandidatniveau. Samlet blev der afholdt 376 eksamens-
aktiviteter fordelt på 310 studerende, heraf 47 internationale 
studerende. Hertil kommer 52 betalende ASB-deltagere på 
sommeruniversitetet på tværs af det nye Au. 
der deltog således i alt 362 personer i sommerskoleaktivite-
terne på ASB i 2007.

P

1.d.4 antal internationale degree stUderende

Bestanden af internationale 
degree-studerende øges fra 693 
i 2005 til 825 i 2008

Pr. 1. oktober 2007 var der indskrevet 678 internationale 
degree-studerende. nedgangen fra 2005 skyldes først og 
fremmest indførelse af deltagerbetaling for studerende fra 
lande uden for eu/eøS. Antallet af degree-programmer, som 
udbydes på engelsk, er fortsat øget. det forventes, at antallet 
af internationale degree-studerende stiger i de kommende 
år, men det er tvivlsomt, om bestanden kan øges til 825 
internationale degree-studerende inden for kontraktperioden. 

�

1.d.5 antal indkomne UdvekslingsstUderende
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Antallet af indkomne udvekslings-
studerende øges fra 267 i 2005 
til 450 i 2008

Antallet af indkomne udvekslingsstuderende er øget i 2007 
– til i alt 295 studerende. 50 af disse studerende har valgt at 
studere 2 semestre på ASB. der vil fremover blive udbudt et 
større antal erhvervsøkonomiske fag på engelsk, da porteføljen 
af engelsksprogede fag vil blive tilpasset det stigende antal af 
vIP’ere, der er blevet ansat med udenlandsk baggrund. dette 
ventes at tiltrække flere udvekslingsstuderende. det forventes, 
at antallet af indkomne udvekslingsstuderende vil stige i 2008, 
men det er tvivlsomt, om antallet kan øges til 450 indkomne 
udvekslingsstuderende inden for kontraktperioden.

�

1.d.6 antal Udrejsende UdvekslingsstUderende

Antallet af udrejsende udveks-
lingsstuderende øges med 40 % 
fra 345 i 2005 til 450 i 2008

Antallet af udrejsende udvekslingsstuderende i 2007 var 319. 
der ses p.t. en ændret adfærd hos de studerende, som i sti-
gende grad ønsker udveksling på bachelorniveau frem for på 
kandidatniveau, eller som fravælger udlandsophold til fordel 
for praktikophold i danmark. På bacheloruddannelserne er det 
vanskeligt at øge antallet af udvekslingspladser pga. specifikke 
obligatoriske fag eller specifikke krav til fagkombinationer. 

�

1.d.7 antal doUble degree-aftaler

Antallet af samarbejder med 
udenlandske universiteter om 
double degrees øges fra 1 i 
2004 til 4 i 2008

der er ved udgangen af 2007 indgået 7 double degree-
aftaler fordelt på tre universiteter i hhv. Spanien, tyskland og 
Australien. 

P

2. forskning

2.a. fokUserede og prioriterede forskningsfelter
2.a.1 omprioritering af videnskabelige stillinger

efter gennemførelsen af den 
interne forskningsomprioritering vil 
mindst 10 % af de videnskabelige 
stillinger være omprioriteret

I forbindelse med den interne forskningsprioritering er 13,2 
vIP-årsværk omprioriteret i 2006, svarende til 6,49 % af de 
videnskabelige stillinger. I 2007 er fordelt yderligere 11 ph.d.-
stipendier, 9 post.doc.-stillinger og 15 vIP-stillinger i henhold til 
ASB’s strategi. Målet er således opfyldt. 

P

2.a.2 etablering af forskningscentre

 P Angiver, at målet er opfyldt
	(P) Angiver, at målet sandsynligvis ville være nået, hvis kontrakten løb til 2008
 �	Angiver, at målet sandsynligvis ikke ville være nået i 2008
	¢	Angiver, at målet er justeret efter indgåelse af kontrakten
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Handelshøjskolens strategiske 
indsatsområder er:
•  Logistik/Supply Chain 

Management og operations-
analyse

•  Financial decision Making
•  research on Customer 

relations in the Food Sector 
(MAPP)

•  erhvervsrettens internationalise-
ring

•  Skill Formation, Qualifications 
and Career development

•  Human resources and 
Corporate Performance (CCP)

•  Corporate Communication
• Leksikografi
•  organizational renewal and 

evolution (Core)
I løbet af 2006 etableres et 
forskningscenter inden for hvert af 
de strategiske indsatsområder

der er indgået centerkontrakter inden for følgende områder:
•  Centre for research on Customer relations in the Food 

Sector (MAPP)
• Centre for organizational renewal and evolution (Core)
•  Centre for research in Integration, education, Qualifications 

and Marginalisation (CIM)
• Center for Leksikografi (CentLex)
• Centre for Corporate Performance (CCP)
• Center for virksomhedskommunikation (Cfv)
• Centre for International Business Law (CIBL)
•  Centre for operations research Applications in Logistics 

(CorAL) 

P

2.a.3 etablering af laboratorier

Handelshøjskolen har defineret 
følgende laboratorier:
• Strategy-Lab
• MedvId
I løbet af 2006 etableres et eller 
flere laboratorier

der er i kontraktperioden indgået laboratoriumkontrakt med:

• knowledge Communication Lab (kCL)
• Strategy-Lab

P

2.a.4 tilknytning til forskerskoler og forskerskolenetværk

Inden udgangen af kontraktperio-
den er der inden for hvert af de 
strategiske indsatsområder til-
knyttet en national eller inter-
national forskerskole eller forsker-
skolenetværk

der er inden for 8 ud af ASB’s 9 strategiske indsatsområder 
tilknyttet en national eller international forskerskole eller 
forskerskolenetværk pr. december 2006:
• MAPP – Forskerskolen Food
•  Core – Forskerskolen i organisations- og Ledelsesteori 

(FioL)
• CIM – Forskerskolen for Integration, Produktion og velfærd
• CentLex – Sprogvidenskabelig Forskerskole nord
• CCP – Forskerskolen for Integration, Produktion og velfærd
•  Corporate Communication – Forskerskolen i Medier, 

kommunikation og journalistik
• CIBL – dansk juridisk forskerskole
•  Financial decision Making – dansk forskerskole i Finansie-

ring. 
Målet vurderes således fortsat at være realistisk.

(P)

2.a.5 omprioritering af ph.d.-stillinger
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Inden udgangen af kontraktperio-
den vil 70 % af Handelshøjskolen 
i Århus’ internt finansierede 
ph.d.-studerende blive tilknyttet de 
strategiske indsatsområder

ved udgangen af 2006 var der indskrevet i alt 17 internt 
finansierede ph.d.-studerende. 13 af disse (dvs. 76 %) er 
tilknyttet de strategiske indsatsområder.
ved udgangen af 2007 var der indskrevet i alt 41 internt 
finansierede ph.d.-studerende. 26 (dvs. 63,4 %) af disse er 
tilknyttet de strategiske indsatsområder.
Målet vurderes således fortsat at være realistisk.

(P)

2.b. forskningsprodUktion

2.b.1 antal forskningspUblikationer

I løbet af kontraktperioden øges 
antallet af forskningspublikationer 
pr. vIP-årsværk fra 2,1 til 2,5
 

realiseret forskningsproduktion  pr. internt finansierede vIP 
m/f-årsværk                   
                                                                  
  2005 2006 2007 
1.1.A-1.1.d i alt 287 369 373 
vIP m/f-årsværk i alt 139 135 145 
publ/vip-årsværk 2,1 2,7 2,6 

P

ASB’s strategi på forskningsproduktionssiden er først og 
fremmest at øge kvaliteten af forskningsproduktionen, hvilket 
måles på andelen af peer-reviewede forskningspublikationer. 
I 2005 er der registreret 132 peer-reviewede publikationer, 
mens tallet for 2007 er 257. Altså en markant stigning. På den 
baggrund er det et ambitiøst mål samtidig at øge den samlede 
forskningsproduktion. Som det fremgår, er der også sket en 
stigning i det samlede antal forskningspublikationer, således 
at forskningsproduktionen pr. vIP-årsværk i 2007 opfylder det 
endelige mål for 2008. 

2.b.2 etablering af metode til måling af forskningskvalitet

Inden udgangen af 2007 vil 
Handelshøjskolen i Århus have 
etableret en mere præcis metode 
til måling af forskningskvaliteten

Pr. december 2007 er der etableret et system, der måler:
a) Publikationer 
b) Citationer. Web of Science anvendes 
c) eksterne forskningsbevillinger 
Systemet vil løbende blive afstemt med nationale systemer for 
måling af forskningskvaliteten. 

P

2.b.3 antal ph.d.-stUderende

 P Angiver, at målet er opfyldt
	(P) Angiver, at målet sandsynligvis ville være nået, hvis kontrakten løb til 2008
 �	Angiver, at målet sandsynligvis ikke ville være nået i 2008
	¢	Angiver, at målet er justeret efter indgåelse af kontrakten
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Med baggrund i den eksiste-
rende vejledningskapacitet og 
antallet af nuværende ansøgere 
ønsker Handelshøjskolen, under 
forudsætning af øgede bevillinger 
til ph.d.-studerende, at øge 
antallet af ph.d.-studerende med 
20 årsværk fra det nuværende 
niveau på 40 årsværk

På trods af at ASB ikke er tilført yderligere forskningsmidler i 
2006, er antallet af ph.d.-årsværk øget til 44 årsværk. I 2007 
er antallet af ph.d.-årsværk øget til 52 årsværk. det er fortsat 
Handelshøjskolens ønske at udvide antallet af ph.d.-stude-
rende, i takt med at bevillingerne til Handelshøjskolen øges. 
ASB har fået tilført et rammeløft til forskning i forbindelse med 
fusionen med Aarhus universitet, danmarks jordbrugsForskning 
og danmarks Miljøundersøgelser. en del af disse midler vil 
blive anvendt til at opfylde målet om 60 årsværk i 2008. 
Målet vurderes således fortsat at være realistisk.

(P)

2.c. økonomisk grUndlag for forskningsindsatsen

2.c.1 eksterne forskningsmidler

Summen af eksterne forsknings-
midler øges i løbet af kontraktpe-
rioden med 60 % i forhold til 
2005-niveau på 35 mio. kr.

Iflg. den endelige årsrapport for 2005 var summen af eksterne 
forskningsmidler i 2005 ca. 32 mio. kr. Summen af eksterne 
forskningsmidler i 2007 blev på i alt 34,8. Som konsekvens af 
forskningsstrategien har ASB besluttet, at en del af omsætnin-
gen på efter- og videreuddannelsesaktiviteter skal anvendes til 
forskningsmidler. I 2007 svarer dette til ca. 5,7 mio. kr. det er 
dog tvivlsomt, om målet om en 60 % forøgelse kan nås inden 
udgangen af 2008.

�

2.d internationalisering af forskningen

2.d.1 Udenlandske gæsteforskere og gæsteUndervisere

det samlede antal af udenlandske 
gæsteforskere og gæsteundervi-
sere øges fra 20 i 2004 til 30 i 
2006 og 50 i 2008

ASB har i 2007 haft 41 udenlandske gæsteforskere og 
gæsteundervisere. Målet for 2007 er således opfyldt, og 
målet for 2008 forventes at kunne nås.

(P)

2.d.2 danske forskere og ph.d.-stUderendes forskningsophold i Udlandet

omfanget af danske forskeres og 
ph.d.-studerendes længereva-
rende ophold på udenlandske 
universiteter øges fra de 12 
personer, der var på forsknings-
ophold i udlandet i 2004, til 20 
personer i 2008

I 2007 har 23 forskere og ph.d.-studerende været på 
længerevarende forskningsophold i udlandet. Målet er således 
opfyldt, og der forventes mindst samme niveau i 2008. 

P

3. dialog og samarbejde med virksomheder, organisationer og samfUnd
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3.a.       partnerskaber og samarbejdsprojekter, der inddrager forskere, stUderende, 
alUmner, erhvervslivet og organisationer

3.a.1  antal erhvervs-ph.d.-stUdieforløb

Antallet af erhvervs-ph.d.-studie-
forløb øges i kontraktperioden fra 
4 til 15

Pr. december 2007 er der indskrevet 12 erhvervs-ph.d.-stude-
rende. Målet vurderes således fortsat at være realistisk.

(P)

3.a.2 praktik

Minimum 25 % af de studerende, 
som afslutter kandidatstudiet i 
2008, har gennemført en praktik-
periode i deres studietid

ved udgangen af 2007 havde 187 kandidatstuderende 
indgået aftaler med virksomheder om praktikophold i 2007. 
Set i forhold til optagelsestallet i 2006 udgør dette 24 % af 
de kandidatstuderende. der er tale om et mindre fald, men 
målet vurderes fortsat at være realistisk.

(P)

3.a.3 samarbejde med virksomheder om bachelor- og kandidatafhandlinger

Minimum 70 % af bachelor- og 
kandidatafhandlinger gennemfø-
res i samarbejde med virksomhe- 
der og organisationer ved 
udgangen af kontraktperioden

der arbejdes fortsat på at sikre en valid metode til registrering 
af, hvorvidt afhandlinger er gennemført i samarbejde med 
virksomheder og organisationer, samt en definition af, hvilke 
faktorer der skal være opfyldt, for at afhandlingerne kan 
siges at være gennemført i samarbejde med virksomheder 
og organisationer. Målet vurderes således fortsat at være 
realistisk.

(P)

3.b. formidling

3.b.1 synlighed i den offentlige debat

omfanget af deltagelse i den 
offentlige debat vil blive fastholdt. 
I 2005 er deltagelsen dokumen-
teret ved 1.500 presseklip

ASB’s pressedækning er steget med 33 % fra 1.248 presseklip 
i 2006 til 1.664 i 2007. dermed har ASB overopfyldt sit mål 
om at fastholde omfanget af deltagelse i den offentlige debat 
på 2005-niveauet på 1.500 presseklip.

P

3.c. kommercialisering af forskningsresUltater og relationer

3.c.1 etablering af selskaber til kommercialiseringsaktiviteter

I løbet af kontraktperioden etable-
res nye selskaber til kommerciali-
seringsaktiviteter med en omsæt-
ning i disse selskaber på min. 5 
mio. kr. pr. år

ASB etablerede i 2006 selskabet termshare til kommercialise-
ringsaktiviteter, men har ikke nået en omsætning på 5 mio. kr. 
pr. år. 

�

 P Angiver, at målet er opfyldt
	(P) Angiver, at målet sandsynligvis ville være nået, hvis kontrakten løb til 2008
 �	Angiver, at målet sandsynligvis ikke ville være nået i 2008
	¢	Angiver, at målet er justeret efter indgåelse af kontrakten
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3.c.2 eksterne midler

Andelen af eksterne midler, som 
stammer fra f.eks. partnerskaber, 
sponsorater, erhvervs- og karri-
erecenter, udbudte projektmidler 
(ikke forskning) samt rekvirerede 
midler, øges fra 9 mio. kr. i 2005 
til 15 mio. kr. i 2008.

Andelen af eksterne midler til andre aktiviteter end forskning 
udgjorde i 2006 15,7 mio. kr. Heraf udgjorde omsætningen 
på ikke-bekendtgørelsesbelagte aktiviteter (jf. også mål 1.b.4) 
3,8 mio. kr.
Andelen af eksterne midler til andre aktiviteter end forskning 
udgjorde i 2007 13,1 mio. kr. Heraf udgjorde omsætningen 
på ikke-bekendtgørelsesbelagte aktiviteter (jf. også mål 1.b.4) 
3,9 mio. kr. Målet vurderes således fortsat at være realistisk.

(P)

3.d. partnerskaber og samarbejdsaftaler med andre institUtioner

3.d.1 konsortieaftaler

I 2006 indgås formel konsortie-
aftale med Syddansk universitet 
om udvikling og udbud af uddan-
nelser

der er indgået en generel konsortieaftale med Syddansk 
universitet i 2006, som også omhandler uddannelser. det 
øgede uddannelsessamarbejde med Syddansk universitet 
om masteruddannelser har udmøntet sig i præcedens for 
planlægning og styring af fælles uddannelsesaktiviteter. 

P

4. kvalitetssikring og akkreditering

4.a. akkreditering
4.a.1 eQUis-akkreditering

I 2006 opnås en tilfredsstillende 
eQuIS midtvejsevaluering, og i 
2009 gennemgår Handelshøj-
skolen i Århus eQuIS-reakkredite-
ringsprocessen med positivt 
resultat

Midtvejsevalueringsrapport blev indsendt, og eFMd 
fremsendte en særdeles tilfredsstillende tilbagemelding i marts 
2007. 
Arbejdet med at planlægge procedure for eQuIS-reakkredite-
ringsprocessen er påbegyndt. 

P

4.a.2 diploma sUpplement-label

I 2006 opnås diploma Sup-
plement-Label

ASB har søgt i 2006, men fik afslag med henvisning til 
tekniske forhold. ASB har bedt Cirius om at tage afslaget 
op centralt mhp. en omgørelse. der har ikke været en 
ansøgningsrunde i 2007. det er endnu uafklaret, om der bliver 
en ansøgningsrunde i 2008. Målet for 2006 er således ikke 
opfyldt.

�

4.a.3 ects-label

I 2007 opnås eCtS-label det bliver ikke muligt at søge eCtS-label i 2007, da næste 
runde først bliver i 2008. der søges eCtS-label for hele Au i 
2008. Målet for 2007 er således ikke opfyldt.

�

4.a.4 aacsb-akkreditering

Inden udgangen af 2007 
igangsættes en proces mhp. at 
opnå den amerikanske AACSB-
akkreditering

ASB har i 2007 indsendt sin eligibility-ansøgning til AACSB 
og forventer at have akkrediteringen i hus i begyndelsen 
af 2010. Processen indebærer tildeling af en mentor, en 
selvevalueringsrapport samt et peer-review visit.

P
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4.a.5 Deltagelse i nationalt og internationalt kvalitetsarbejDe

Handelshøjskolen i Århus vil mar-
kere sig nationalt og internationalt 
i universiteters kvalitetsarbejde 
(i Rektorkollegiet, i dialog med 
VTU, via EUA og EFMD)

Dekanen og de to prodekaner deltager løbende i såvel 
nationalt som internationalt kvalitetssikringsarbejde og 
akkrediteringer. Hertil kommer, at ASB’s bibliotek deltager 
i benchmarking med internationale biblioteker i det interna-
tionale business school-bibliotekssamarbejde (EBSLG-regi). 
Benchmarking sker på 3 områder: servicekvalitet, informations-
ressourcer til rådighed og fysiske faciliteter. Det er planlagt at 
udvide samarbejdet til at omfatte et antal større amerikanske 
og asiatiske business school-biblioteker. 

P

4.b. kvalitetssikring af uDDannelserne

4.b.1 inDeks for stuDerenDes loyalitet, tilfreDsheD og læring

Inden udgangen af kontraktpe-
rioden opnås en score på > 70 
i Handelshøjskolens indeks for 
studerendes loyalitet, tilfredshed 
og læring. I kontraktperioden 
gennemføres og øges opfølgnin-
gen mhp. at nå målet. I 2006 
skal indeksene være større end 
60

I foråret 2007 og i efteråret 2007 er der gennemført 
undervisningsevaluering i udvalgte fag. Efterårets evalueringer 
gav for forelæsningernes vedkommende en stigning på 
indekset for læring til 60,7, hvilket må siges at være tilfreds-
stillende. Indekset forventes at stige yderligere, når der bliver 
skabt bedre fysiske rammer for forelæsningerne, samt når det 
nye Learning Styles Lab i 2008 begynder sit arbejde. Med 
hensyn til indeks for hold/øvelsesundervisning er indekset i 
2007 beregnet til 66,3, hvilket er en markant positiv ændring 
i forhold til 2006. Studentertilfredshedsundersøgelsen viser et 
indeks på 63, hvilket er en pæn fremgang i forhold til 2005, 
hvor indeks var 60.
Indeks for loyalitet er ligeledes steget til 74 mod 71 i 2005. 
Der er dermed målt betydelig fremgang på alle målte indeks 
i 2007.

P

4.b.2 kompetencebeskrivelser

Inden udgangen af 2007 
foreligger klare kompetencebe-
skrivelser for såvel eksisterende 
som nye fag og uddannelser for 
derigennem at sikre gennemsig-
tighed, således at de studerende 
træffer kvalificerede beslutninger i 
forbindelse med studievalget, og 
at aftagerne sikres information om 
dimittendernes kompetencer

Der er udarbejdet kompetencebeskrivelser for samtlige fag, og 
målet er således opfyldt.

P

 P Angiver, at målet er opfyldt
	(P) Angiver, at målet sandsynligvis ville være nået, hvis kontrakten løb til 2008
 �	Angiver, at målet sandsynligvis ikke ville være nået i 2008
	¢	Angiver, at målet er justeret efter indgåelse af kontrakten



AArHuS 
unIverSItet

4.c. kvalitetssikring af forskningen

4.c.1 evalUering af forskningscentre

de etablerede forskningscentre 
skal gennemgå evaluering med 
deltagelse af internationale 
peers (fagfæller) mhp. at opnå 
anerkendelse for forskning på højt 
internationalt niveau. Forsknings-
centrene vil blive etableret i løbet 
af kontraktperioden, hvorfor 
evalueringsarbejdet for de nye 
forskningscentre forventes at blive 
foretaget i 2010

evalueringskravet indgår i centerkontrakterne. Målet vurderes 
således opfyldt.

P

4.c.2 benchmarking

Inden udgangen af 2008 påbe-
gyndes benchmarkingaktiviteter 
på to udvalgte områder med 
deltagelse af både nationale og 
internationale institutioner

Projektet er endnu ikke igangsat. det overvejes at lade et af de 
to udvalgte områder være benchmarking af forskningsproduk-
tionen i forhold til CBS og muligvis flere internationale business 
schools. Målet vurderes således fortsat at være realistisk.

(P)

4.d. kvalitetssikring af handelshøjskolen i århUs som en attraktiv, skabende og lærende 
arbejdsplads for stUderende og medarbejdere

4.d.1 dygtige Undervisere og formidlere

I 2006 indføres et incitamentsy-
stem, der sikrer belønning af 
dygtige undervisere og formid-
lere, og i forbindelse med 
nyansættelser for alle grupper af 
under-visere stilles eksplicitte krav 
til pædagogiske kvalifikationer

vedrørende kompetenceudvikling af nuværende og kom-
mende undervisere har der også i 2007 været udbudt såvel 
pædagogiske kurser som sprogkurser. det er ligeledes i 2007 
besluttet at oprettet et Learning Styles Lab, der fra 2008 skal 
stå for den pædagogisk-didaktiske efteruddannelse internt af 
medarbejdere. der vil blive tilbudt efteruddannelse til såvel 
faste medarbejdere som eksterne lektorer, undervisningsas-
sistenter samt instruktorer. vedrørende belønning af dygtige 
undervisere og formidlere er der også i år uddelt priser til årets 
undervisere. der er i 2007 blevet uddelt 4 priser: 2 priser 
blandt staben af fastansatte videnskabelige medarbejdere 
og undervisere, 1 pris blandt staben af eksterne lektorer og 
undervisningsassistenter og 1 til en studenterinstruktor. der 
bliver nu i forbindelse med ansættelse af undervisere krævet 
dokumentation for undervisningskvalifikationer.

P

 

 P Angiver, at målet er opfyldt
	(P) Angiver, at målet sandsynligvis ville være nået, hvis kontrakten løb til 2008
 �	Angiver, at målet sandsynligvis ikke ville være nået i 2008
	¢	Angiver, at målet er justeret efter indgåelse af kontrakten
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7.1.C DAnmArks PæDAGoGI-
ske UnIversItets UDvIkLInGs-
kontrAkt for 2007

Udviklingskontraktens mål Analyse for 2006-2007 status

Forskning

strategiske indsatsområder

1 forøgelse af den omfat-
tende forskningsindsats 
i forhold til forbedring 
af grundskolens forhold. 
forøgelsen sker med 
fokus på aktuelt relevante 
didaktiske forhold. Antallet 
af forskningsårsværk øges 
fra 18 i 2005 til 24 i 2008

et væsentligt formål i DPU’s udviklingskontrakt er at dreje og 
forny kompetenceprofilen inden for prioriterede områder, 
herunder grundskoleområdet og de aktuelt relevante didaktiske 
forhold. På den baggrund er der foretaget nyansættelser, der 
imødekommer den ønskede fornyelse. Ansættelserne omfatter 
både faste videnskabelige medarbejdere og ph.d.-stipendia-
ter. Der er således sket en profilering af medarbejderkompe-
tencerne i forhold til de opstillede mål i udviklingskontrakten, 
og delmålet for 2007 er nået. 2008-målet ville være opnået, 
hvis kontrakten løb til og med 2008.

(P)

2 forøgelse af den 
kvantitative uddannelses-
forskningsindsats, herunder 
udvikling af evaluerings- og 
målemetoder med vægt på 
udvikling af diagnostiske 
tests. Antallet af forsknings-
årsværk øges fra 8 i 2005 
til 12 i 2008

et væsentligt formål i DPU’s udviklingskontrakt er at dreje og 
forny kompetenceprofilen inden for prioriterede områder, 
herunder inden for den kvantitative uddannelsesforskning. På 
den baggrund er der foretaget nyansættelser, der imødekom-
mer den ønskede fornyelse. Ansættelserne omfatter både faste 
videnskabelige medarbejdere og ph.d.-stipendiater. Delmålet 
for 2007 er ikke nået, men det må antages, at 2008-målet 
ville være opnået, hvis kontrakten løb til og med 2008.

(P)

3 forøgelse af forsknings-
indsatsen inden for 
pædagogisk ledelse, It 
og medier i folkeskolen, 
specialpædagogik og 
lærer- og pædagogud-
dannelserne. Den konkrete 
målfastsættelse sker inden 
udgangen af 2006

et væsentligt formål i DPU’s udviklingskontrakt er at dreje og 
forny kompetenceprofilen inden for prioriterede områder, her-
under pædagogisk ledelse og It og medier i folkeskolen samt 
specialpædagogik og lærer- og pædagoguddannelserne. På 
den baggrund er der foretaget nyansættelser, der imødekom-
mer den ønskede fornyelse. Ansættelserne omfatter både 
faste videnskabelige medarbejdere og ph.d.-stipendiater. Der 
er således sket en profilering af medarbejderkompetencerne 
i forhold til de opstillede mål i udviklingskontrakten, og 
2008-målet er med udgangen af 2007 nået.

P

 P Angiver, at målet er opfyldt
	(P) Angiver, at målet sandsynligvis ville være nået, hvis kontrakten løb til 2008
 �	Angiver, at målet sandsynligvis ikke ville være nået i 2008
	¢	Angiver, at målet er justeret efter indgåelse af kontrakten
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4 Forøgelse af forskningsind-
satsen inden for erhvervsud-
dannelserne. Antallet af 
forskningsårsværk øges fra 
3 i 2005 til 4 i 2008

2008-målet er med udgangen af 2007 nået. P

5 Forøgelse af forskningsind-
satsen inden for voksen- og 
efteruddannelsesområdet. 
Den konkrete målfastsæt-
telse sker inden udgangen 
af 2006

2008-målet er med udgangen af 2007 nået. P

6 Etablering af et dansk 
Clearinghouse inden for 
uddannelsesforskning, 
sikring af ekstern bevilling 
til at udføre opgaven, og 
gennemførsel af en ekstern 
evaluering af Clearinghouse

Clearinghouse modtog i 2007 550.000 norske kroner til 
et systematisk review på i alt 1.1 mio. norske kroner fra det 
norske Kunnskapsdept. Dertil kommer at Clearinghouse indgik 
aftale med EVA om en forskningsmapping på 221.500 kr. i 
2007.

P

7 Intensivering af forsknings-
tilknytning og forskningsfor-
midling til CVU’erne ved at 
øge det nuværende antal 
af udvekslingsprojekter på 
en beløbsramme på over 
200.000 fra 2 i 2005 til 8 
i 2008

Delmålet for 2007 var et antal udviklingsprojekter på 6 og 
resultatet for 2007 er 7. Der arbejdes på flere fronter på 
fortsat at styrke samarbejdsrelationerne til CVU’erne/profes-
sionshøjskolerne.

(P)

Øget indtjening

8 Nettoindtjeningen (bruttoind-
tægter på eksterne projekter 
minus eksterne udgifter) 
forøges fra 133.000 i 
2005 til 140.000 i 2008 
pr. fast videnskabeligt 
medarbejderårsværk

Nettoindtjeningen pr. fast videnskabeligt medarbejderårsværk 
er steget fra 142.000 kr. i 2006 til 150.300 kr. i 2007, 
hvilket må siges at være overordentligt tilfredsstillende.

P

9 Antallet af større forsknings-
projekter (projekter med 
en ekstern finansiering på 
mere end 500.000), der 
gennemføres i samarbejde 
med erhvervslivet, øges fra 
4 i 2005 til 8 i 2008

I 2007 er det ikke lykkedes at etablere samarbejder med 
erhvervslivet i samme takt som planlagt; dog antages det, at 
målet ville være kunnet nået i løbet af 2008.

(P)

 P Angiver, at målet er opfyldt
	(P) Angiver, at målet sandsynligvis ville være nået, hvis kontrakten løb til 2008
 �	Angiver, at målet sandsynligvis ikke ville være nået i 2008
	¢	Angiver, at målet er justeret efter indgåelse af kontrakten
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Vækst i publikationsrater

10 Den gennemsnitlige årlige 
publikationsrate for inter-
nationale videnskabelige 
artikler pr. videnskabeligt 
årsværk forøges fra 0,27 i 
2004 til 0,33 i 2008

skift af forskningsdatabase i 2007 har betydet, at målet ikke 
kan måles, idet der ikke er direkte sammenlignelige kategorier 
mellem den tidligere database og den nuværende. Det må 
antages, at målet for 2008 ville kunne være nået.

P

11 Andelen af internationale 
videnskabelige artikler med 
peer review forøges fra 
0,55 i 2004 til 0,60 i 
2008

skift af forskningsdatabase i 2007 har betydet, at målet ikke 
kan måles, idet der ikke er direkte sammenlignelige kategorier 
mellem den tidligere database og den nuværende. Det må 
antages, at målet for 2008 ville kunne være nået.

P

eValuering

12 Der gennemføres en 
uafhængig ekstern 
evaluering af forskningen 
med udenlandske evaluato-
rer senest med udgangen 
af 2007. resultatet af 
evalueringen skal offentlig-
gøres og følges op

evalueringen er gennemført i 2007. resultatet følges op i 
2008. Der er igangsat en international evaluering af DPU’s 
syv forskningsprogrammer. resultatet vil foreligge primo 2008.

P

internationalisering

13 Universitetets engagement 
i internationale undersø-
gelser, hvor DPU er aktiv 
medspiller i PIsA-, sItes-, 
PIrLs-, teDs- og CIvIC-
undersøgelser, fastholdes

DPU er Danmarks repræsentant i International Association for 
educational Assessment og involveret i PIrLs, tImms, sItes 
og CIvIC, men ikke teDs, som er komparative, empiriske 
undersøgelser. DPU bekoster for indeværende selv disse meget 
dyre, nationale undersøgelser, som Undervisningsministeriet på 
sigt bør involvere sig i.

P

14 samarbejde med 
Universitetet i oslo, 
Göteborgs Universitet, 
University of London, 
Institute of education samt 
mindst et sydeuropæisk, 
et østeuropæisk og et 
nordamerikansk universitet 
skal være formaliseret med 
henblik på faste aftaler 
om forskningssamarbejde 
inden for et eller flere af de 
angivne fokusområder

formelle aftaler er indgået med Göteborg og oslos univer-
siteters uddannelsesvidenskabelige fakulteter og skal fornyes 
i 2008. Der er indgået aftaler med Devrecen Universitet 
i Ungarn og masaryk i tjekkiet. DPU har adjungeret en 
professor fra University of British Colombia og er i færd med 
at indgå en formel aftale med dette universitet.

P

15 Andelen af forskere, der 
årligt opholder sig ved et 
udenlandsk universitet i 
mindst en uge, øges fra 3 % 
i 2005 til 5 % i 2008

Antallet af forskerophold er øget til 7 %. opgørelsen baserer 
sig på data indberettet i DPU’s forskningsdatabase.

P
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16 De videnskabelige medar-
bejderes årlige deltagelse 
i internationale konferencer 
med oplæg skal øges fra 
gennemsnitlig 0,7 (hvilket 
svarer til 110 internationale 
konferencebidrag og en 
stab af videnskabelige 
medarbejdere inkl. ph.d.er 
på 155) i 2004 til 0,9 i 
2008

målet er nået i 2006. opgørelsen i 2007 er ikke foretaget 
på grund af skift af forskningsdatabase, da opgørelserne 
fra de to forskningsdatabaser ikke meningsfyldt kan sam-
menlignes.

P

17 De videnskabelige 
medarbejderes deltagelse i 
internationale netværk øges 
fra gennemsnitligt 0,7 i 
2004 til 0,8 i 2008

Grundet skift af forskningsdatabase er der i opgørelsen for 
2007 ikke skelnet mellem nationale og internationale netværk, 
og tallene er således ikke umiddelbart sammenlignelige.

P

18 DPU skal være ledende 
deltager i mindst to større 
internationale forskningspro-
jekter

målet for 2008 er nået i 2007. Der arbejdes fortsat på at 
øge raten af forskningsmidler fra eU.

P

uddannelse

Forskeruddannelse

19 Antallet af erhvervs-ph.d.er 
øges fra 2 i 2005 til 4 i 
2008

Der er i 2007 i alt indskrevet 6 erhvervs-ph.d.er, hvoraf de 4 
har påbegyndt studiet i 2007. I 2007 er det således lykkedes 
over forventning at tiltrække erhvervs-ph.d.-stipendier.

P

20 Antallet af ph.d.er øges 
fra 12 i 2004 til en stabil 
produktion på 20 årligt i 
2008

Delmålet på 14 er opnået for 2007, og det må antages, at 
målet for 2008 ville kunne nås.

(P)

21 Det er målet, at DPU 
gennemfører universitets-
pædagogisk uddannelse 
på mindst tre universiteter. 
omfanget øges fra 0,6 
årsværk i 2005 til 1,0 
årsværk i 2008

med universitetsfusionerne i 2007 er antallet af universiteter 
ikke længere et mål. målet vedrørende indsatsen i årsværk er 
nået.

P

kandidat- og masteruddannelse

22 Der udvikles og søges 
godkendt en kandidatud-
dannelse i didaktik i 
samarbejde med andre 
universiteter for at hæve 
undervisningens kvalitet 
i det samlede danske 
uddannelsessystem inden 
for udvalgte faglige hoved-
områder. Uddannelserne 
udvikles i samarbejde med 
interessenter

kandidatuddannelsen i it-didaktisk design er erklæret positiv af 
Akkrediteringsrådet og forventes igangsat efteråret 2008.

P
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23 Der udvikles og 
søges godkendt to nye 
masteruddannelser i 
relation til prioriteringer 
inden for folkeskoleområdet. 
Uddannelserne udvikles i 
samarbejde med eksterne 
interessenter

Masteruddannelsen i Evaluering er erklæret positiv af 
Akkrediteringsrådet og forventes igangsat efteråret 2008.

P

24 Det er DPU’s mål, at 
produktionen af nye 
kandidater øges fra 60 i 
2005 til 110 i 2006, 150 
i 2007 til mindst 200 i 
2008

Delmålet for 2007 er nået, og det må antages, at 2008-målet 
vil blive nået, idet flere tiltag er iværksat med henblik på at 
øge gennemstrømningen.

(P)

25 Det er DPU’s mål, at 
produktionen af masters 
øges fra 80 i 2005 til 100 
i 2008

Målet er nået, og det er lykkedes at øge produktionen 
væsentligt.

P

26 Andelen af universitetsba-
chelorer på kandidatud-
dannelserne øges fra 5 % i 
2005 til 10 % i 2008

Det er ikke lykkedes at tiltrække et øget antal universitetsbache-
lorer. Målet skal revurderes.

�

27 Andelen af kandidat-
studerende på DPU’s 
nye uddannelser, der 
gennemfører på normeret 
tid plus ét år (i alt 3 år) skal 
øges fra 32 % i 2005 til 
50 % i 2008 (opgjort efter 
Rektorkollegiets nøgletal 
17-model). Tallet omfatter 
også studerende, der har 
gennemført på normeret tid

Målet er justeret, da det oprindelige mål ikke var korrekt 
opgivet. Det faktisk opnåede i 2007 er meget tilfredsstillende; 
dog arbejdes der fortsat på at bedre andelen.

�

28 Antallet af kandidatstu-
derende, der ikke går 
til eksamen efter det 
første semester på deres 
kandidatstudium, mindskes 
fra 45 % i efteråret 2004 til 
højst 35 % i efteråret 2008

Målet er nået, og de tiltag, der er iværksat, har sandsynligvis 
allerede haft effekt. Der arbejdes fortsat på at nedbringe 
procentsatsen.

P

29 Der er etableret fem 
fungerende alumnenetværk 
i 2008

Ved DPU er oprettet to alumnenetværk i forhold til to masterud-
dannelser. To yderligere fora er undervejs.

(P)

30 Der er etableret aftagerpa-
neler for DPU’s kandidat- og 
masteruddannelser senest 
i 2007

Er i proces. (P)

 P Angiver, at målet er opfyldt
	(P) Angiver, at målet sandsynligvis ville være nået, hvis kontrakten løb til 2008
 �	Angiver, at målet sandsynligvis ikke ville være nået i 2008
	¢	Angiver, at målet er justeret efter indgåelse af kontrakten
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EftEruddannElsE

31 Antallet af efteruddannelses-
kurser inklusive enkeltmodu-
ler fra masteruddannelser 
øges fra 20 i 2005 til 40 
i 2008

Antallet af efteruddannelseskurser er forøget til 45 og er mere 
end det samlede mål.

P

EvaluEring af uddannElsErnE

32 Der gennemføres en 
ekstern turnusevaluering af 
kandidatuddannelserne, 
herunder undervisningens 
kvalitet, med udenlandske 
evaluatorer senest med 
udgangen af 2008. Der 
udarbejdes en opfølgende 
handlingsplan

Målet er justeret efter indgåelse af kontrakten, og evalueringer 
vil følge regelsættet omkring kvalitetssikring af uddannelserne.

¢

intErnationalisEring af uddannElsErnE

33 Midler til udveksling 
forøges med 20 % i forhold 
til 2005-niveau. Den 
konkrete målfastsættelse i 
absolutte tal foretages inden 
31.12.2006

De samlede midler til udveksling er blevet øget med 20 % som 
målsat til i alt 120.115 kroner i 2007.

P

34 Samarbejde med 
Universitetet i Oslo, 
Göteborgs Universitet, 
University of London, 
Institute of Education samt 
mindst et sydeuropæisk, 
et østeuropæisk og et 
nordamerikansk universitet 
skal være formaliseret med 
henblik på faste aftaler om 
studenterudveksling

DPU er involveret i European Master of Adult Education 
med Ostrava Universitet samt Western Timisoara. DPU har 
endvidere gennem 9+1 indgået samarbejdsaftale med 
Ontario Institute of Educational Studies. Punktet er opfyldt.

P

35 Der indskrives mindst 20 
udenlandske studerende 
årligt fra 2007

Der er indskrevet 23 udenlandske studerende i 2007. P

36 DPU skal være 
ledende deltager i mindst 
to internationale eliteuddan-
nelsesprogrammer

DPU koordinerer MALLL samt laics, som også er en eliteuddan-
nelse, og dermed har DPU to eliteuddannelsesprogrammer.

P

 P Angiver, at målet er opfyldt
	(P) Angiver, at målet sandsynligvis ville være nået, hvis kontrakten løb til 2008
 �	Angiver, at målet sandsynligvis ikke ville være nået i 2008
	¢	Angiver, at målet er justeret efter indgåelse af kontrakten
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37 I 2008 skal andelen af 
gæsteundervisere fra 
udlandet målt i uger være 
50 % højere end niveauet i 
2005 (31 uger), og målt i 
personer skal andelen være 
25 % højere end niveauet i 
2005 (40 personer)

Antallet af gæsteundervisere og antallet af uger disse opholdt 
sig på DPU er øget langt mere end målsat. 2007-resultatet er i 
alt 96 uger fordelt på 98 personer.

P

38 studenterudvekslingen øges 
fra 18 danske studerende 
i udlandet i 2005 til 30 i 
2008, og fra 5 udenland-
ske studerende ved DPU i 
2005 til 35 i 2008

DPU udviklede to strategier for at øge ind- og udgående 
udvekslingsmobilitet – igangsætning af tempus-projekter med 
udvikling af internationale betalingsuddannelser og udbud 
af flere kandidatmoduler på engelsk. DPU udviklede fem 
tempus-projekter, men besluttede at omdisponere ressourcerne 
til fordel for nationale forsknings- og uddannelsesprojekter. 
tilsvarende blev der heller ikke udbudt flere moduler på 
engelsk til udvekslingsstuderende end tidligere.

�

Formidling/udVeksling aF Viden

Formidling aF ”Viden om, hVad der Virker”

39 DPU etablerer et dansk 
Clearinghouse for ud-
dannelsesforskning, der 
kommunikerer og synliggør 
’viden om, hvad der virker’. 
målgrupperne er politikere, 
embedsmænd, undervi-
sere og praktikere inden for 
blandt andet folkeskoleom-
rådet. Indsatsen evalueres 
som del af den samlede 
evaluering af et dansk 
Clearinghouse

Clearinghouse modtog i 2007 550.000 norske kroner til 
et systematisk review på i alt 1.1 mio. norske kroner fra det 
norske kunnskapsdept. Dertil kommer, at Clearinghouse indgik 
aftale med evA om en forskningsmapping på 221.500 kr. i 
2007.

P

uniVersitetsmagasin

40 DPU udgiver universitetsma-
gasinet Asterisk seks gange 
om året til folkeskoler, 
gymnasier, CvU’er, 
universiteter, biblioteker, 
kommuner, medier, private 
abonnenter, ansatte og 
studerende ved DPU. I alt 
11.000 abonnenter, et antal 
som fastholdes i 2006, 
2007 og 2008

DPU har udgivet 6 numre af Asterisk og er pr. 31.12.2007 
oppe på 15.450 abonnenter.

P
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presseomtale og nyhedsmails

41 DPU fastholder placeringen 
blandt de 6 danske 
universiteter, der er mest 
omtalt målt på antal omtaler 
pr. videnskabelig medar-
bejder pr. år. opgørelsen 
vil basere sig på årlige 
søgninger og opgørelser i 
Infomedias avisdatabase

målet er nået, og opgørelsen viser, at DPU i 2007 havde 
13,3 citater pr. videnskabelig medarbejder og er det mest 
omtalte universitet i Danmark.

P

42 DPU’s satsning på egne 
forskningsfremlæggelser 
fastholdes ved, at antallet 
af henvendelser til medierne 
ligger på 45-50 pressemed-
delelser årligt (2005-niveau)

målet er opnået med 47 fremlæggelser. I forhold til resultatet 
for 2006 – 57 fremlæggelser – er der tale om en nedgang, 
som skyldes udskiftning af personale.

P

43 DPU’s formidling målt 
på antal omtaler i hhv. 
Infomedias avisdatabase og 
i professionsrettede blade 
og magasiner fastholdes 
til samlet at ligge mellem 
2.000 og 2.500 
omtaler årligt. I 2005 lå det 
samlede antal omtaler på 
2.402

målet er mere end nået. en stor del af stigningen i antal 
citater (2.964) skal dog nok findes i, at gratisaviserne også 
udkommer i regionerne. Det vil sige, at en historie vil optræde 
lige så mange gange, som der er regionale udgaver af 
gratisaviserne.

P

44 Antal tilmeldte til DPU-
nyhedsmail stiger fra 
cirka 1.000 tilmeldte pr. 1. 
januar 2006 til cirka 2.500 
pr. 31.12.2008

I 2007 er der igen sket en markant stigning i antallet af 
tilmeldinger til nyhedsmail. 31.12.2006 var der 2.450 
tilmeldte, mens der pr. 31.12.2007 var 4.470 tilmeldte.

P

konFerencer

45 DPU fastholder, at der årligt 
afholdes 5-10 nationale og 
internationale konferencer 
svarende til stabilisering af 
2005-niveauet

målet er mere end opnået, da DPU har afholdt 28 konferen-
cer i 2007.

P

46 DPU fastholder, at der 
årligt afholdes 35-40 åbne 
forelæsninger svarende til 
en stabilisering af 2005-
niveauet

målet er opnået, men antallet af forelæsninger er gået en 
anelse ned i forhold til 2006.

P
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KompetenceudviKling

47 DPU udvikler og implemen-
terer modul om troværdig 
forskningsformidling i 
DPU’s adjunktuddannelse, 
udbyder et ph.d.-kursus i 
forskningsformidling og 
et efteruddannelseskursus 
i forskningsformidling. 
Starttidspunkt 2006. 
Målsætninger for antal 
deltagere på ph.d.-kursus 
og efteruddannelseskursus 
fastlægges senest 
31.12.2006

DPU har afholdt ph.d.- og adjunktpædagogikumkursus i 
forskningsformidling. DPU har i 2007 ikke udbudt et efterud-
dannelseskursus i forskningsformidling på grund af personale-
udskiftninger og deraf følgende mangel på ressourcer.

�

internationalisering

48 Den engelske hjemmeside 
udbygges i 2006 og et 
elektronisk magasin: DPU 
Quarterly udgives fire 
gange om året med start i 
2006. Målsætningen for 
antal abonnenter fastlæg-
ges pr. 1. januar 2007

DPU har i 2007 udgivet 3 numre af Quaterly. Der blev ikke 
udgivet 4 numre på grund af personaleudskiftninger og deraf 
følgende mangel på ressourcer. Antallet af abonnenter er 
3.856.

�

 P Angiver, at målet er opfyldt
	(P) Angiver, at målet sandsynligvis ville være nået, hvis kontrakten løb til 2008
 �	Angiver, at målet sandsynligvis ikke ville være nået i 2008
	¢	Angiver, at målet er justeret efter indgåelse af kontrakten
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7.2 oPGøreLse Af 
vIrksomHeDstyPer 2007

dkk 1.000 10. almindelig 
virksomhed

90. indtægts-
dækket 

virksomhed

91. rets-
medicin

95. tilskuds-
finansieret 
forskning

97. andre 
tilskudsfinansie-
rede aktiviteter

alle underkonti

indtægter  

Finanslovstilskud

Heltidsuddannelse 962.898 0 0 0 0 962.898

Deltidsuddannelse 26.919 0 0 0 0 26.919

Udvekslingsstuderende 8.326 0 0 0 0 8.326

færdiggørelsesbonus 60.094 0 0 0 0 60.094

Basisforskning 1.042.348 0 0 0 0 1.042.348

Grundbevilling 2 0 0 0 0 2

kapitalformål 235.650 0 0 0 0 235.650

myndighedsopgaver 4.300 0 0 0 0 4.300

øvrige formål 81.028 0 0 969 325 82.322

Finanslovstilskud i alt 2.421.565 0 0 969 325 2.422.859

eksterne tilskud 3.717 4.795 0 672.417 48.240 729.169

salg og øvrige driftsindtægter 202.877 45.172 27.571 12.528 724 288.872

indtægter i alt 2.628.159 49.967 27.571 685.914 49.289 3.440.900

omkostninger   

lønninger

vIP 712.374 8.276 3.848 225.488 2.722 952.708

Ph.d. 127.960 0 6 79.785 376 208.127

DvIP 156.436 326 1 5.238 3.474 165.475

tAP 695.658 9.081 12.975 55.490 2.577 775.781

DtAP 38.422 1.277 1.313 6.569 674 48.255

Anden løn 28.271 1.175 12 11.101 4.293 44.852

lønninger i alt 1.759.121 20.135 18.155 383.671 14.116 2.195.198

Øvrige driftsomkostninger

Husleje/ejendomsskat 378.181 1.084 877 301 8.486 388.929

el, vand og varme 52.326 45 246 2 0 52.620

Andre driftsomkostninger 543.115 15.695 6.745 204.374 24.495 794.424

oH-udgift 3.770 7.011 243 69.429 1.708 82.161

oH-”indtægt” -81.900 -7 0 -242 -5 -82.154

Øvrige driftsomkostninger i alt 895.492 23.828 8.111 273.865 34.684 1.235.980

afskrivninger 24.052 325 1.303 34.133 922 60.735

omkostninger i alt 2.678.665 44.288 27.569 691.669 49.722 3.491.913

resultat før finansielle poster -50.506 5.679 1 -5.754 -433 -51.013

nettorenter 29.475 0 -1 5.754 0 35.228

årets resultat -21.031 5.679 0 0 -433 -15.785
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7.3 omkostnInGer 2007 
forDeLt På formåL

mio. kr.

forskning 1.431,8

Uddannelse 1.017,7

myndighedsopgaver 34,4

øvrige formål 1.010,7

alle formål 3.494,6
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7.4 NøglETAlSoVERSIgTER

7.4.a. Hovednøgletallene, 8000 C, aSB og dPU

nr. Hovednøgletal

Indtægter i mio. kr. 3.478,6

1 Uddannelse 1.058,3

2 Forskning 1.042,3

3 Eksterne midler 729,1

4 Driftstilskud (inkl. kapitalbevilling og myndighedsopgaver) 230,0

5 øvrige formål 82,3

6 øvrige indtægter inkl. finansielle indtægter 326,8

omkostninger i mio. kr. opdelt på formål

7 Forskning 1.431,8

8 Uddannelse 1.016,8

9 Formidling og videnudveksling 154,5

10 generel ledelse, administration og service 222,1

11 Bygninger 669,4

Personale (årsværk)

12 VIP 2.412,3

13 DVIP 370,8

14 øvrige årsværk 2.301,8

Balance

15 Egenkapital i mio. kr. 457,6

16 Balance i mio. kr. 2.038,7

17 Bygninger netto m2 i alt 364.366

aktivitets- og produktionsoplysninger

Studerende

18 Antal optagne pr. 1/10 5.133

19 Antal studerende pr. 1/10 29.550

20 Antal STÅ 16.868

Færdiguddannede

21 Antal bachelorer 2.640

22 Antal kandidater 3.024

Åben og deltidsuddannelse

23 Antal betalende studerende 4.832

24 Antal årsstuderende 1.315

25 Færdiguddannede på hele uddannelser (master, diplom) 646
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26 Udvekslingsstuderende ud 766

27 Udvekslingsstuderende ind 815

28 Udenlandske studerende på hele uddannelser 2.047

Forskeruddannelse

29 Indskrevne forskeruddannelsesstuderende 1.168

30 optagne ph.d.er 416

31 tildelte afhandlinger, året 244

Forsknings- og formidlingsresultater

32 forskningspublikationer 5.560

33 formidlingspublikationer 1.242

34 Undervisningspublikationer 205

35 Anmeldte patenter 26

36 Antal projekter med erhvervslivet 1.721

37 Antal eksterne projekter 2.922

38 økonomisk omfang af samarbejde med erhvervslivet, mio. kr. 220,7
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7.4.b. hoVednØgletal, dmu

nr. hovednøgletal

indtægter i mio. kr.

1 Uddannelse 0,0

2 forskning 54,1

3 eksterne midler 143,5

4 Driftstilskud (inkl. kapitalbevilling og myndighedsopgaver) 81,1

5 øvrige formål 0,0

6 øvrige indtægter inkl. finansielle indtægter 1,5

omkostninger i mio. kr. opdelt på formål

7 forskning 92,6

8 Uddannelse 0,0

9 formidling og videnudveksling 138,8

10 Generel ledelse, administration og service 42,2

11 Bygninger 12,6

personale (årsværk)

12 vIP 148,0

13 DvIP 0,0

14 øvrige årsværk 263,0

balance

15 egenkapital i mio. kr. 7,6

16 Balance i mio. kr. 304,3

17 Bygninger netto m2 i alt 20.631

aktivitets- og produktionsoplysninger

Forsknings- og formidlingsresultater

32 forskningspublikationer 1.076

33 formidlingspublikationer 218

34 Undervisningspublikationer 0

35 Anmeldte patenter 3

36 Antal projekter med erhvervslivet 39

37 Antal eksterne projekter 620

38 økonomisk omfang af samarbejde med erhvervslivet, mio. kr. 9,7
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7.4.c. hoVednØgletal, djF

nr. hovednøgletal

indtægter i mio. kr.

1 Uddannelse 0,0

2 forskning 166,3

3 eksterne midler 274,2

4 Driftstilskud (inkl. kapitalbevilling og myndighedsopgaver) 115,5

5 øvrige formål 0,0

6 øvrige indtægter inkl. finansielle indtægter 73,3

omkostninger i mio. kr. opdelt på formål

7 forskning 423,5

8 Uddannelse 0,4

9 formidling og videnudveksling 115,5

10 Generel ledelse, administration og service 39,6

11 Bygninger 34,2

personale (årsværk)

12 vIP 260,3

13 DvIP 0,0

14 øvrige årsværk 538,4

balance

15 egenkapital i mio. kr. 39,6

16 Balance i mio. kr. 1.197,6

17 Bygninger netto m2 i alt

aktivitets- og produktionsoplysninger

Forskeruddannelse

29 Indskrevne forskeruddannelsesstuderende 10

30 optagne ph.d.er 10

31 tildelte afhandlinger, året 0

Forsknings- og formidlingsresultater

32 forskningspublikationer 1.051

33 formidlingspublikationer 334

34 Undervisningspublikationer 2

35 Anmeldte patenter 11

36 Antal projekter med erhvervslivet 277

37 Antal eksterne projekter 895

38 økonomisk omfang af samarbejde med erhvervslivet, mio. kr. 78,1
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Fra 1. januar 2007 blev DMU integreret i 
Aarhus Universitet (AU) som nationalt mil-
jøforskningscenter og placeret som en særlig 
enhed på niveau med universitetets fakulteter. 
Institutionens daglige ledelse varetages af 
direktionen efter bemyndigelse af rektor. 

DMU har indgået en resultatkontrakt med 
Miljøministeriet (MIM) for perioden 2004-2007, 
hvori målene for de resultater DMU skal nå 
i resultatkontraktperioden er opstillet. Med 
DMU ś integration i AU er resultat kontrakten 
suppleret med en kontrakt mellem AU og 
Miljøministeriet om DMU for 2007. 

DMU arbejder med målstyring. Såvel den 
tidligere resultatkontrakt og den nuvæ-
rende AU/MIM-kontrakt udmøntes i årlige 
arbejdsprogrammer indeholdende årets mål 
og tilhørende målindikatorer. Arbejdspro 
grammet er et vigtigt styringsinstrument 
for DMU ś direktion og chefkreds og danner 
grundlaget for infor mation til både AU ś 
ledelse og Miljøministeriet om DMU ś faglige 
udmøntning af strategien og kontrakten med 
Miljøministeriet.

Nærværende årsrapport aflægges for hoved-
konto § 19.27.01 Aarhus Universitet, Danmarks 
Miljøunder søgelser, CVR-nr. 10859387 med 
overførsel fra § 23.31.01. Miljøundersøgelser. 
2007 fungerede som et overgangsår, hvor 
reservationsbevillingen er overført til gen-
nemførelse af opgaverne i forbindelse med 
resultatkontrakten med Miljøministeriet. I 
forhold til resultatkontrakten er der i 2007 
tilført DMU nye opgaver vedrørende natur-
forvaltning, Miljøministeriets implementering 
af kommunalreformen og dokumentation af 
Kyotoprotokollens reduktionsforpligtelse. 
Endvidere er der overført opgaver fra DMU til 
Miljøministeriet vedrørende styring og koordi-
nering af den nationale miljøovervågning. 

Mission
DMU har som hovedformål at drive forskning 
indtil højeste internationale niveau om de 
strukturer, processer og sammenhænge, der 
er af betydning for anvendelsen og beskyt-
telsen af Danmarks miljø- og naturværdier. 
Med udgangspunkt i forskningen har DMU til 
formål at rådgive på natur- og miljøområdet, 
varetage opgaver inden for den nationale 
natur- og miljøovervågning, udføre udvik-
lingsarbejde, formidle og varetage viden- og 
teknologioverførsel til relevante offentlige og 
private interessenter. 

Vision
DMU’s strategi 2004-2010 indeholder følgende 
visioner: 

DMU vil være en hovedaktør i dansk og 
europæisk miljøforskning og rådgivning af 
myndigheder og erhverv inden for natur- og 
miljøsektoren. DMU vil opbygge viden og 
værktøjer til at løse nationale og internationale 
miljøproblemer og udvikle grundlaget for 
dansk og international miljøregulering. DMU 
vil bidrage til den strategiske videnopbygning 
på højeste internationale niveau. DMU vil 
overvåge natur- og miljøtilstanden, udvikle 
indikatorer og beskrive konsekvenser af den 
samfundsmæssige udvikling. DMU vil være 
en attraktiv arbejdsplads med kompetente og 
engagerede medarbejdere, som udvikles i takt 
med opgaverne. DMU vil formidle viden om 
natur og miljø til befolkning og beslutningsta-
gere samt bidrage til uddannelse af forskere.

I 2007 har DMU udarbejdet en ny strategi og 
vision for perioden 2008-2012, som med et øget 
politisk fokus på miljø og en øget offentlig 
investering på forskningsområdet lægger op 
til, at DMU i den kommende strategiperiode 
opnår en vækst og en styrkelse som det natio-
nale miljøforskningscenter.

BERETNINg
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HoVedopgaVer
DMU’s hovedopgaver er videnopbygning og 
forskningsbaseret myndighedsrådgivning 
inden for natur- og miljøområdet. Opgaverne 
omfatter:

•  Forskning og udvikling, herunder forsker-
uddannelse og international videnudveks-
ling

•  Overvågning, herunder bearbejdning og 
formidling af data, nationalt og interna-
tionalt

•  Faglig rådgivning af beslutningstagere og 
forvaltning

•  Formidling af resultater som grundlag for 
beslutninger og offentlig debat

Arbejdet er organiseret i otte faglige afdelinger: 
Atmosfærisk miljø, miljø og natur i ferskvand, 
havmiljø, terrestrisk miljø og natur, vildtbio-
logi og biodiversitet, arktisk miljø og natur, 
miljøkemi og mikrobiologi samt miljøøkonomi, 
miljøsociologi og integreret analyse. På tværs af 
afdelingerne arbejdes med problemstillinger i 
tilknytning til klimaeffekter, miljø og sundhed, 
næringsstoffer, kemiske stoffer og bioteknologi 
samt biologisk mangfoldighed.

DMU styrer efter kvalitet og relevans. DMU 
anvender det internationale kvalitetsstyrings-
system for forskning, og rutineopgaver kvali-
tetsstyres gennem akkrediteringer, GLP mv. 
Relevansen sikres ved dialog med brugerne om 
de konkrete forskningsområder og opgaver og 
gennem en omfattende deltagelse i de forsk-
ningsprogrammer og opgaver, der udbydes 
af nationale og internationale myndigheder, 
herunder specielt EU.

Årets faglige resultater
DMU har i 2007 opfyldt de faglige målsætnin-
ger med et tilfredsstillende resultat. 

DMU har som led i Miljøministeriets sty-
ringskæde opstillet 10 Resultatmål dækkende 
hovedopgaver inden for forskning og forsk-
ningsbaseret myndighedsunderstøtning Otte 
ud af ti Resultatmål er nået. De to resterende 
mål er delvist nået (se tabel 2-1). 

Der er inden for rammerne af resultatkontrakt 
2004-2007 opstillet specifikke mål i arbejdspro-
grammet for 2007. Ud af 312 arbejdsprogram-
mål er 81 % af målene delvist nået eller nået og 
19 % er enten udskudt eller opgivet, hvilket er 
inden for en forventelig og acceptabel afvigelse 
(se tabel 2-2).

Årets økonoMiske resultat 
DMU’s årsresultat for 2007 udviser et drifts-
underskud på 6,7 mio. kr., jf. opstillingen 
nedenfor. 

Årets driftsunderskud forklares ved ikke 
budgetlagte nettoudgifter til renter, samt 
en større afskrivningsandel. Den løbende 
budgetopfølgning i regnskabsåret angav en 
forventning om et driftsunderskud på 9,9 mio. 
kr., hvorfor årets resultat kan betragtes som 
tilfredsstillende.

Reservationen fra 2006 vedr. bevillingen til Akt-
stykke 166, Vandmiljøplanen III er tilbageført 
i sin helhed kr. -300.000 og en ny reservation 
på kr. 5.644.000 er afsat. Reservationen svarer 
regnskabsmæssigt til en nedskrivning af drifts-
indtægterne. Reservationen vedrører uforbrugt 
bevilling vedr. Kyoto/Sinks jf. aktstykke nr. 
027 af 25. oktober 2007-monitorering og rap-
portering af CO2-optag i jorde og skove.
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Figur 1
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Figur 2
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DMU arbejder efter et foreløbigt budget for 
2008, hvor virkningerne af fusionen med 
Århus Universitet er usikre. Der er således 
taget udgangspunkt i den budgetfordeling 
som fremgår af DMU’s Arbejdsprogram 
for 2008. De væ-sentligste ændringer 
fra 2007 til 2008 tilskrives overgangen 
til SEA-ordningen. Der er i budget-tet for 
2008 forudsat huslejeomkostninger på ca. 
20 mio. kr.

For DMU har der de sidste tre år været 
flere forandringsprocesser, hvilket afspejles 
i balancen. For 2006 er det den tilrettede 
primo-balance 2007, der er illustreret. Ba-
lancen kan ikke trækkes i økonomisystemet, 
men er ud-arbejdet af økonomistyrelsen og 
UBST i fællesskab. jf. Note 3.
For balancen kan især fremdrages omsæt- 
ningsaktiver samt øvrige forpligtigelser. 
Dvs. Tilgodehavende og igangværende 
arbejde for fremmed regning. Stigningen 
i 2007 skyldes implementeringen af 
stadevurdering.
For Budgetåret 2008 findes ikke data, der 
kan give et relevant indblik i balancens 
sammensætning.
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Figur 3

 kilde: Navision Stat

Figur 4

kilde: Navision Stat samt regneark fra økonomistyrelsen

E ge nkapitale ns samme nsæ tning

-10,000

-5,000

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

R2006 R2007 B2008

Overført overskud Startkapital Øvrige Samlet egenkaptital

L ån eram m e o g  S K B -g æ ld

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

R2006 R2007 B2008

Mi
o.

 kr
.

kassekredit langfristet gæld Bygge og IT kredit Låneramme

Ændringerne i egenkapitalens sammensætning 
er tilsvarende en afspejling af de forandringer, 
der har gjort sig gældende for DMU.
For budgetåret 2008 findes ikke data der giver 
et relevant indblik i egenkapitalens sammen-
sætning.

lånerammen er ifølge Fl 2007 154,5 mio. 
kr. DMU har en langfristet gæld (FF4) på 120 
mio. kr. ultimo 2007. Derudover er saldoen på 
FF7 kontoen -19,2 mio. kr. ultimo 2007, hvorfor 
denne medregnes som et træk på lånerammen.
lånerammen overskrides følgelig ikke. For 2008 
er DMU’s SkB-gæld 0 kr. idet FF4 kontoen er 
nulstillet. generelt vil balancen imødegå flere 
ændringer som følge af fusionen med AU samt 
overgang til SEA-ordning i 2008.
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Vurderinger og forVentninger til de 
koMMende År
I forbindelse med reformen af forsknings-
systemet er DMU blevet en del af Aarhus 
universitet. Ved DMU ś fusion med AU får 
miljøforskningen en stærkere tilknytning til 
den grundlagsskabende forskning, og DMU 
får mulighed for at tilføre AU ś uddannelser 
nye anvendelsesorienterede og miljøfaglige 
profiler. Derudover får DMU mulighed for 
at rådgive myndighederne på et mere omfat-
tende forskningsgrundlag end tidligere. Ved 
regeringens opprioritering af forskningen, 
er der etableret nye finansieringsmuligheder 
gennem globaliseringspuljen, og med en 
anerkendt forskningsprofil står DMU fagligt 
godt rustet til at deltage i konkurrencen om de 
nye forskningsmidler. 

I 2008 træder DMU ind i første år under den 
nye strategi for 2008-2012, ”Strategisk vækst”. 
Med øget politisk fokus på miljø, med øgede 
offentlige investeringer på forskningsområdet 
og med de muligheder for synergi, der ligger 
i DMU ś integration i AU, forventer DMU at 
kunne udvikle DMU ś kompetencer og styrke 
DMU som det nationale miljøforskningscenter. 
For at understøtte denne udvikling og de 
faglige videnbehov, blev 7 nye professorater 
i 2007 opslået inden for udvalgte strategiske 
forskningsområder. Det er forventningen 
– og erfaringen – at professorerne er med til 
at skabe dynamik og vækst i afdelingerne, idet 
de tiltrækker både forskere, ph.d.-studerende 
og større projekter i både nationalt og inter-
nationalt regi.

DMU ś finanslovsbevilling ligger fortsat som 
en reservationsbevilling i Miljøministeriet (§ 
23.31.01). Derfor indgår Miljøministeriet en 
kontrakt med AU om DMU. Da 2007 betrag-
tedes som et overgangsår, blev der indgået 
en etårig kontrakt for 2007 med baggrund i 
Resultatkontrakt 2004-2007. Fra 2008 indgås 
en rullende 4-årig kontrakt, som dækker 

perioden 2008-2011. Kontrakten dækker som 
hidtil DMU ś ydelser til Miljøministeriet, visse 
andre ministerier og Grønlands Hjemmestyre 
i form af forskning og forskningsbaseret myn-
dighedsrådgivning.

Reservationsbevillingen under 23.31.01 Miljø-
undersøgelser er for 2008 og kommende BO-år 
stabiliseret på niveauet for 2007, som udtryk 
for et fortsat behov for videnopbygning og 
forskningsbaseret myndighedsunderstøtning 
på DMU’s kompetenceområder. Også de nye 
opgaver og bevillinger knyttet til Miljømi-
nisteriets implementering af kommunalre-
formen, naturforvaltning og dokumentation 
af Kyotoprotokollens reduktionsforpligtelse 
videreføres. Den bundne opsparing på 1 % i 
2008 vil betyde udskydelse af nogle overvåg-
ningsopgaver.
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Målopfyldelse
DMU har i 2007 bidraget til Miljøministeriets 
styringskæde med Resultatmål for 2007. DMU ś 
Resultatmål omfatter ti mål, som dækker 
områderne forskning, faglig rådgivning, 
overvågning, undervisning og formidling. Et 
af de 10 Resultatmål dækker DMU ś bidrag 
til Miljøministeriets 4 Koncernmål for 2007 

vedrørende intern organisation, videnbaseret 
miljøpolitik, national og international miljøpo-
litik samt natur- og vandindsatsen. Hvert af de 
ti mål er udmøntet i konkrete målepunkter. 
Uddybende beskrivelser af Resultatmålene 
kan ses på www.dmu.dk. Status for årets 10 
Resultatmål fremgår af tabel 2-1.

MålRAppoRTERINg

Tabel 2-1 Resultatmål 2007

Resultatmål 2007 Målvurdering

1. Implementering af kommunalreformen
 Målet vedrører de opgaver, DMU løser i 2007 som sin andel af 
Miljøministeriets projekt ”IT og Data i forbindelse med kommunalre-
formen”.

Delvist nået. 
Visse delmål udskudt 
til 2008 grundet 
manglende ekstern 
afklaring. 

2. Udvikling af og etablering af samarbejdsrelationer til Miljøministeriet
 Målet vedrører etablering og udvikling af samarbejdsfora og 
samarbejdsrutiner, der skal sikre fortsættelse af det hidtidige 
samarbejde inden for ministeriets rammer mellem DMU og den 
øvrige del af Miljøministeriet.

Nået

3. Bidrag til Miljøministeriets koncernmål 2007
Målet vedrører DMU’s understøtning af Miljøministeriets koncernmål 
for 2007:
-  Koncernmål 1: Etablering af det ”nye” Miljøministerium som en 
landsdækkende organisation 

-  Koncernmål 2: Fastholdelse af et solidt vidensgrundlag for 
miljøpolitikken

-  Koncernmål 3: Sammenkobling af det nationale og internationale 
natur- og miljøpolitiske arbejde

- Koncernmål 4: Styrket vand- og naturindsats

Nået

4. Fusionen med Aarhus Universitet
Målet vedrører, at indplaceringen af DMU på AU gennemføres 
under hensyn til på den ene side, at samspillet med den øvrige del 
af det nye AU kan udvikles, og på den anden side, at DMU kan 
gennemføre myndighedsunderstøtning og myndighedsbetjening som 
tidligere.

Nået 

5. Udbygning af videngrundlaget for indsatsen på klimaområdet
Målet vedrører DMU’s bestræbelser for at kvalificere det datamæs-
sige og videnskabelige grundlag for den betydelige miljøindsats, der 
både nationalt og internationalt lægges op til på klimaområdet.

Nået
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6. opgørelse af danske udledninger til atmosfæren 
Målet vedrører DMU’s arbejde med at opgøre de danske 
udledninger (emissioner) af drivhusgasser og forurenende stoffer til 
atmosfæren og at udvikle systemer, metoder og det videnskabelige 
grundlag for emissionsopgørelserne. 

Nået 

7. Den nationale natur- og miljøovervågning er gennemført, og 
overvågningsprogrammerne er videreudviklet fagligt
Målet vedrører gennemførsel af det første år af det reviderede 
NoVANA program under de nye organisatoriske rammer

Nået

8. Understøtning af grønlands Hjemmestyre på råstofområdet
Målet vedrører DMU’s varetagelse af opgaver for det grønlandske 
Råstofdirektorat i forbindelse med efterforskning og udnyttelse af 
råstoffer i grønland i overensstemmelse med den danske Regerings 
aftale med Hjemmestyret.

Nået

9. Havmiljøforskning
Målet vedrører DMU’s bestræbelser for en central placering i 
opbygning af videngrundlaget for den nationale og internationale 
indsats for havmiljøet, der udspringer af især Vandrammedirektiv, 
Habitatdirektiv og EU’s marine temastrategi.
Enkelte ansøgninger om forskningsbevillinger er ikke imødekommet, 
og udbud af et strategisk forskningsprogram i EU regi er udskudt.

Delvist nået

10. Forskningskvalitet og forskningsrelevans
Målet vedrører, at DMU fastholder en høj forskningsaktivitet og 
forskningskvalitet med fokus på natur- og miljøområdet.

Nået

Tabel 2-2 Arbejdsprogrammål 2007

2003 2004 2005 2006 2007 2007

pct. pct. pct. pct. pct. Antal

Delvist nået/Nået 78 81 80 73 81 251

Udskudt 17 15 16 24 14 45

opgivet 5 4 4 3 5 16

Antal mål 311 222 263 284 312 312

DMU’s arbejde generelt og målsætningerne 
i resultatkontrakten med Miljøministeriet 
konkretiseres i årlige arbejdsprogrammer 
indeholdende årets mål og tilhørende 

målindikatorer. I 2007 er der i alt 312 mål. 
Samlet målopfyldelsesgrad fremgår af tabel 
2-2 nedenfor.

Ud af de opstillede mål blev 19 % ikke nået i 
2007. Dette resultat vurderes at være tilfreds-
stillende, idet det er karakteristisk for en 
forskningsinstitution som DMU. Vekslende 
succes med forskningsansøgninger, løsning af 
hasteopgaver for kunder og samarbejdspart-
nere, samt forsinkelser i tilsagn fra rekvirenter 
bevirker at forventningerne ved tidspunktet 
for planlægningen ikke har kunnet opfyldes 
fuldt ud. 

Som et mål for DMU’s produktion opgøres 
mængden af videnskabelige artikler, rapporter, 
publikationer, konferencebidrag og andre kon-
krete arbejdsresultater. De produktionsmæs-
sige hovedtal for perioden 2004-2007 fremgår 
af tabel 2-3 nedenfor.
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Tabel 2-3 Produktmål 

2004 2005 2006 2007 gn.snit 
pr. år 

2004-07

prognose 
2007

forskning r1 r r r P 

30 Int. vidensk. publ. med referee 207 226 247 326 252 228

31 Indlæg ved kongresser, symposier mv. 293 291 310 345 310 i.p.

32 Afhandlinger og disputatser 17 6 8 9 10 14

33 øvrige videnskabelige publikationer 43 32 43 56 44 i.p.

rådgivning

40 Rådgivningsorienterede rapporter 160 184 151 148 161 125

41 Rådgivningsorient. art. og bogbidrag 62 76 58 69 66 i.p.2

43 Udredninger, notater mv. til MST, SNST m.fl 263 91 128 123 151 i.p.

44 Fagmøder, temadage mv. (antal arr.) 42 32 21 48 36 i.p.

45 Anden faglig rådgivning 97 72 53 110 83 i.p.

formidling

50 Populærfaglige rapporter 3 5 5 8 5 4

51 Populærfaglige artikler, bogbidrag mv. 119 114 82 152 117 i.p.

52 Populærfaglige foredrag og debatindlæg 104 46 15 58 56 i.p.

53 opdatering af datasamlinger (antal datasamlinger) 44 11 10 17 21 i.p.

Videregående uddannelse

70 (tidl. 60) Specialeafhandlinger 28 19 9 7 16 i.p.

71 Eksterne lektorater mv. 13 16 11 5 11 i.p.

72 kurser o.a. undervisning 63 81 67 69 70 i.p.

73 (tidl. 65) Deltagelse i faglige bedømmelsesudvalg mv. 147 77 73 41 85 i.p.

netværk

81 (tidl. 61) Workshops, afholdelse af 36 27 29 19 28 i.p.

82 (tidl. 62) gæsteforskere (mandmåneder)3,4 61 112 2 106 70 i.p.

83 (tidl. 63) Udstationering (mandmåneder)4 20 14 5 23 15 i.p.

84 (tidl. 64) Poster i videnskabelige råd og netværk mv. 60 73 51 124 77 i.p.

86 (tidl. 66) Eksterne referee-opgaver 405 371 344 319 360 i.p.

noter:
1. R er regnskabstal, P er prognose eller forventet resultat. 

2. i.p.= Prognose foretages ikke.

3. gæsteforskere andrager alene gæsteforskere, som ikke er ansat ved DMU

4. Registreringen af produkterne gæsteforskere og Udstationering er i 2006 behæftet med fejl

Antallet af videnskabelige artikler er fortsat stigende – med en 
forøgelse af videnskabelige artikler fra 2006 til 2007 på 32 %. Den 
faldende tendens inden for kategorien Rådgivningsorienterede rapporter 
er udtryk for, at arbejdet som planlagt i stigende omfang udmønter 
sig i videnskabelige publikationer. 

Antallet af populærfaglige artikler i 2007 er steget betydeligt. Dette 

skyldes primært en øget indsats ift. udarbejdelse af artikler til DMU ś 
elektroniske nyhedsbrev DMUNyt, men også en generel bevågenhed 
omkring vigtigheden af den brede formidling.

Produktionen kan sammenstilles med den samlede omsætning fordelt 
på forskning, overvågning, forskningsbaseret rådgivning, formidling 
og undervisning (tabel 2.4 herunder).   
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Tabel 2.4 Samlede omsætning fordelt på opgavetype

opgavetype Budget 2007 regnskab 2007 Budget 2008

Forskning 45 % 41 % 51 %

overvågning 36 % 32 % 30 %

Rådgiv.myndigheder 11 % 18 % 13 %

Rådgiv. andre 5 % 6 % 3 %

Formidling 1 % 1 % 1 %

Undervisning 2 % 2 % 1 %

kilde. AP 2007 og Navision Stat
Ref. til TAB. 3 i vejledningen

Tabellen understøtter de ovenstående produktionstal, hvor især rådgivningsopgaven har haft 
relativ større fremgang end forventet.

uddyBende Vurderinger af Årets 
resultater
I det følgende afsnit foretages uddybende 
beskrivelser og vurderinger af de vigtigste 
resultater opnået under de 10 Resultatmål for 
2007, som er opstillet i tabel 2.1. 

Resultatmål 1: Implementering af kommunalre-
form
Arbejdet i DMU som følge af kommunalrefor-
men er knyttet til Miljøministeriets digitalise-
ring af forvaltningen og omstrukturering af 
dataområdet (IT og Dataprojektet) herunder 
etablering af fælles databaser. Under IT og 
Dataprojektet varetager DMU udviklings- og 
driftsopgaver og bidrager til at understøtte 
implementeringen af ”Danmarks Miljøportal” 
som den fælles offentlige indgang til miljødata 
i Danmark, specielt vedrørende udvikling 
af fagdatacentrene som databaseværter for 
portalen. Således er Naturdatabasen i 2007 
blevet offentlig tilgængelig og etableret som 
fagsystem for Miljøministeriets miljøcentre, 
og DMU har etableret landovervågningsda-
tabasen AGRI som fagsystem og overtaget 
driften af hydrometridatabasen (HYMER). 
DMU har etableret et kvalitetsmærknings-
system og igangsat udviklingen af de fælles 
overfladevandsdatabaser (ODA) og tilhørende 
funktionaliteter. Etableringen af fælles data-
baser vedrørende vandløb, søer og havet er 
udskudt til 2008 grundet manglende ekstern 
afklaring. Resultatmål 1 er dermed vurderet 
som delvist nået.

Resultatmål 2: Udvikling af etablering af samar-
bejdsrelationer til Miljøministeriet
Med den nye placering af DMU på Aarhus 
Universitet identificeredes et behov for at 
etablere mere formaliserede rammer for sam-
arbejde og udveksling af information mellem 
Miljøministeriet og DMU. Der er derfor i 2007 
etableret samarbejdsfora på hhv. direktions- og 
afdelingschefniveau med et aftalt antal møder 
årligt. DMU deltager desuden i arbejdet i Miljø-

ministeriets Forskningskoordinationsgruppe. 
Resultatmål 2 er dermed vurderet som nået.

Resultatmål 3: Bidrag til Miljøministeriets kon-
cernmål 2007
Miljøministeriet har fastlagt koncernmål for 
2007 vedrørende intern organisation, viden-
baseret miljøpolitik, national og international 
miljøpolitik samt natur- og vandindsatsen. 
DMU har understøttet dele af disse koncern-
mål, herunder bl.a. med udvikling af en IT- og 
datastruktur og varetagelse af værtskab for 
fælles databaser under Danmarks Miljøportal 
og med bidrag til ministeriets analyse af natur- 
og miljøovervågningen.

Som en del af dette resultatmål kan det yder-
ligere nævnes at: 

•  DMU har bidraget væsentligt til at udvikle 
og skrive det Europæiske Miljøagenturs 
fjerde rapport om miljøets tilstand i den 
paneuropæiske region, herunder om sam-
fundets påvirkning af miljøet. Den 400 sider 
store rapport omhandler miljøet i 53 lande 
og dækker temaer såsom miljørelaterede 
sundhedsproblemer, klimaforandringer, 
tab af biodiversitet og overforbrug af ma-
rine ressourcer. Rapportens anbefalinger 
vedrører forbedret implementering af 
eksisterende politikker og udarbejdelsen af 
realistiske mål. Herudover peger rapporten 
på væsentlige mangler i tilstedeværelsen 
af miljøinformation.

•  DMU bidrager løbende til det faglige 
grundlag for den danske implementering 
af EU direktiver på natur og miljøområdet. 
I 2007 har DMU blandt andet bidraget til 
udvikling af metoder i vandplanlægningen 
og til en toolbox for redskaber til implemen-
tering af Vandrammedirektivet. DMU har 
endvidere bidraget med metodegrundlaget 
for fastlæggelse af referencetilstand i det 
akvatiske miljø i relation til Vandram-
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medirektivet og Habitatdirektivet og med 
systemer til at vurdere naturtyper og 
levesteder i relation til Habitatdirektivet 
og Fuglebeskyttelsesdirektivet. 

•  DMU´s forskningsaktiviteter danner 
grundlag for nye innovative ideer til pro-
dukter og teknologier, som kan bidrage til 
løsning af konkrete miljøproblemer. I 2007 
er der fra det Strategiske Forskningsråd 
bevilget 8,5 mio. kr. (PSO midler) til DMU 
for at undersøge mulighederne ved at an-
vende søsalat til fremstilling af bioethanol. 
Desuden er der i 2007 udarbejdet og ind-
sendt en patentansøgning vedr. et system 
som tillader en bedre opkoncentrering af 
hydrofobe stoffer i lave koncentrationer. 

Resultatmål 3 er dermed vurderet som nået.

Resultatmål 4: Fusionen med Aarhus Universitet
Efter integrationen med AU fokuserer DMU 
på at udnytte de muligheder for synergi, som 
integrationen giver i forhold til at indgå yder-
ligere samarbejde med universitetets øvrige 
hovedområder omkring især forskning og 
undervisning. DMU har derudover, som del 
af AU, fået medansvar for den nationale indsats 
for at øge omfanget af ph.d.-uddannede. DMU 
har derfor i 2007 taget initiativ til at etablere 
samarbejde med relevante ph.d.-skoler ved AU 
med henblik på at kunne uddanne ph.d.-stude-
rende i større omfang. Flere af ph.d.-skolerne 
har som konsekvens af ny universitetslov og 
ny ph.d.-bekendtgørelse ændret organisering i 
løbet af efteråret 2007, hvorfor DMU har måttet 
afvente at indgå sådanne aftaler. I 2007 er kun 
indgået aftale med Det Samfundsvidenskabe-
lige Fakultets ph.d.-skole. 

DMU har desuden medvirket til at få myndig-
hedsrådgivningen placeret som en ny opgave 
i AU ved siden af forskning og undervisning 
– f.eks. gennem arbejdet med AU ś strategi, men 
også ved at søge indflydelse på den nye stil-
lingsstruktur gennem AU/rektorkollegiet og 
ved at få myndighedsrådgivningen indarbejdet 
i universiteternes publikationsregistrerings-
system (PURE) og i grundlaget for tildeling 
af globaliseringsmidler. DMU ś varetagelse af 
myndighedsopgaver i den ny struktur under 
AU forløber tilfredsstillende. Inddragelse af 
andre dele af AU i myndighedsunderstøtnin-
gen er en længerevarende proces.

Endelig indgår DMU i AU’s arbejde med 
at udvikle administrative rutiner i det nye 
universitet for såvel økonomi, personale, 
intern information, og øvrige administrative 
støttefunktioner. 

Resultatmål 4 er dermed vurderet som nået.

Resultatmål 5: Udbygning af videngrundlaget for 
indsatsen på klimaområdet
DMU arbejder med klimaændringer over en 
bred front, herunder effekter, scenarier for 
udviklingen, muligheder for imødegåelse 
og økonomisk vurdering af tilpasninger til 
klimaændringer. Forskningen og den faglige 
rådgivning omfatter effekter af klimaændrin-
ger på natur, miljø og økosystemer, både i det 
arktiske område og langs klima- og forure-
ningsgradienter, klimascenarier i relation til 
udvaskning af næringsstoffer, terrestriske 
økosystemer, biodiversitet og atmosfærisk 
kvælstofbelastning. 

DMU ś fokus på og engagement i klimaforsk-
ningen har i 2007 ført til flere væsentlige 
resultater og tiltag:

•  Professor Erik Jeppesen var, som medlem 
af IPCC klimapanelet, en de mange, der fik 
andel i Nobels Fredspris i 2007 for arbejdet 
med at skabe opmærksomhed omkring 
globale klimaforandringer. 

•  Resultater fra overvågningen af klimaef-
fekter i Zackenberg har vist, at foråret er 
rykket frem i Højarktis for en lang række 
organismer. Resultaterne blev bragt i det 
anerkendte tidsskrift ”Current Biology” og 
vakte opmærksomhed verden over

•  DMU ś rolle i klimaforskningen er bl.a. 
grundlaget for, at DMU er blevet ansvarlig 
for den nationale koordineringsenhed for 
forskning i klimatilpasning, der etableres 
som et led i regeringens strategi for kli-
matilpasning. Arbejdet med den nationale 
koordineringsenhed vil både fagligt, strate-
gisk og organisatorisk involvere alle DMU ś 
afdelinger samt medføre samarbejde på 
tværs både internt i AU og eksternt med 
andre universiteter og forskningsinstitu-
tioner samt ministerier.

•  Institutionerne i PEER-netværket (Partners-
hip for European Environmental Research), 
som DMU er en del af, har i 2007 besluttet 
at udvide samarbejdsaktiviteterne med 
en øget indsats vedr. forskning inden for 
klimaændringer og -tilpasninger.

Et enkelt delmål – udgivelsen af et videnska-
beligt værk, der syntetiserer de første 10 års 
integreret forskning og overvågning af klimaef-
fekter på det højarktiske terrestriske økosystem 
i Zackenberg – er forsinket af eksterne årsager. 
Da dette er en lille del af det samlede Resultat-
mål 5 vurderes målet som nået.
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Resultatmål 6: Opgørelse af danske udledninger 
til atmosfæren
DMU udarbejder de danske opgørelser og 
fremskrivninger af udledningen af klimagasser 
til atmosfæren fra danske kilder. Emissions-
opgørelserne udgør det faglige grundlag for 
vurderinger i forhold til Kyoto-protokollen, 
samt den danske opfølgning på internationale 
konventioner i regi af EU og UNECE. I 2007 eva-
luerede en international reviewgruppe under 
FN’s Klimasekretariat det danske Nationale 
System for emissionsopgørelser i henhold til 
Kyoto-protokollen. Udover at indeholde en 
række anbefalinger til forbedring af systemet, 
konluderede evalueringen bl.a. at emissionseks-
perterne i Danmark er højt kvalificeret, at der 
er godt samarbejde med eksterne samarbejds-
partere og at drivhusgasemissionsopgørelserne 
er komplette.

DMU arbejder med vurderinger af Danmarks 
opfyldelse af forpligtelser vedrørende udledning 
af klimagasser, herunder omkostningsvurderin-
ger. Danmark har valgt at anvende paragraf 3.4 
i Kyoto-aftalen, som gør det muligt at inddrage 
binding af kulstof i jord i Kyoto-regnskabet. Det 
forudsætter imidlertid en større dokumentati-
onsopgave frem til 2012. DMU skal i samarbejde 
med Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved 
AU og Skov og Landskab ved KU tilvejebringe 
det videnskabelige dokumentationsgrundlag. I 
2007 blev aftalen omkring dette arbejde endeligt 
vedtaget – DMU er koordinator på arbejdet, som 
har et budget på ca. kr. 72 mio.

På grund af sen igangsættelse er enkelte delmål 
forsinket, men det samlede Resultatmål 6 
vurderes som nået.

Resultatmål 7: Den nationale natur- og miljøover-
vågning er gennemført, og overvågningsprogram-
merne er videreudviklet fagligt
I slutningen af 2006 blev det reviderede NO-
VANA program og rammerne for DEVANO 
programmet og undersøgelsesovervågningen 
godkendt. I 2007 blev aftaler om den detal-
jerede programbeskrivelse for NOVANA og 
DEVANO indgået med de statslige miljøcentre. 
DMU’s rolle i den overordnede organisering 
af overvågningen efter fusionen med Aarhus 
Universitet er også blevet afklaret i 2007 med 
det resultat, at DMU’s aktiviteter i NOVANA 
omfatter følgende delelementer: Fagdatacentre 
for luftdata, marine data, oplandsdata, fersk-
vandsdata og arts- og terrestriske naturdata. 
Desuden indgår havovervågning i de åbne 
farvande, artsovervågning, luftovervågning i 
byer og baggrundsområder samt særindsatser 
(udviklingsopgaver). DMU varetager det faglige 
ansvar ift. fagdatacentrene og Miljøministeriet 
varetager det administrative ansvar.

Der er enkelte små afvigelser i dele af 
overvågningen af grunde som f.eks. vejrlig i 
forbindelse med prøvetagninger og tekniske 
problemer med udstyr. Dette betragtes som 
små afvigelser, det samlede Resultatmål 6 
vurderes som nået.

Resultatmål 8: Understøtning af Grønlands Hjem-
mestyre på råstofområdet
DMU har i samarbejde med Råstofdirektoratet 
gennemført en strategisk miljøvurdering af 
Nuussuaq-halvøen, hvor der er planer om 
flere forskellige typer råstofefterforskning i de 
kommende år. Desuden har DMU gennemført 
overvågning af miljø- og naturpåvirkning fra 
minedrift i Maarmorilik, Seqi og Nalunaq. På 
olieområdet udgav DMU i 2007 en strategisk 
miljøvurdering af olieaktiviteter i havområder 
i Vestgrønland og en foreløbig strategisk 
miljøvurdering i forbindelse med planlagt 
olieefterforskning i Baffin Bugt og Østgrønland 
er påbegyndt.

Resultatmål 8 er vurderet som nået.

Resultatmål 9: Havmiljøforskning
Baltic Nest Institute (BNI) – et nyt internatio-
nalt institut, som skal styrke forskning, der er 
målrettet et forbedret forvaltningsgrundlag 
for Østersøen – blev etableret september 
2007. BNI er et strategisk samarbejde mellem 
Stockholms Universitet og Aarhus Universitet 
(DMU). Herudover indgår DFU og DMI. Der er 
tilknyttet 9 medarbejdere i DMU og et tilsva-
rende antal i Stockholm. BNI skal samle data, 
gennemføre analyser og udvikle og anvende 
økologiske og økonomiske modeller, prognoser 
og scenarier for Østersøregionen til brug for 
bl.a. Miljøministeriet, Miljøcentrene samt 
internationale organisationer (HELCOM) og 
Det Europæiske Miljøagentur. Hermed forenes 
økologi, økonomi og forvaltning for et stort 
geografisk område i et samlet sæt af forvalt-
ningsmodeller. I november 2007 besluttede alle 
landene omkring Østersøregionen at anvende 
BNI’s marine model som udgangspunkt for 
reduktionsmål for N og P for de enkelte 
lande. Det er første gang, det er lykkedes at 
forene så mange lande omkring det samme 
modelredskab.

Enkelte ansøgninger om forskningsbevil-
linger er ikke imødekommet, og udbud af 
et strategisk forskningsprogram i EU regi er 
udskudt – resten af målet er nået. Resultatmål 
9 vurderes dermed som delvist nået.

Resultatmål 10: Forskningskvalitet og  
forskningsrelevans
Målet vedrører, at DMU fastholder en høj 
forskningsaktivitet og forskningskvalitet 
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med fokus på natur- og miljøområdet. Udover 
beskrivelsen af aktiviteterne under ovenstå-
ende resultatmål, kan forskningsaktiviteten 
også illustreres gennem antallet af DMU ś 
produkter (se tabel 2.3). Ved at sætte produk-
tionsindikatorerne i relation til antallet af 
årsværk (eller forskerårsværk) fås en indikation 
af produktivitetsudviklingen. Indikatorerne er 
først og fremmest relevante i en bedømmelse 
af udviklingen over tid, men afspejler også 
DMU’s produktionsprofil. 

En fortolkning af udviklingen skal foretages 
med det forbehold, at en videnskabelig artikel 
registreres som produktion i det år, hvor ar-
tiklen publiceres i et videnskabeligt tidsskrift, 
mens artiklen repræsenterer forskningsarbejde, 
der måske ligger op til flere år bagud i tid. 

Figur 2-1 Produktivitet (tallene i parentes angiver de produktkategorier fra tabel 2.3, som bidrager til det 
samlede antal publikationer) 

Figur 2-1 herover viser den samlede udvikling 
i produktiviteten 1997-2007 målt ved antallet 
af publikationer pr. årsværk (2007: 420 års-
værk), mens figur 2-2 (A-D) herunder viser 
udviklingen i produktiviteten 1997-2007 målt 
ved produktionen pr. enten årsværk eller for-
skerårsværk inden for de 4 produktkategorier; 

Rådgivning, Forskning, Populærfaglig formidling 
og Netværk. Produktivitetsindikatoren for 
internationale videnskabelige publikationer 
(figur 2-2-A) og Netværk (figur 2-2-D) er baseret 
på forskerårsværk (2007: 156 forskerårsværk), 
mens de øvrige indikatorer er baseret på samlet 
antal årsværk (2007: 420 årsværk) i DMU.
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Figur 2-2 (A-D) Produktivitet fordelt på formål (tallene i parentes henviser til de forskellige produktkategorier i tabel 2.3).

A ) Fo r s k n in g
V id .p u b l. p r . fo r s k e r år s vær k

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Antal

Vid. publ. pr. forskerårsv. (30)

B) Råd g ivn in g

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Antal

Rådg.orient. rapporter, art. og bogbidrag, Øvr. vid. art.
pr. årsv. (33, 40, 41)
Statusrapporter og lign. pr. årsv. (42)

Udredninger, notater mv. til MST, SNST m.fl pr. årsv.
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DMU sikrer forskningens relevans gennem 
dialog om prioriteringer med brugerne og 
deltagelse i programforskningen på natur- og 
miljøområdet. Forskningsrelevansen og ef-
fekten af DMU ś videnskabelige artikler kan 

illustreres ved det antal gange de citeres i andre 
videnskabelige artikler. Som det ses af figur 
2-3 er antallet af citationer pr. artikel fortsat 
stærkt stigende.
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Figur 2-3 Antal artikler og citationer samt antal citationer pr. artikel for DMU 1981-2007, opgjort pr. 
rullende 5-årsintervaller.
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Derudover er DMU’s presseomtale ifølge op-
gørelser fra Infomedia steget fra 1317 i 2006 til 
1681 i 2007, hvilket også indikerer en stigende 
almen interesse omkrig DMU ś resultater.

Udførelsen af en ”centralitetsanalyse”, som 
skulle belyse, hvorledes den aktuelle projekt-
portefølje passer ind i de faglige prioriteringer, 
er bortprioriteret, da analysen er omfangsrig og 
tidskrævende, og da myndighedernes anven-
delse af DMU ś ekspertise (se f.eks. fig. 2-2B og 
målvurderingen) sammen med hjemtagelsen af 
strategisk miljøforskningsmidler i tilfredsstil-
lende grad afspejler forskningsrelevansen.

Den anerkendelse som flere DMU-forskere 
i 2007 har høstet for deres miljøforskning 
understreger forskningskvaliteten: 

•  Professor Tony Fox blev tildelt Luc Hoff-
mann medaljen for fremragende forskning 
og forvaltning af vådområder og vandfugle. 
Medaljen tildeles hvert 3. år af Wetlands 
International. 

•  Seniorforsker Finn Palmgren, er tildelt 
prisen ”Årets aerosolforsker” af det 
Nordiske Selskab for Aerolsolforskning, 
NOSA, for hans betydningsfulde arbejde 
inden for partikulære luftforureninger og 
helbredseffekter. 

•  Forskningschef Bo Riemann blevet tildelt 
Aase og Ejnar Danielsens Fonds miljøpris 
2007 for sin omfattende forskningsindsats 
inden for marine fødekæder og for at have 
etableret et nyt internationalt institut, Baltic 
Nest Institute, der skal udvikle og anvende 
økologiske og økonomiske modeller for 
Østersøregionen (se yderligere beskrivelse 
af BNI under resultatmål 9). 

•  Seniorforskerne Jacob Carstensen og Peter 
Henriksen modtog i 2007 en pris fra EU’s 
fælles forskningscenter IES for årets bedste 
videnskabelige artikel i 2006. Artiklen 
præsenterer en ny indikator som er vigtig 
i forhold til implementeringen af EU’s 
vandrammedirektiv.

Resultatmål 10 er dermed vurderet som nået.
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REgNSkAB

resultatopgørelse og Balance

tab 3-1 resultatopgørelse 

Mddk r2006 r2007 B2008

ordinære driftsindtægter

Bevilling – Miljøministeriet -122,0 -140,4

Reserveret af indeværende års bevilling 5,6

Anvendt tidligere års reservation -0,3

indtægtsført bevilling i alt

Salg af varer og tjenesteydelser -55,4 -50,5

Tilskud til egen drift -70,2 -93,0

øvrige driftsindtægter

gebyrer

ordinære driftsindtægter i alt -247,6 -278,7 -339,5

ordinære driftsomkostninger

Ændring i lagre

Forbrugsomkostninger 52,1

Husleje 7,1 5,9

forbrugsomkostninger i alt 59,2 5,9

lønninger 143,7 169,5

Pension 22,7 24,4

lønrefusion -5,2 -4,3

Andre personaleomkostninger 1,0

personaleomkostninger i alt 162,1 189,5

Andre ordinære driftsomkostninger 18,9 74,1**

Afskrivninger 13,0 11,0

ordinære driftsomkostninger i alt 253,2 280,5 349,3

resultat af ordinær drift 5,6 1,9 9,8 

andre driftsposter

Andre driftsindtægter

Andre driftsomkostninger 0,1

resultat før finansielle poster 5,7 1,9 9,8 

finansielle poster

Finansielle indtægter -0,1 -1,5

Finansielle omkostninger 0,9 5,7

resultat før ekstraordinære poster 6,5 6,1 9,8

ekstraordinære poster

Ekstraordinære indtægter

Ekstraordinære omkostninger 0,6

Årets resultat 6,5 6,7 9,8
Lønudgifterne i 2006 er reguleret med i alt -13 mio. kr. Ændret regnskabspraksis vedr. feriepengeforpligtigelse svarer til en regulering på 
-6 mio. kr. Endvidere reguleres lønomkostningerne i 2006 med i alt -7 mio. kr. med baggrund i ændret praksis ved over-/merarbejdsfor-
pligtelse.  Endvidere er årets resultat for 2006 opstillet så det kan sammenlignes med 2007. 
** Indeholdt i de ordinære driftsomkostninger ligger en udgift på 1,6 mio. kr. som en intern statslig overførsel til DJF.  
Ref. til Tab. 5 i vejledningen.
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Væsentlige afVigelser mellem regn-
skabsårene.
I 2007 tilføres Miljøministeriets bevilling 
som en indtægt direkte på driften. For 2007 
er årets resultat et udtryk for DMU’s samlede 
driftsresultat.

Det har efterfølgende vist sig at anlægsaktiver, 
der afskrives efter saldometoden har været 
ufuldstændigt oprettet i Navision. Virkningen 
heraf er, at afskrivningerne skulle have været 
1,8 mio. kr. større.

Tabel 3-2

resultat disponering

- Disponeret til bortfald

- Disponeret til reserveret egenkapital 

- Disponeret til udbytte til statskassen

6,7 Disponeret til overført overskud

Ref. til Tab. 6 i vejledningen

Årets resultat er alene disponeret til overført overskud.



83 BIlAg 7.5. DMU

Tabel 3-3 Balancen

aktiver
Mddk

2006 2007 passiver
Mddk

2006 2007

anlægsaktiver egenkapital

immaterielle anlægsaktiver egenkapital

Færdiggjorde udviklingsprojekter 0,1 0 Startkapital -12,3 -12,3

Reguleret egenkapital

Erhvervede koncessioner, patenter mv. 0 0,1 Fri egenkapital -2,0 4,8

Udviklingsprojekter under opførelse egenkapital i alt -14,3 -7,6

immaterielle anlægsaktiver i alt 0,1 0,1

Hensatte forpligtigelser -0,6

Materielle anlægsaktiver

grunde, arealer og bygninger 96,3 92,6 langfristede gældsposter

Transportmateriel 2,3 1,9 FF4 langfristet gæld -120,0 -120,0

Produktionsanlæg og maskiner 15,1 14,6 FF6 Bygge og IT-kredit 0 0

Inventar og IT 6,3 7,4 Donationer 0 -0,4

Materielle anlægsaktiver i alt 119,9 116,5

langfristet gæld i alt  -120,0 -120,4

finansielle anlægsaktiver

Statsforskrivning 12,3 12,3 kortfristede gældsposter

anlægsaktiver i alt 132,20 128,8 levarandør af varer og tj.ydelser -12,6 -23,7

omsætningsaktiver Anden kortfristet gæld -18,6 -30,3

Igangværende arbejde 15,2 Skyldige feriepenge -25,4 -27,3

Tilgodehavender 52,5 159,3 Ingangværende arbejde for fremmed 
regning -19,5 -85,9likvide beholdninger

FF5 uforrentet konto 2,6 29,1 Reserveret bevilling -0,3 -5,6

FF7 Finansieringskonto 2,0 -19,2 Periodeafgrænsningsposter 0 -2,9

Andre likvider 6,1 6,3 kortfristet gæld i alt -76,4 -175,7

omsætningsaktiver i alt 78,4 175,5 gæld i alt -196,5 -296,1

aktiver i alt 210,8 304,4 passiver i alt -210,8 -304,4

Ref. til tab. 7 i vejledningen 
Se Bilag 1: materielle og immaterielle anlægsaktiver

redegørelse for reserVation saMt særlige BeVillings-
Mæssige koMMentarer
Reservationen fra 2006 vedr. bevillingen til Aktstykke 166, Vandmil-
jøplanen III er tilbageført i sin helhed kr. -300.000 og en ny reservation 
på kr. 5.644.000 er afsat. Reservationen svarer regnskabsmæssigt til en 

nedskrivning af driftsindtægterne. Reservationen vedrører uforbrugt 
bevilling vedr. Kyoto/Sinks-monitorering og rapportering af CO2-optag 
i jorde og skove. Desuden er der i 2005-07 udført arbejde som led i 
kommunalreformen på 6,7 mio. kr., dette beløb vil blive overført til DMU 
i 2008-11. Beløbet indgår i BO-overslagbevillingen under 23.31.01. 
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Tabel 3-4  Egenkapitalforklaring Mio. kr.

egenkapital primo 2007 14,3

Startkapital primo 12,3

Ændringer i startkapital  0

startkapital ultimo 12,3

  

overført overskud primo  2,0

Primo regulering/flytning mellem bogføringskredse 0

Regulering af det overførte overskud 0

overført fra årets resultat -6,7

Bortfald af årets resultat  0

overført overskud ultimo -4,7

egenkapital ultimo 2007 7,6
Ref. til Tab. 8 i vejledningen

Tabel 3-5 ”Bevillingsregnskab” for § 19.27.01  
Danmarks Miljøundersøgelser (§ 23.31.01 Miljøundersøgelser)

Mdkk
årets priser

2006
regnskab (r)

2007
Budget (B)

2007
regnskab* 

(r)

2007
diff  (r)-(B) 

2008
Budget (B)

Udgifter 254,1 275,0 285,4 10,4 349,4

Indtægter -125,6 -275,0 -278,7 -3,7 -339,4

Resultat, brutto 128,5 0 -6,7 -6,7 -9,8

Bevilling (F+TB) 122,0 0 0 0 0

resultat, netto -6,5 0 -6,7 -6,7 -9,8

* I regnskabstallene er indtægterne nedskrevet med den reserverede bevilling 
Ref. til Tab. 10 i vejledningen

 

likViditetsforklaring 
FF4 langfristet gæld overstiger de samlede 
anlægsaktiver med ca. 3,5 mio. kr. Anlægsak-

tiverne er reguleret ultimo året, uden at SKB-
gælden løbende er nedskrevet tilsvarende.

Merudgifterne for R2007 tilskrives udgifter til 
ikke budgetlagte renter og større afskrivninger 
end forventet. For indtægtssiden er regnskabs-

tallet nedskrevet med reserveret bevilling 5,6 
mio. kr.



85 BIlAg 7.5. DMU

freMlæggelse 
Årsrapporten er aflagt i henhold til Regnskabs-
bekendtgørelsen 

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på 
finansloven, som Danmarks Miljøunder-
søgelser, CVR-nr. 10859387 er ansvarlig for: 
23.31.01 Miljøundersøgelser og herunder de 
regnskabsmæssige forklaringer, som skal 
tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevil-
lingskontrollen for 2007. 

Påtegning 
Det tilkendegives hermed: 

1.  at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrap-
porten ikke indeholder væsentlige fejlin-
formationer eller udeladelser, herunder at 
målopstillingen og målrapporteringen i 
årsrapporten er fyldestgørende, 

2.   at de dispositioner, som er omfattet af regn-
skabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre 
forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis, og 

3.   at der er etableret forretningsgange, der 
sikrer en økonomisk hensigtsmæssig for-
valtning af de midler og ved driften af de 
institutioner, der er omfattet af årsrappor-
ten.

PÅTEgNINg

Roskilde, den Henrik Sandbech, Direktør

København, den Rudolf Straarup, Kommitteret
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Bilag 1 – noter til resultatopgørel-
sen og Balancen
Anvendt regnskabspraksis 
Den anvendte regnskabspraksis følger Statens 
regnskabsbekendtgørelse samt tilhørende ret-
ningslinjer i Finansministeriets Økonomiske 
Administrative Vejledning. Årsrapporten for 
2007 er opstillet efter de samme regnskabs-
principper som 2006. 

DMU har ændret regnskabspraksis for pe-
riodisering af indtægter. I løbet af 2007 har 
implementeringen af stadevurderinger bety-
det, at værdien af igangværende projekter 
måles løbende. Stadevurderingerne er fortsat 
i implementeringsfasen der er således fortsat 
projekter der værdisætter efter fakturerings-
princippet. Procedurer for stadevurderinger 
mv. er beskrevet i tillæg til DMU’s regnskabsin-
struks vedrørende omkostningsbaserede 
regnskabsprincipper. 

Note 1: Personaleopgørelse

 2004 2005 2006 2007 2008

Årsværk (a) 422 416 405 420 430

Tiltrædelser (b) 38 58 69 106

Fratrædelser (c) 42 57 65 86

Medarbejderomsætning (b / a) 9 % 14 % 17 % 25 %
  Datakilde: SlS-standardrapport U1175  

Note 2: Ekstraordinære poster 

Der er i årsresultat afsat 600.000 kr.
Beløbet skal dække de samlede omkostninger vedr. en endnu ikke afsluttet skadessag (500.000 
kr. som erstatningsforslag og 100.000 kr. til sagsomkostninger).

Note 3: Drift og balance

Årets resultat
DMU’s årsresultat for 2007 udviser et driftsunderskud på 6,7 mio. kr., jf. opstillingen nedenfor. 
Årets driftsunderskud forklares ved ikke budgetlagte nettoudgifter til renter, samt en større 
afskrivningsandel. Den løbende budgetopfølgning i regnskabsåret angav en forventning om et 
driftsunderskud på 9,9 mio. kr., hvorfor årets resultat kan betragtes som tilfredsstillende.
Det har efterfølgende vist sig at anlægsaktiver, der afskrives efter saldometoden har været 
ufuldstændigt oprettet i Navision. Virkningen heraf er at afskrivningerne skulle have været 1,8 mio. 
kr. større.
Der er ikke afsat yderligere til fleksforpligtigelsen i 2007, hvorfor det ikke har nogen effekt på årets 
resultat.
For årets resultat 2007 er der registreret enkelte periodiseringsfejl. Der er imidlertid tale om både 
indtægts- og udgiftsposter, således at der ikke er nogen nettoeffekt for årets resultat.
I forbindelse med årets stadevurderinger er der qva implementeringsproblemer opstået enkelte 
posteringsfejl. Der er ingen nettoeffekt for årets resultat. 
Det forventes at periodiseringen af indtægter forbedres i takt med implementeringen af stadevurde-
ring for alle projekter.

Balancen

For igangværende arbejder samt tilgodehavender kan der, ifølge PWC, argumenteres for at kt. 
64 og 93 modregnes, og at alene nettoforpligtigelsen indgår i balancen. Nuværende praksis 
er anvendt til understøttelse af overblik og styring for de enkelte projekter samt for den samlede 
vurdering. Metoden betyder at balancen reelt er forøget med ca. 60 mio. kr. 
For nuværende er en der placeret 26,5 mio. kr.  på balancen som kort gæld, efter anvisning af 
økonomistyrelsen og UBST. Den endelig afklaring af posten vil først blive fastlagt i forbindelse 
med udarbejdelse af refusionsopgørelsen mellem DMU og UBST/AU i 2008.
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Note 4: Immaterielle anlægsaktiver

1000 kr færdiggjorte udviklings-
projekter

erhvervede koncessioner, 
patenter, licenser mv.

i alt

kostpris 1.266 245 1.511

Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse 0

Tilgang 234 651 885

Afgang 0

kostpris pr. 31-12-2007 1.500 896 2.396

Akkumulerede afskrivninger -1.500 -828 -2.328

Akkumulerede nedskrivninger 0

Akkumulerede af- og nedskrivninger -1.500 -828 -2.328

regnskabsmæssig værdi pr. 31-12-2007 0 68 68

Årets afskrivninger 309 579 888

Årets nedskrivninger 0

Årets af- og nedskrivninger 309 579 888

Afskrivningsperiode/år 5 2

 

 udviklingsprojekter under udførelse

Primosaldo pr. 1. januar 2007 0

Tilgang 0

Nedskrivninger 0

overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 0

kostpris pr. 31.12.2007 0

Note 5: Materielle anlægsaktiver

1000 kr grunde, 
arealer og 
bygninger

produktions 
anlæg og  
maskiner

transport 
materiel

inventar og 
it-udstyr

i alt

kostpris 108.426 25.269 3.609 18.521 155.825

Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse

Tilgang 47.327 42.151 3.371 10.330 103.179

Afgang

kostpris pr. 31-12-2007 155.753 67.420 6.980 28.851 259.004

Akkumulerede afskrivninger -63.174 -52.830 -5.117 -21.411 -142.532

Akkumulerede nedskrivninger

akkumulerede af- og nedskrivninger -63.174 -52.830 -5.117 -21.411 -142.532

regnskabsmæssig værdi pr. 31-12-2007 92.579 14.590 1.863 7.440 116.472

Årets afskrivninger 51.012 42.179 3.765 9.225 106.181

Årets nedskrivninger

Årets af- og nedskrivninger 51.012 42.179 3.765 9.225 106.181

Afskrivningsperiode/år 20-50 5-20 5-8 3-5

 igangværende arbejder for egen regning

Primosaldo pr. 1. januar 2007 0

Tilgang 0

Nedskrivninger 0

overført til færdige materielle anlægsaktiver 0

kostpris pr. 31.12.2007 0
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Nøgletal

nøgletal 2007

Negativ udsvingsrate -0,5

Akk. overskudsgrad -3,3 %

Udnyttelsesgrad af låneramme 90,1 %

overskudsgrad -2,4 %

Bevillingsandel* 50,4 %

Ekstraordinære poster 0,0 %

Tab på debitorer 0,0 %

kapitalandel 5,5 %

Afskrivningsrate 4,2 %

opretholdelsesgrad 946 %

gns. Årsværkspris  451.190  kr. 

Soliditetsgrad 2,0 %

Reservationsflow 100 %

Reservationsandel* 4,0 %

Akk. Reservationsandel* 4,0 %

*Reelt er DMU’s bevilling 0 kr.

Ref. Til tabel 18 i vejledningen

Bilag 2 – grønt regnskaB 2007
I 2007 knækkede DMU kurven for C02 emis-
sioner. Energireducerende initiativer i form 
af energimærkning og energisparekampag-
ner har resulteret i den ønskede effekt. Et 
eksempel på en miljørentabel investering er 
implementeringen af varmepumpestyring på 
tjenestestedet i Silkeborg.  

Energisparekampagnen i 2007 omfattede, at 
DMU’s medarbejdere blev opfordret til at tage 
aktiv del i minimeringen af energiforbruget. 
Her har især laboratoriemedarbejdernes ind-
sats været bemærkelsesværdig. Dog skal den 
positive udvikling for energiforbruget generelt 
ses i lyset af at 2007 havde færre graddage end 
i 2006, dvs. at den målte temperatur i 2007 lå 
højere end i 2006. 

Anvendelsen af DMU’s videokonferencefacili-
teter på de tre tjenestesteder er i fremgang, hvil-
ket især skyldes, at flere samarbejdspartnere 
kan opkobles. Det kan således konkluderes, 
at der derved er sparet energi som følge af 
mindre transport.

DMU er i vækst. Antallet af årsværk er steget 
med 3,7 % svarende til 15 årsværk fra 2006-
2007. Den aktivitetsstigning, som bør kunne 
forventes, vil give en relativ stigning på af-
faldsmængde og kemikalieindkøb.

Imidlertid ses et svagt fald i laboratoriernes 
aktivitet, idet der er en omlægning af labora-
torietunge projekter til mere modelrelaterede 
projekter. Færre laboratorieprøver resulterer i 
et fald i indkøbs- og affaldsmængder.

Indkøb på DMU er styret af SKI aftaler, som 
følger de vejledninger og minimumskrav, der 
anbefales af Energisparefonden. Derudover 
har DMU i 2007 indgået en kantineaftale, der 
er baseret på økologi og der er indført en øko-
logisk frugtordning i tråd med DMU’s politik 
om en miljøbevidst arbejdsplads. 

Endelig har DMU en rengøringsaftale, som er 
baseret på miljøgodkendte produkter. 

1. Transport
DMU investerede i 2000 i et videokonfe-
rencesystem som i 2007 er udbygget med 
netmeetingfaciliteter. Dette gør systemet 
velegnet til mindre kurser og møder, hvor 
alle kan følge med på samme skærm. Video-
konferencesystemets anvendelse er i stigning, 
idet flere af DMU’s samarbejdspartnere har 
indført og benytter lignende systemer. Herved 
fortsættes minimeringen af miljøbelastningen 
i forbindelse med rejser mellem tjenestesteder 
og samarbejdspartnere. DMU tilskynder såle-
des fortsat brugen af videokonferencesystemet 
også internt i AU. 

Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede 
ordninger
DMU arbejder alene ved arbejde for fremmed 
regning og har ikke selvstændig bevilling på 
finansloven. Bevillingen i Miljøministeriet for 

2007 ligger i kategorien tilskudsfinansieret 
ordning. Der kan således refereres til hhv. 
målrapporteringsdelen samt regnskabsafsnit-
tet i hoveddokument og bilag.
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2. Indkøb
Indkøb sker så vidt muligt gennem de SKI-
aftaler, som profilerer sig ved grøn indkøbs-
politik. Indkøb sker decentralt på DMU med 
en centralt fastsat procedure og i samarbejde 
med AU. I 2007 startede en videnspredning 
på DMU igangsat af AU for at øge indsigten i 
energirigtige indkøbspolitikker. 

I 2007 blev der eksempelvis købt 200 energispa-
reskinner efter anbefaling af Elsparefonden, og 
kopimaskiner og printere blev udskiftet for at 
fremme en mere energi- og miljørigtig drift.

3. Energi og vand 
Generelt er udviklingen i elforbruget konstant 
fra 2006-2007 totalt for de tre tjenestesteder.  
Dvs. besparelsen i Roskilde modsvares af øget 
forbrug på Kalø og i Silkeborg. Tendensen 

over 15 år viser, at gennemsnitforbruget pr. 
medarbejder er forholdsvis konstant, men at 
forbruget pr. m2 er faldende.

Fjernvarmeforbruget pr. m2 udviser et signifi-
kant fald over periodens 15 år. Dette skyldes 
ikke udelukkende færre graddage men også 
en optimering af varmesystemet. Fjernvarme-
forbruget falder for både Roskilde og Silkeborgs 
vedkommende fra 2006-2007, men olieforbruget 
i Kalø er imidlertid steget en anelse fra 2006-
2007.

Vandforbruget er faldet på hvert af de tre 
tjenestesteder. Dette skyldes reparationer af 
rørinstallationer mv., fald i drivhusaktiviteter 
samt ombygninger udført i 2006. 
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3.1 Elforbruget på de tre tjenestesteder
Roskilde har i 2007 sparet ca. 50.000 kWh hvoraf 
de 18.000 kWh kan tilskrives energisparekam-
pagnen. 

DMU’s energisparekampagnes målgruppe var 
medarbejderne, og var en tilskyndelse til, at 
alle skulle gøre en indsats for at minimere 
eget energiforbrug. DMU benyttede sig i høj 
grad af Energisparefondens kampagneideer, 
materialer og spareforslag. 

Simple spareforslag, som at huske at slukke ly-
set og lade computerskærmen gå i dvalemode, 
har haft en gavnlig effekt. Men mest markant 
er laboratoriemedarbejderes mindskede anven-
delse af stinkskabe ved f.eks. kun at benytte 
stinkskabene under aktivitet og slukke for dem 
ved f.eks. opbevaring. 

Den resterende besparelse på 32.000 kWh kan 
tilskrives omlægning af køling i serverrum 
samt generel energibesparende adfærd blandt 
medarbejderne. 

Silkeborgs elforbrug er steget med 28.000 kWh 
svarende til 4,6 % fra 2006-2007, hvilket skyldes 
et stigende aktivitetsniveau. 

På Kalø er elforbruget steget med 38.000 kWh 
svarende til forbruget i 2005. Dette skyldes at 
aktivitetsniveauet er tilbage på niveauet før 
ombygningerne m.m. samt en større labora-
torieaktivitet i de nye faciliteter. 

3.2 Varmeforbruget på de tre tjenestesteder
Roskilde har sparet 70.000 kWh. i 2007. Hvoraf 
ca. 50.000 kWh, skyldes energisparekampag-
nen. Besparelsen på de sidste 20.000 kWh 
skyldes færre graddage.

Silkeborg har sparet ca. 10.000 kWh, hvilket 
tilskrives færre graddage.

Kalø har et lidt højere olieforbrug, hvilket 
skyldes ændringer i aktiviteten på laboratoriet 
samt opvarmning af de renoverede lokaler.

3.3 Vandforbruget på de tre tjenestesteder
Vandforbruget i Roskilde er faldet med 150 m3 
hvilket skyldes udskiftning af defekt lednings-
net samt indbygning af ekstra kontraventiler i 
forsyningen til varmtvandsbeholderen.

Silkeborg har sparet 255 m3, hvilket hovedsa-
gelig skyldes mindre aktivitet i drivhuse.

Kalø har sparet 315 m3 hvilket svarer til det 
anslåede merforbrug i 2006 på 350 m3 forårsaget 
af nedrivnings- og byggearbejde.

4. CO2-emissionerne
CO2-emissionerne falder i 2007 til niveauet for 
de sidste 6 år. I nedenstående figurer kan det 
ses, at udledningerne af emissioner for varme 
viser sig relativt konstant, hvorimod faldet af 
emissioner fra el er markant. 
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5. Papir
I 2007 er papirforbruget faldet. Årsagen er en større bevidst-
hed om at minimere papirløsninger i administrationen. I 
DMU gøres dette ved hjælp af et elektronisk rekvisititions-
system ”Cap Nordic,” et elektronisk journaliseringssystem 

”Captia” og intranettet  ”Bazaren.” Ved hjælp af blandt 
andet disse tre systemer håndteres projektkontrakter, 
mailkorrespondancer, mv. elektronisk.
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Tabel 1. Elektronisk publicering

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Rapporter ialt * 49 58 55 71 71 114 84 66

Heraf udelukkende elektronisk publiceret 10 24 40 67 59 108 79 62

Andel (procent) 20 % 41 % 73 % 94 % 83 % 95 % 94 % 94 %

Note *: kun rapporter som DMU selv står for udgivelsen af eksklusiv temarapporter og miljøbibliotek
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Figur 3 CO2 pr. årsværk Figur 4 CO2 pr. m2

Figur 5 papirforbrug pr. årsværk

Foruden papirforbruget opgjort i nedenstående figur har 
DMU et forbrug af papir til publikationer som fremstilles 

uden for huset. Dette foregår på miljøcertificerede tryk-
kerier.
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6. Affald og Kemikalieindkøb
Af tabel 2 fremgår det, at DMU har produceret 
mere end dobbelt så meget EDB-skrot i 2007 
som det foregående år. Årsagen er, at gamle 
skærme udfases og erstattes af energirigtige 
fladskærme samt at ældre computere erstattes 
af mere tidssvarende. 

Papir- og papaffald er steget. Der er flere 
årsager. I 2007 blev der opstillet nye og større 
papir- og papcontainere til at kunne håndtere 
oprydning som led i en stor omflytning af ca. 
70 medarbejdere.

Der kan konstateres et fald i mængden af farligt 
affald. En del af årsagen er som tidligere nævnt 
fald i laboratoriernes aktivitet.

Det skal bemærkes, at det kun er tjenestestedet 
i Roskilde, der har opgivet kemikalieaffald i 
2007. Kalø producerer intet kemikalieaffald.

Tabel 2 Affaldstyper/-mængder 1997-2007

(kg) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1. ikke farligt affald 38.704 51.330 58.295 68.419 82.455 74.841 63.744 67.975 64.628 64.250 69.959

Brændbart 23.855 26.520 34.340 37.120 48.790 46.645 40.350 40.271 41.790 41.103 41.985

Ikke brændbart (losseplads) 560 6.680 4.800 4.800 4.800 7.861 4.610 4.510 3.500 4.095 3.800

genbrugspapir 9.458 10.420 4.900 9.093 13.171 10.650 6.760 8.130 10.262 8.885 9.480

genbrug pap 4.442 6.240 13.340 14.190 13.940 7.068 10.420 10.649 6.697 6.557 6.930

glas  300 200 200 200 200 200 825 261 250 270

EDB skrot 350 1.070 560 2.916 1554 2417 1186 3435 1941 2953 7424

Makulering 39 100 155 100 0 0 218 155 177 407 70

2. klinisk risikoaffald 2.703 3.800 3.490 3.580 1.915 1.000 1.350 1.430 848 504 768

3. farligt affald 6.046 7.989 6.945 6.845 11.560 9.310 7.870 6.136 11.283 8.301 6.191

A. Mineralolie 28 0 0 0 0 0 69 346 50 256 0

B.  Halogene el. svovlholdigt 
organisk-kemisk

354 158 342 881 1132 767 1496 452 1033 1401 1330

C.  opløsningsmidler u. halogen 
og svovl

718 1.025 854 528 1238 382 371 379 759 1129 0

H.  organisk-kemisk u. halogen 
og svovl

1.888 1.070 2.218 2.128 3984 2417 1207 2292 5667 2761 3505

k. kviksølvholdigt 33 26 33 140 42 51 112 84 0 220 0

o. Reaktivt - 18 0 0 0 37 0 9 48 0 0

T. Bekæmpelsesmiddelholdigt 181 3.868 778 414 2056 351 106 162 60 75 0

X. Uorganisk-kemisk 1.257 972 709 401 803 875 374 105 577 408 226

Z. Andet 1.587 852 2.011 2.353 2.305 4.430 4.135 2.307 3.089 2.051 1.130

Tabel 3 Kemikalieindkøb

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

organiske opløsningsmidler 3.344 4.018 4.135 4.643 4.812 3.637 3.704 4.225 3.111 3.519 2.955

Syrer 308 210 273 209 202 130 135 131 150 89 162

Baser 18 15 24 20 16 13 18 8 17 0 5

Andre faste stoffer 8 41 7 9 20 4 4 6 6 3 9

Radioaktive stoffer 513 20 37 50 0 13 5 0 0 0 1

Andre flydende produkter 381 705 457 407 502 207 274 176 206 368 236

Tabel 3 viser, at kemikalieindkøb har været 
faldende. Dette skyldes tilsvarende faktorer, 
som er gældende for energiforbruget; faldende 
aktivitetsniveau i enkelte afdelinger, effektivi-

sering ved laboratoriearbejde dvs. brugbare 
resultater ved færre laboratorieprøver samt 
i nogen grad, at projekter er blevet mindre 
laboratorietunge.
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7. Aktiviteter i 2008
Det overordnede mål for 2008 er at fortsætte 
den nedadgående kurve for CO2-emissioner. 
Metoden er fremover, at reducere tomgangs-
forbruget især for weekender og i ferieperioder. 
Derudover vil DMU gentage succesen fra 2007 
og gennemføre endnu en energisparekampagne 
men med fokus på tomgangsforbruget. 

DMU vil i 2008 opgradere institutionens vi-
deokonferencefaciliteter, således at DMU kan 
opkobles til videolinkmøder med AU. Der skal 
indføres politik for nye mødestrukturer, der i 
højere grad lægger vægt på videolinkmøder, 
med det formål at undgå transport og spare 
CO2-emissioner.

Derudover er det en målsætning at øge andelen 
af grønne indkøb. Metoden er at udbrede 
kendskabet til indkøbsretningslinier og ener-
gibesparende produkter, f.eks. computerudstyr 
og lamper.  

DMU har en ambition om at energisikre DMU’s 
nylejede bygning DMU Øst. Første skridt er 
at ændre energiforbruget pr. kontor fra 500 
watt til 84 watt. Dette kan opnås alene ved 
udskiftning af lamper.
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1.1. Virksomheden 
Danmarks JordbrugsForskning (DJF) har siden 
den 1. januar 2007 været et fakultet under 
Aarhus Universitet1 (AU).

AU’s strategi2, DJF’s Strategi�, Aftale mellem 
Aarhus Universitet og Fødevareministeriet om 
udførelse af forskningsbaseret myndighedsbe
tjening mv. på Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet, Rammeplan, Aktivitetsplan og Års
rapport anvendes som styringsdokumenter for 
henholdsvis den overordnede og specifikke 
planlægning og afrapportering.

DJF’s mission er at fastholde, udvikle og 
formidle videngrundlaget for bæredygtigt 
jordbrug og produktion af fødevarer af høj 
kvalitet.

DJF’s vision er at være et globalt orienteret 
fakultet, som hører til eliten blandt jordbrugs
videnskabelige fakulteter. 

DJF formidler og udfører forskning på jord
brugs og fødevareområdet med et klart sam
fundsmæssigt sigte og gennemfører herunder 
viden og teknologioverførsel af egen forskning 
til relevante offentlige og private interessenter. 
Samtidig bidrager DJF inden for sine kerneom
råder til uddannelsen af forskere. 

DJF rådgiver Fødevareministeriet inden for 
rammerne, fastlagt i ”Aftale mellem Aarhus 
universitet og Fødevareministeriet om 
udførelse af forskningsbaseret myndigheds
betjening m.v. på det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet”. 

DJF udfører lovpligtige opgaver i form af 
analysearbejde mv. vedr. bekæmpelse af 
bisygdomme samt undersøger, vurderer og 
kontrollerer effektiviteten mv. af bekæmpel
sesmidler og metoder. DJF varetager endvidere 
for Plantedirektoratet telemålingskontrol vedr. 
ansøgning om hektarstøtte. 

DJF’s hovedkonto omfatter § 19.27.02, Aarhus 
Universitet.

1.2. Årets faglige resultater 
De faglige resultater i 2007 opnået i henhold 
til ”Aftale mellem Aarhus universitet og 
Fødevareministeriet om udførelse af forsk
ningsbaseret myndighedsbetjening m.v. på det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet” har været 
tilfredsstillende, idet DJF har leveret alle de i 
aftalen efterspurgte ydelser til Fødevaremini
steriet inden for de aftalte 6 temaområder: 

1. bERETNINg

1   jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 21. marts 2006 om universiteter med senere ændringer.
2   Aarhus Universitet, Strategi 2008-2012
3   det jordbrugsvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet, Strategi 2008-2012
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Oversigt over antal udførte myndighedsopgaver 2007 

temaområde

opgavetype klima og 
naturres- 
sourcer

miljø og 
bio-
energi

Øko-
logisk 
jordbrug

føde-
vare- 
kvalitet

husdyr- 
pro-
duktion

Plante- 
produk-
tion

to-
tal

akutte ad hoc opgaver 16 40 2 1 12 8 79

høringer i alt 14 14 4 35 29 25 121

– heraf høringssvar 1 6 0 7 25 8 47

– heraf uden høringssvar 13 8 4 28 4 17 74

løbende opgaver 0

udredninger 1 6 1 0 1 5 14

i alt 31 60 7 36 42 38 214

Tabel 1. Omkostninger per temaområde 2007

temåområde omkostninger  
mio. kr.

opfyldte resultatkrav  
antal

klima- og naturressourcer 49,1 31

Miljø og bioenergi 73,6 60

Økologisk jordbrug 42,9 7

fødevarekvalitet 98,1 36

Husdyrproduktion 190,1 42

Planteproduktion 159,4 38

i alt 613,3 214

Omkostningerne i tabel 1 er opgjort inkl. Tilskudsfinansieret virksomheds bidrag til fæl
lesudgifter på 42,4 mio. kr.

1.3. Årets Økonomiske resultat
DJF’s resultat for året 2007 udgør et over
skud på 16.068 tkr., hvilket vurderes som 
tilfredsstillende. De samlede indtægter på i alt 
629.��6 tkr. omfatter ordinære driftsindtægter 
på 581.7�9 tkr., heraf bevilling fra Fødevarem
inisteriet på 281.800 tkr., andre driftsindtægter 
på 46.91� tkr. samt finansielle poster m.v. på 
684 tkr.

De samlede omkostninger på i alt 61�.269 
tkr. består af ordinære driftsomkostninger 
på 5�6.479 tkr., heraf personaleomkostninger 

på ��8.0�8 tkr., andre driftsomkostninger på 
42.479 tkr. samt finansielle omkostninger m.v. 
på �4.�11 tkr.

Som led i overgangen til AU, blev bankkontiene 
(FF1, FF4 og FF6) tømt i januar 2008, og der blev 
efterfølgende foretaget en rentetilskrivning 
vedrørende kontiene. Rentetilskrivningerne 
vedrører regnskabsåret 2007, og burde derfor 
have været posteret i regnskabet for 2007. Årets 
resultat burde derfor have været 102.�08 kr. 
mindre. Beløbet vil blive reguleret på refu
sionsopgørelsen. 
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Figur 1: Indtægter og omkostninger

1.3.1. samlet Vurdering af resultatet
De opnåede resultater i 2007 er tilfredsstillende. 
Alle aftalekrav i aftalen med Fødevareminis
teriet er opfyldt, økonomien har udviklet sig 
som forventet og en mindre medarbejdertil
pasning iværksat i 2007 er implementeret. 
Samtidig er de personalemæssige ressourcer 
omfordelt på en sådan måde, at DJF ś opgave
varetagelse bliver bedst mulig.

Det har samtidig været muligt at fastholde 
en betydelig indsats på strategiske områder. 
Specielt bør nævnes: Forskning, myndigheds
beredskab, kvalitet i forskning og rådgivning 
samt økonomisk styring og effektivitet. Årets 
resultater inden for de strategiske indsatsom
råder lever op til forventningerne og er dermed 
medvirkende til, at mission kan indfries.
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Figur 1 illustrerer forholdet mellem DJF’s indtægter og omkostninger. Forskellen mellem 
søjlerne svarer til årets resultat. Figuren viser også sammensætningen af DJF’s indtægter, 
dvs. indtægtsførte bevillinger og øvrige indtægter samt omkostningernes sammensætning, 
dvs. omkostningernes fordeling på løn, afskrivninger og øvrige omkostninger.
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Figur 2: Balancens sammensætning

Figur 2 viser sammensætningen af DJF’s balance, der henvises til Tabel �.2 Balance. 
De væsentligste aktiver og passiver er Materielle aktiver med tilhørende Langfristede 
gældsposter samt Tilgodehavender og Kortfristede gældsposter vedrørende DJF’s forsknings
virksomhed. 

Figur � viser egenkapitalens sammensætning ultimo 2006 og 2007.  
Der er tildelt startkapital på 27, 4 mio. kr. i henhold til tilrettet åbningsbalance per 1. januar 
2007. Overført overskud primo 2007 udgør �,9 mio. kr. 
Det er ikke muligt at vise egenkapitalens sammensætning for 2008 pga. fusionen med AU

Figur 3: Egenkapitalens sammensætning
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1.4. forVentninger til det kommende 
År.
DJF’s aftalebevilling med Fødevareministeriet 
afventer vedtagelsen af FL 2008. DJF vurderer 
at kunne realisere kravene for år 2008 i ”Aftale 
mellem Aarhus Universitet og Fødevaremi
nisteriet om udførelse af forskningsbaseret 
myndighedsbetjening m.v. på Det Jordbrugs
videnskabelige Fakultet 20082011”.

DJF har fået Akkrediteringsrådets godkendelse 
af opstart per 1. september 2008 af 1 bachelo
ruddannelse og � kandidatuddannelser samt 
overtaget 1 godkendt kandidatuddannelse fra 
Det Naturvidenskabelige Fakultet. 

DJF vil i 2008 med baggrund i blandt andet sek
torforskningsreformens anbefaling nr. 5� følge 
op på den tidligere gennemførte evaluering 
af fakultetets infrastruktur med henblik på 
gennemførelse af yderligere rationalisering og 
effektivisering af driften. Ved udgangen af 2008 
flyttes forskningsaktiviteterne, ekskl. kommer
cielle aktiviteter, i Institut for Jordbrugsteknik 
fra Forskningscenter Bygholm til Forsknings
center Foulum. De kommercielle aktiviteter på 
Forskningscenter Bygholm forbliver på centret. 

Senest per �1. december 2009 ophører de økolo
giske aktiviteter på Rugballegård, beliggende 
umiddelbart op af Forskningscenter Bygholm, 
og aktiviteterne flyttes senest �1. marts 2010 til 
Forskningscenter Foulum.

Figur 4 viser sammensætningen af DJF’s saldi i SKB ultimo 2006 og 2007. 
Figuren sammenholder DJF’s samlede SKBgæld med lånerammen.
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2.1. oVersigt oVer mÅloPfyldelse i 2007 
DJF’s seks temaområder i aftalen med Føde
vareministeriet vedrørende forskningsbaseret 
myndighedsbetjening – Klima og naturres
sourcer, Miljø og bioenergi, Økologisk jord
brug, Fødevarekvalitet, Husdyrproduktion 
og Planteproduktion – er de faglige områder, 
som går på tværs af  DJF’s fem kerneydelser 
i Strategi 20082012: Forskning, Forsknings
baserede uddannelse og efteruddannelse, 
Forskningsbaseret rådgivning af myndigheder 
og ministerier, Overførsel af teknologi og viden 
til erhverv og virksomheder samt Generel 
videnspredning. 

Målrapportering omfatter, som det fremgår, 
både kerneydelserne i henhold til Strategien 
og indsatsområderne i henhold til aftalen 
om forskningsbaseret myndighedsbetjening. 
Der afrapporteres økonomisk ud fra tema
områderne i Aftale med Fødevareministeriet. 
Denne afrapportering fremgår af Tabel 1 i 
Beretningen.

I det følgende afsnit gennemgås leverede ydel
ser i henhold til aftalen for 2007. De leverede 
ydelser i 2007, opdelt på temaområder, fremgår 
af Oversigt over antal myndighedsopgaver 
2007 i Beretningen.

2.2. uddybende analyse og Vurde-
ring af udValgte resultater 
2.2.1. Forskning 
Som led i aftalen om Vandmiljøplan III 
20052015 (VMPIII) er DJF ved Akt 166 26/5 
04 tilført �7,4 mio. kr. til gennemførelse af 5 
specifikke forskningsprojekter samt et projekt 
til udvikling af metoder til monitering af 

landbrugets næringsstoftab. Projekterne er 
af central betydning for opnåelse af VMPIII’s 
målsætninger, herunder implementering af 
EU’s vandrammedirektiv samt den politisk 
aftalte evaluering af VMPIII der gennemføres i 
2008. Forskningsprojekterne er afsluttet primo 
2006, hvorimod metodeudviklingsprojektet 
videreføres til 2008.

Som opfølgning på de øgede bevillinger på 10,0 
mio. kr. til opretholdelse af myndigheds og 
rådgivningsindsatsen vedrørende landbrugets 
og gartnerierhvervets pesticidanvendelse, jf. 
Akt. 50 1/12 05 har DJF videreført den styrkede 
moniterings og udviklingsindsats på området. 
Bevillingen blev anvendt i 2006 og 2007. Alle 
aktiviteter inden for pesticidresistens og 
sprøjteteknik, resistens mod plantesygdomme 
og den særlige pesticidindsats inden for gart
nerierhvervet er forløbet planmæssigt.

Som led i Pesticidhandlingsplan 2004 – 2009 
igangsatte DJF forsknings og udviklingsak
tiviteter til understøttelse af rådgivningsind
satsen og til etablering af fagligt grundlag 
for udpegning af pesticidfølsomme områder 
samt en videreførelse af ”Varslingssystemet 
for udvaskning af pesticider til grundvand” i 
fællesskab med GEUS. Alle aktiviteter forløber 
tilfredsstillende.

Videnskabelige publikationer
Der vil altid forekomme variationer i den årlige 
videnskabelige produktion per forsknings
årsværk. De fleste forskningsprojekter har en 
tidshorisont på typisk op til 5 år og er dermed 
afhængig af udviklingen i bevillinger over en 
tilsvarende periode.

opgjort per forskningsårsværk 2004 2005 2006 2007

Antal internationale publikationer 1,66 1,21 1,67 1,34

Antal nationale publikationer 2,86 2,72 3,63 3,77

2. MålRAPPoRTERINg
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Antallet af internationale publikationer med 
review per forskningsårsværk samt antallet af 
nationale publikationer per forskningsårsværk 
har udviklet sig som følger i 20042007: 

2.2.2. Myndighedsbetjening og myndighedsråd-
givning  
AU har i Strategi 20082012 markeret ”Inspire
rende rådgivning og videnudveksling” som 
en kerneaktivitet, bl.a. med det mål at levere 
uafhængig forskningsbaseret rådgivning og 
formidling og styrke grundlaget for, at der 
kan træffes beslutninger på det bedst mulige 
grundlag i den politisk/administrative proces. 
Dette er udmøntet i den indgåede Aftale med 
FVM.

Som opfølgning på brugerundersøgelsen i 2006 
og i henhold til Aftalen har DJF i 2007 udbygget 
sin interne organisation til varetagelse af myn
dighedsbetjeningen med henblik på at udvikle 
og implementere rutiner og værktøjer, der skal 
sikre den fornødne tværinstitutionelle tilgang 
til opgaveløsning samt forbedre overblikket 
over den samlede indsats på myndighedsbetje
ning inden for fakultetet. Produkterne fra DJF 
deles op i akutte ad hoc opgaver, høringer, 
udredninger, løbende opgaver samt initiativ
pligten.  

Specifikke aktiviteter som opfølgning på 
brugerundersøgelsen omfatter en udbygget 
”kundekontakt”. Der er i 2007 afholdt fire 
kontaktmøder med Fødevareministeriets 
departement og institutioner. På møderne 
drøftes aktuelle, faglige problemstillinger 
inden for temaområderne og økonomiske 
nøgletal præsenteres. Der er endvidere afholdt 
en Faglig Temadag med deltagelse fra Fødeva
reministeriet og dets direktorater.

Blandt de væsentlige forskningsresultater 
af strategisk betydning og af betydning for 
myndighedsbetjeningen inden for de seks te
maområder i 2007 kan følgende fremhæves:

Temaområde 1: Klima og naturressourcer
Eksperimentelle undersøgelser og matematiske 
modeller har vist, at der sker en nedadgående 
transport af organisk stof i jorden, hvilket 
betyder, at jorden under pløjelaget også spiller 
en stor rolle for kulstoflagringen. Dette bør 
indgå i opgørelser over landbrugets bidrag til 
CO2balancen.

Med livscyklusvurderinger (LCA) er der 
sammenlignet en række typiske landbrugs
bedrifter og vist, at der kun er lille forskel 
mellem økologiske og konventionelle bedrifter, 
hvad angår udledning af drivhusgasser pr. 
liter mælk. 

Klimaændringer vil også i Danmark give 
mindre nedbør i vækstperioden. Udvikling 
af vandbesparende vandingsmetoder er der
med kommet i fokus og en række nye under
søgelser har vist, at de nye metoder kan give 
vandbesparelser på omkring 15% samtidig 
med, at udbytterne opretholdes eller endda 
forbedres. 

Temaområde 2: Miljø og bioenergi 
Der er akut brug for at kunne håndtere vur
dering af fosfortabsrisiko ved igangsættelse 
af vådområde projekter. Der er gennemført et 
omfattende analyseprogram på danske lav
bundsjorder. På baggrund heraf er der opstillet 
en foreløbig model for fosfortabsrisiko. 

Dansk svinekødsproduktions miljøprofil er 
analyseret vha. livscyklusanalyser (LCA), og 
en række mulige forbedringer i produktions
kæden er analyseret. Bioforgasning af gyllen 
bidrog til betragtelige forbedringer, men også 
fordøjelighedsfremmende enzymer i foderet 
kunne reducere opvarmningspotentialet. 

Danske udvaskningsberegninger er generelt 
baseret på, at ”bunden af rodzonen” findes i 
1 m’s dybde, og at nitrat, der vaskes længere 
ned, er tabt. Målinger på tre bedrifter viste, at 
efterafgrøder med dybt rodnet kan virke som 
kvælstofsamlere, at flere arter kan opnå rod
dybder på mere end 2 meter, og at disse planter 
kan optage betydelige mængder kvælstof fra 
jordlag under 1 m’s dybde. 

I et nyligt review opsummeres vor viden angå
ende arternes uddøen i de seneste 10.000 år. 
Mennesket synes at være den drivende kraft bag 
en bølge af uddøen, hvis lige ikke er set før.

Temaområde 3: Økologisk jordbrug 
I økologisk dyrkning er det vanskeligt at styre 
omsætning af organisk stof i jord og dermed 
sikre, at næringsstofferne frigøres, præcis når 
afgrøderne har behov for dem. Et projekt om 
specifikke grøngødninger til forbedring af 
økologiske grønsagers kvalitet er afsluttet i 
2007. Det blev vist, at valg af planteart samt 
afgrødens udviklingsstadie ved slæt og 
dens C/Nforhold påvirker grøngødningens 
specifikke egenskaber. Således øger mobile 
grøngødninger med særlige egenskaber produ
centernes muligheder for at styre afgrødernes 
forsyning med næringsstoffer. 

Kødet fra langsomtvoksende økologiske 
slagtekyllinger bliver mere mørt og saftigt 
med stigende slagtealder, mens det omvendte 
er tilfældet for hurtigere voksende økologiske 
slagtekyllinger. Samtidig opstår der gangbe
svær for de hurtigst voksende kyllinger, hvis 
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slagtealderen overstiger 82 dage. Det har 
betydning for hvilke afstamninger, det er 
relevant at anvende i en integreret produktion 
med f.eks. frugtavl.

EU ønsker at forbyde brug af kobberholdige 
midler i økologisk dyrkning. Dette kræver dog, 
at der findes alternative bekæmpelsesmetoder 
til vigtige svampesygdomme. I Danmark har 
DJF arbejdet  med æbleskurv og testet en række 
midler i markforsøg i forskellige koncentra
tioner. Syv midler havde signifikant virkning 
mod æbleskurv, og der er opnået patent på et 
af produkterne.

Temaområde 4: Fødevarekvalitet 
I relation til sundhedsmæssig kvalitet har 
der været stor forskningsaktivitet inden for 
bioaktive komponenter i vegetabilier og mælk. 
Polyacetylener i vegetabilier har vist sig at have 
en toksisk effekt på celler, herunder kræftceller. 
Denne kræfthæmmende effekt på kræftceller 
skyldes tilsyneladende en evne til at forårsage 
programmeret celledød (apoptose). 

En skånsom nedkøling giver en markant bedre 
mørhed af kødet for visse dyrearter. Dette er 
blevet undersøgt for svinekød og lammekød. 
Resultaterne viste, at lammekød efter skånsom 
køling er mindre sejt end kød, som har været 
opbevaret ved 2�0 C i hele opbevaringspe
rioden. 

Verotoxindannende E. coli udskilles med 
gødning fra kvæg og udgør en sundhedsrisiko 
for mennesker. Fodring af store tyrekalve med 
en ration bestående af 85% kraftfoder med 
højt stivelsesindhold (55% af tørstof) øgede 
udskillelsen af E. coli bakterier i gødningen. Et 
drastisk foderskift til ren grovfoder (grønhø) 
før slagtning reducerede E. coli udskillelsen 
med en faktor 100 på få dage. 

Temaområde 5: Husdyrproduktion 
Sammen med forskere fra det Sundhedsvi
denskabelige Fakultet ved AU er det med 
udgangspunkt i transgene cellelinier i 2007 
lykkedes at bringe et kuld grise til verden 
med et gen for Alzheimer. Embryonerne blev 
produceret ved somatisk kloning og lagt i ruge
søer på Forskningscenter Foulum. Kommende 
undersøgelser vil vise, om grisene udvikler 
symptomer på Alzheimer. Grisen er udvalgt 
som modeldyr pga. sin fysiologiske lighed med 
mennesket. Fødslen af Alzheimer grisene blev 
af tidsskriftet Ingeniøren udnævnt til 2007’s 
største forskningsmæssige gennembrud i 
Danmark.

I genetiske analyser af husdyregenskaber er 
DNAsekventering en helt uundværlig tekno

logi.  Genomcenter DJF har i 2007 udviklet 
metoder og implementeret teknologi, baseret 
på to nye såkaldte sekventeringsplatforme. 
Centeret har nu den største sekventeringkapaci
tet i Skandinavien. 

Stråforkortere har i lang tid været under mis
tanke for at skade reproduktionen hos svin, 
men nye forsøg med iblanding af stråforkor
teren CCC i foder til avlssvin har ikke kunnet 
bekræfte mistanken. I øjeblikket gennemføres 
forsøg med fodring af stråforkortet hvede.  

I et projekt om ”Mæthedsfremmende og 
adfærdsregulerende foder og fodringskoncep
ter” til søer er der udviklet en in vitro metode, 
der simulerer fordøjelsen i mave og tyndtarm, 
så foder og foderblandingers fysiskkemiske 
egenskaber kan karakteriseres. F.eks. hæm
mer fibre med en høj andel af opløselige fibre 
mavens tømningshastighed, hvilket menes at 
kunne bidrage til at forlænge følelsen af mæt
hed. Det sidste er pt. ved at blive undersøgt.  
Grovfoderforsyningen til danske malkekøer 
har ændret sig betydeligt de seneste 1020 år 
henimod majsensilage, nye græsmarksarter 
som rødkløver og rajsvingel samt lucerne. 
Fordøjeligheden af kløver har vist sig at være 
mere robust over for høsttid end fordøjelighe
den af græsser og lucerne. Der kan fremstilles 
kvalitetsensilage af både græsserne og bælg
planterne, som vist ved ensilering i laborato
rieskala. Selv om foderværdien af lucerne kan 
falde betydeligt ved sen høst, kan køerne æde 
meget af den lavtfordøjelige lucerne og næsten 
opretholde mælkeproduktionen.  

Temaområde 6: Planteproduktion 
Projektet ”Planter til Sundhed” har vist, hvor
dan dyrkningsbetingelser påvirker indholdet 
af bioaktive stoffer i medicinplanter og krydder
urter. Koncentration af forskellige flavonoider 
påvirkes f.eks. af kvælstofgødskning, mens 
indhold af fenoliske syrer og æteriske olier 
påvirkes af høsttidspunkt. Undersøgelser af 
pilekloner viste stor variation i indhold af sa
licin i barken.  

Populationsdynamik og spredning af hve
derust har været genstand for international 
bekymring i 2007. Der foretages løbende over
vågning af virulensdynamik for hvedegulrust 
i Danmark, og der er etableret et beredskab 
for håndtering af sortrust, såfremt den måtte 
dukke op. Rustforskningen er forankret i både 
europæisk og globalt samarbejde. 

Der er udviklet en DNA chip med prober for de 
væsentligste mykotoksin dannende Fusarium 
arter, og den er anvendt til at undersøge Fusa-
rium forekomst i korn. Der er udviklet realtime 
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PCR metoder til at kvantificere forskellige 
svampearter i plantemateriale, og metoderne 
er brugt til at undersøge sammenhæng mellem 
toksinindhold og mængden af Fusarium DNA 
samt kvantificere udsædsbårne sygdomme og 
bladpletsygdomme. 

Herbicidresistens er et stigende problem også i 
Danmark. I 2007 er der testet frøprøver i bioas
says. Resultaterne viste igen nye tilfælde af 
herbicidresistens i agerrævehale, kornvalmue 
og alm. fuglegræs, mens der endnu ikke er 
fundet resistens hos vindaks. 

For at styrke samarbejdet i Østersøregionen 
om monitering og forebyggelse af pesticidre
sistens og undgå duplikering af tilknyttede 
forskningsaktiviteter tog DJF i 2007 initiativ 
til etablering af NordicBaltic Resistance 
Action Group (NOBARAG), der er tænkt som 
paraplyorganisation med arbejdsgrupper for 
hhv. herbicider, fungicider og insekticider.    

DJF har indsamlet honningbier fra samtlige 
bifamilier på Læsø for at undersøge graden 
af hybridisering mellem brune og gule bier. 
Med sekvensanalyser fra mikrosatellitter er der 
udpeget rent brune bifamilier samt lokaliteter, 
hvor den brune bi findes i altovervejende ren 
bestand.

Udbytte i korn er i meget høj grad bestemt af 
plantens evne til at flytte næringsstoffer fra de 
vegetative dele til kernen under modningen. 
Med en gen chip, der kan måle graden af 
genernes udtryk, er det bl.a. lykkedes at finde 
en gruppe regulatoriske gener, der synes at 

styre mobilisering af næringsstoffer fra øverste 
blad til kerne.

Gensplejsning af planter som eksperimentelt 
værktøj og til brug i forædling har været be
grænset af, at kun få sorter har kunne gensplej
ses. Der er udviklet en ny teknologi i byg, hvor 
generne overføres til meget unge embryoer. 
Denne teknik synes at være sortsuafhængig og 
væsentligt hurtigere end hidtidige teknikker.

2.2.3. Formidling og undervisning
DJF har i 2007 forberedt og af Akkrediterings
rådet fået godkendt 1 bacheloruddannelse 
og � kandidatuddannelser samt overtaget 
en godkendt kandidatuddannelse fra Det 
Naturvidenskabelige Fakultet. Alle uddan
nelser starter per 1. september 2008 på campus 
i AU.

DJF har traditionelt et tæt samarbejde med 
universiteterne i form af bl.a. fælles forsknings
projekter og undervisningssamarbejde. DJF 
bidrog til færdiggørelsen af �� ph.d.studier, 
25 specialestudier og 10 bachelorprojekter. 
Antallet af færdiggjorte ph.d.studier steg 
sammenlignet med 2006, mens antallet af 
færdiggjorte speciale og bachelorstudier faldt 
i forhold til 2006. DJF medvirkede derudover 
som censorer på kandidat, bachelor, speciale, 
ph.d.afhandlinger og disputatser samt i be
dømmelsesudvalg for forskere, seniorforskere, 
adjunkter, lektorer og professorer. DJF har i 
øjeblikket 12 forpligtende aftaler med univer
siteter vedrørende forskning og undervisning 
og deltager i en række forskerskoler. 

Figur 2.2. Antal gennemførte ph.d., speciale og bachelorstudier* i perioden 2003-2007
*) Bachelorprojekter er kun optalt fra 2004 og frem.
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Tilgangen af bachelor, speciale og ph.d. fluk
tuerer over årene. Toppunktet for færdiggjorte 
ph.d. og specialestuderende var i 2004, mens 
færdiggjorte bachelorer stort set var konstant 
frem til 2007. Af figur 2.2 ses udviklingen i 
antallet af færdiggjorte afhandlinger, specialer 
og projekter i 2007. Antallet af færdiggjorte 
bachelorer og kandidater faldt, mens antallet 
af færdiggjorte ph.d. steg. 

Hovedparten af de gennemførte ph.d. studier i 
2007 er gennemført med KULIFE som indskri
vende institution. Antallet af indskrevne ph.d. 
studerende fra AU har i 2007 været kraftigt 
stigende, da DJF selv kan indskrive studerende. 
�6% af de gennemførte ph.d. i 2007 er dog 
fordelt på en række danske og udenlandske 
universiteter, f.eks. i Litauen og Holland. 

Figur 2.3. Fordeling af gennemførte ph.d.-studier på indskrivende institution, 2007.
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Integrationen af DJF i AU per 1. januar 2007 be
tød, at DJF fra 1. januar 2007 blev indskrivende 
fakultet for ph.d.studerende. I 2007 indskrev 
DJF 10 ph.d.studerende. Integrationen af DJF 
med AU har sammen med KVL’s sammenlæg

ning med KU bevirket, at det samlede antal 
bachelor og speciale studerende faldt. KVL har 
historisk set leveret det største antal bachelor 
og speciale studerende til DFJ.
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Figur 2.4. Fordeling af gennemførte specialeprojekter på indskrivningsinstitution, 2007.

Spredningen i antallet af studerende fra de 
forskellige uddannelsesinstitutioner er større 
for specialestuderende end ph.d.studerende.
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Figur 2.5 Antal publikationer opgjort på typer i perioden 2003-2007*
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Antallet af reviewede internationale publi-
kationer har i perioden 1997 til 2004 været 
i konstant fremgang. Fra 2004 og frem, har 
billedet dog været mindre entydigt. Niveauet 
af reviewede internationale publikationer, har 
ikke set samme højder siden 2004. Antallet 
af andre internationale publikationer (især 
konferenceindlæg) har til gengæld været 
stigende siden 2003 og nåede i 2007 det højeste 
niveau. For antallet af danske publikationer ses 
et tilsvarende billede, hvor der siden 2003 har 
været en kontinuerlig fremgang. Fremgangen 
i antallet af andre internationale og danske 
publikationer gør, at det samlede antal publi-
kationer ligger en anelse over niveauet for 2006. 
DJF er tilfreds med udviklingen i det samlede 
antal publikationer. 

2.2.4. Visionær udvikling og effektiv drift af faglige 
støttefunktioner
AU’s bestyrelse har den 13. juni 2007 godkendt 
at flytte aktiviteterne fra Forskningscenter 
Bygholm, herunder Rugballegård. Siden har 
en nedsat intern styringsgruppe udarbejdet 
beslutningsoplæg til flytning af nævnte akti-
viteter til Forskningscenter Foulum.

Arbejdet med etablering af de på FL 2003 givne 
anlægsbevillinger til biogas- og gyllesepare-
ringsanlæg på Forskningscenter Foulum er 
afsluttet i 2007 og er i fuld drift. 

Som led i regeringens initiativ ”Flere i beskæf-
tigelse – lavere ledighed” er der, jf. Akt 116 31/3 
04, afsat midler til gennemførelse af 2. etape 
af renovering og ombygning af staldanlæg på 
Forskningscenter Foulum. Arbejdet er afsluttet 
i 2007.

2.2.5. Samlet vurdering 
Samlet findes DJF’s resultat i 2007 tilfredsstil-
lende med opnåelse af alle resultatkrav inden 
for de givne økonomiske rammer. 

DJF har i 2007 fortsat fokuseret på varetagelsen 
af myndighedsopgaverne og i dialog med de 
relevante myndigheder om fortsat kvalitets-
sikring af samarbejdet på området.

DJF ydede i 2007 fortsat et væsentligt bidrag 
til de forskningsbaserede uddannelser gennem 
fortsat deltagelse i forskerskoler, ph.d.-uddan-
nelser samt bidrag til undervisning og vejled-
ning på både kandidat og bachelor niveau.

2.3. RedegøRelse foR ReseRvation.
Ved regnskabsårets afslutning er der reserveret 
bevilling på i alt 24,5 mio. kr. Heraf vedrører 0,8 
mio. kr. 2006 og resten, 23,7 mio. kr., vedrører 
2007.  5,8 mio. kr. er reserveret til færdiggørelse 
af staldrenovering, og 18,8 mio. kr. er reserveret 
til medfinansiering af færdiggørelse af igang-
værende forskningsprojekter. 
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3. REgNSkAb

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse 
med Finansministeriets gældende bekendt
gørelse om statens regnskabsvæsen m.v., 
samt retningslinjer angivet i den Økonomiske 
Administrative Vejledning (AØV).

3.1. anVendt regnskabsPraksis
DJF er per 1. januar 2007 overgået fra udgifts
baseret til omkostningsbaseret bevilling. 
Årsrapporten er udarbejdet efter de regn
skabsprincipper, der anvendes i staten for 
omkostningsbaseret regnskab. Årsrapporten er 
for 2007 opstillet efter regnskabsprincipperne 
beskrevet i åbningsbalancen per 1. januar 2006, 
samt regnskabsbekendtgørelse med ikraft
træden 1. januar 2007.

Det kan oplyses, at det er SKSuddata, der er 
anvendt som grundlag for resultatopgørelsen 
og balancen.

Der henvises i øvrigt til bilag 5.1.

3.2. resultatoPgØrelse
I Tabel �.1. Resultatopgørelse, ses resultatopgø
relsen for det omkostningsbaserede regnskab, 
som viser et resultat på 16.068 tkr. 
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Tabel 3.1. Resultatopgørelse

resultatopgørelse (1.000 kr.) 2006 2007 2008

note ordinære driftsindtægter

Indtægtsført bevilling

   bevilling -281.800

   Reserveret af indeværende års bevillinger 23.685

   Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -16.068

   indtægtsført bevilling i alt -274.183

   Salg af vare og tjenesteydelser -96.093 -59.422

   Tilskud til egen drift -219.947 -247.326

   Øvrige driftsindtægter -7.387

   gebyrer -12.225 -808

ordinære driftsindtægter i alt -335.651 -581.739 -656.300

ordinære driftsomkostninger

   Ændring i lagre 445 -1.199

   forbrugsomkostninger

         Husleje 3.174 2.663

          Andre forbrugsomkostninger 117.269

   forbrugsomkostninger i alt 120.443 2.663

   Personaleomkostninger

          lønninger 323.255 310.944

          Pension 44.753 43.820

          lønrefusion -16.117 -16.994

          Andre personaleomkostninger 1.498 267

1    Personaleomkostninger i alt 353.390 338.038

   Andre ordinære driftsomkostninger 74.360 155.570

   Af- og nedskrivninger 24.884 41.407

ordinære driftsomkostninger i alt 573.521 536.479 677.200

resultat af ordinær drift 237.871 -45.260

andre driftsposter

   Andre driftsindtægter -334 -46.913

   Andre driftsomkostninger 321 42.479

resultat  før finansielle poster 237.858 -49.693

finansielle poster

   finansielle indtægter -90 -632

   finansielle omkostninger 1.406 34.311

resultat før ekstraordinære poster 239.175 -16.068

ekstraordinære poster

4    Ekstraordinære indtægter -412 -52

   Ekstraordinære omkostninger 191

Årets resultat 238.953 -16.068 20.900

Tabel 3.1.a Resultatdisponering

2007

disponeret til bortfald

disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)

disponeret til udbytte til statskassen

disponeret til overført underskud 16.068



AARHUS 
UNIVERSITET

Årets resultat 2006 er excl. finanslovsbevilling til drift og anlæg på 
22�,4 mio. kr.

DJF’s resultat for året 2007 udgør et overskud på 16.068 tkr., hvilket 
vurderes som tilfredsstillende. De samlede indtægter på i alt 629.��6 
tkr. omfatter ordinære driftsindtægter på 581.7�9 tkr., heraf bevilling 
fra Fødevareministeriet på 281.800 tkr., andre driftsindtægter på 46.91� 
tkr. samt finansielle poster m.v. på 684 tkr. De samlede omkostninger på 
i alt 61�.269 tkr. består af ordinære driftsomkostninger på 5�6.479 tkr., 
heraf personaleomkostninger på ��8.0�8 tkr., andre driftsomkostninger 
på 42.479 tkr. samt finansielle omkostninger m.v. på �4.�11 tkr.

Indtægter og udgifter i 2007 i Resultatopgørelsen er opgjort inkl. Til
skudsfinansieret virksomheds bidrag til fællesudgifter på 42,4 mio. kr.

3.3. balance
Balancesummen udviser en formindskelse fra 2006 til 2007 på 17�,9 
mio. kr. jf. tabel �.2.

Ændringen kan fortrinsvis henføres til formindskelse af tilgodeha
vender og tilsvarende kortfristede gældsposter idet posterne i 2007 er 
renset for interne kreditorer og debitorer.

Tabel 3.2. Balancen

aktiver (mio. kr.) ultimo 
2006

ultimo 
2007

Passiver (mio.kr.) ultimo 
2006

ultimo 
2007

note anlægsaktiver note egenkapital i alt

immaterielle anlægsaktiver Startkapital 27,4 27,4

færdiggjorte udviklingsprojekter 1,9 1,0 opskrivniger 0,0 0,0

Erhvervede koncessioner, patenter m.v. 4,3 3,6 Reserveret egenkapital

Udviklingsprojekter under opførelse 0,2 0,0 overført overskud -3,9 12,2

2 immaterielle anlægsaktivier i alt 6,4 4,6 egenkapital i alt 23,5 39,6

materielle anlægsaktiver

grunde, arealer og bygninger 716,0 749,7

Infrastruktur 6 hensatte forpligtelser 2,2 1,1

Transportmateriel 4,9 5,4

Produktionsanlæg og maskiner 57,9 115,0 langfristede gældsposter

Inventar og IT-udstyr 17,7 24,5 7 ff4 langfristet gæld 800,5 803,0

Igangværende arbejder for egen regning 80,0 6,6 ff6 bygge- og IT-kredit 80,2 117,3

3 materielle anlægsaktiver i alt 876,5 901,1 donationer 0,0

finansielle anlægsaktiver 7 Prioriets gæld 0,2 0,1

Statsforskrivning 27,4 27,4 Anden langfristet gæld

finansielle anlægsaktiver i alt 27,4 27,4 langfristet gæld i alt 880,9 920,4

anlægsaktiver i alt 910,3 933,1

omsætningsaktiver

5 Varebeholdninger 6,1 7,3 kortfristede gældsposter

Tilgodehavender 462,8 220,1 leverandører af varer og tjenesteydelser 338,1 82,2

Værdipapirer 6,9 7,1 Anden kortfristet gæld 15,9 30,1

likvide beholdninger Skyldige feriepenge 57,1 54,4

ff5 Uforrentet konto -10,3 -10,3 Igangværende arbejder for fremmed regning 9,0 37,4

ff7 finansieringskonto -10,1 35,0 Reserveret bevilling 16,9 24,5

Andre likvider 5,8 5,3 Periodeafgrænsningsposter 28,1 7,9

likvidebeholdninger i alt -14,6 30,0 kortfristede gældsposter 465,0 236,5

omsætningsaktiver i alt 461,3 264,5 gæld i alt 1.345,9 1.156,9

aktiver i alt 1.371,6 1.197,6 Passiver i alt 1.371,6 1.197,6

I beløbet tilgodehavender er der 39,5 mio. kr. der vedrører interne debitorer. beløbet er modposteret i kortfristede gældsposter.

Noter: 2 Immaterielle anlægsaktiver jf. bilag 5.1.1
 3 Materielle anlægsaktiver jf. bilag 5.1.1
 5 Varebeholdninger jf. bilag 5.1.1
 6 Hensættelser jf. bilag 5.1.1
 7 langfristet gæld og Prioritets gæld jf. bilag 5.1.1 
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3.4 egenkaPitalforklaring
Tabel 3.3 Egenkapitalforklaring, 1.000 kr.

egenkapitalforklaring primo 2007 23.525

Startkapital primo 27.410

+ Ændring i startkapital

startkapital ultimo 27.410

overført overskud primo -3.885

+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0

+ Regulering af overført overskud 0

+ overført fra årets resultat 16.068

-  bortfald af årets resultat

overført overskud ultimo 12.183

egenkapital i alt 39.593

3.5 oPfØlgning PÅ likViditetsordninger hen oVer Året
I januar 2008 er FF4, FF5 og FF6kontiene udlignet, da DJF bevillingsmæssigt er fusioneret med AU og dermed overgået til selvejende 
institution.  
Konto FF4 er løbende afstemt til saldoen på Immaterielle og Materielle anlægsaktiver i løbet af 2007. Det samme gør sig gældende for 
FF6kontoen, som er afstemt med saldoen på Udviklingsprojekter og Igangværende arbejde for egen regning.  
Det er ikke muligt ultimo 2007 at afstemme ovennævnte konti over til balanceposterne, da ordningen er ophørt inden regnskabsperioden for 
2007 er afsluttet. 
Lånerammen har ikke på noget tidspunkt været overskredet.

3.6 oPfØlgning PÅ lØnsumsloft
DJF er ikke omfattet af lønsumsloft.

3.7. beVillingsregnskabet    
Tabel 3.4.  Bevillingsafregning (mio. kr.)

mio. kr.
2006 

regnskab
2007 2008 

budgetbudget regnskab difference

Nettoudgiftsbevilling 223,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoforbrug af reservation

Indtægter 336,5 595,5 629,3 33,8 656,3

Udgifter 575,4 595,5 613,3 -17,8 677,2

årets resultat -15,6 0,0 16,0 16,0 -20,9

Bevillingsregnskab samler institutionens udgifter og indtægter på underkontiene 10, 11, 20, 95. 
Udgifter og indtægter i tabel �.4. er opgjort inkl. Tilskudsfinansieret virksomheds bidrag til fællesudgifter på 44,2 mio. kr. 
Resultatet viser et mindreforbrug på 16,0 mio. kr., som fordeler sig med merindtægter  på ��,8 mio. kr. og merudgifter på 17,8 mio. kr. Det 
samlede nettomindreforbrug på 16,0 mio. kr. skyldes hovedsagelig udsættelse af ansættelse af personale.  
Nettoudgiftsbevillingen for 2008, 27�,7 mio. kr. er excl. Den obligatoriske opsparingsordning på 1 pct. af den statslige driftsramme, jvf. brev 
fra Fødevareministeriet af 27. februar 2008. 
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4. PåTEgNINg

ÅrsraPPorten omfatter:
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på fi
nansloven, som Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet, CVR nr. 57 607 556, er ansvarlig for: 
§ 19.27.02 Det Jordbrugsvidenskabelige Fakul
tet under Aarhus Universitet, herunder de 
regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå 
Rigsrevisionen i forbindelse med bevillings
kontrollen for 2007.

Påtegning:
Det tilkendegives hermed:

1.  at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrappor
ten ikke indeholdes væsentlige fejlinfor
mationer eller udeladelser, herunder at 
målopstillingen og målrapporteringen i 
årsrapporten er fyldestgørende

2.  at de dispositioner, som er omfattet af 
regnskabsaflæggelsen, er i overensstem
melse med meddelte bevillinger, love og 
andre forskrifter samt med indgåede afta
ler og sædvanlig praksis, og

�.  at der er etableres forretningsgange, der 
sikrer en økonomisk hensigtsmæssig for
valtning af de midler og ved driften af de 
institutioner, der er omfattet af årsrap
porten.

Foulum, den Just Jensen, Dekan  
 Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

København, den Rudolf Straarup, Kommitteret 
 Universitets og Bygningsstyrelsen
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5.1. anVendt regnskabsPraksis
DJF udfører aktiviteter under de fire virksom
hedstyper: Almindelig virksomhed, Sortsafprøv
ning mv., Rekvirerede ydelser og Tilskudsfi
nansieret forskningsvirksomhed. Bevillingerne 
fremgår af Finanslovens § 19.27.02 Aarhus Uni
versitet, Danmarks JordbrugsForskning. (Stats
virksomhed) CVR. nr. 57 607 556.

Alle indtægter og udgifter er i 2007 registeret i 
Navision Stat og afrapporteret efter princip
perne for omkostningsbaseret regnskab. 

Aktivering af anskaffelser i året har fulgt sam
me praksis som ved opgørelse af åbningsbalan
cen. Aktiver er indregnet i balancen, når aktivet 
forventes anvendt i mere end et regnskabsår, 
og når aktivets værdi kan måles pålideligt. Kun 
immaterielle og materielle anlægsaktiver med 
en selvstændig værdi på kr. 50.000 og derover 
er aktiveret. Undtaget herfor er anlægsaktiver, 
der er omfattet at reglerne for bunkning eller 
frivilligt er bunket. Afskrivninger er 
påbegyndt på aktivets ibrugtagningstids
punkt.

Over driften afholdes udgifter til almindelig 
løbende vedligeholdelse, der indebærer mindre 
væsentlige ændringer i bestående bygninger og 
anlæg, eller arbejder, hvor den efterfølgende 
brug af bygninger m.v. ikke ændres væsentligt. 
Udgifter til renoveringsarbejder af betydeligt 
omfang og til egentlige anlægsprojekter m.v. 
afholdes fra 1. januar 2007 under driften, § 
19.27.02. På anlægsprojekter, hvortil DJF har fået 
tildelt bevilling, er Byggesektionen, Direktora
tet for FødevareErhverv, rådgiver. Registrering 
af anlægsudgifter foretages centralt i DJF’s 
Administration på baggrund af de af Byggesek
tionen godkendte fakturaer.  Det er DJF’s inten
tion i så høj grad som muligt at kunne henføre 
udgifter direkte til de enkelte forskningspro
jekter eller opgaver under de enkelte virksom
hedstyper. Forskningsafdelingerne erlægger 
brugerbetaling for træk på DJF’s hjælpeafdelin

ger, herunder forsøgsstationerne, for udgifter i 
forbindelse med et forskningsprojekt, som di
rekte kan henføres til det enkelte projekt.  DJF ś 
faktiske udgifter til driften af de enkelte forsk
ningscentre, huslejebetaling, omfattende byg
nings og arealdrift samt centerservice, pålæg
ges i vidt omfang de enkelte afdelinger under 
Almindelig virksomhed efter adfærdsregule
rende principper, antal m², antal årsværk eller 
faktisk forbrug. Herved synliggøres disse ud
gifter for de enkelte afdelinger. Der er ligeledes 
en løbende dialog med brugerne om behovet 
for serviceniveau og dermed om udgiftsni
veauet.

I resultatopgørelsen og balancen indgår 2,8 mio. 
kr. afsat til skyldige omsorgsdage efter den 
gamle ordning.

Sortsafprøvning mv.
Posteringer vedrørende lovpligtige opgaver, 
analysearbejde m.v. vedrørende bekæmpelse af 
bisygdomme foretages på uk 11. Sortsafprøv
ning mv.

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. 
Prisfastsættelsen under Tilskudsfinansieret 
forskningsvirksomhed og Andre tilskudsfinan
sierede aktiviteter følger Budgetvejledningens 
bestemmelser herom. Projekterne pålægges 
fællesudgifter efter principperne i Budgetvej
ledning 2006 pkt. 2.6.9. De reelle indirekte 
omkostninger er for DJF kalkuleret enten til 
11�% af de direkte lønudgifter eller til 74% af de 
direkte projektudgifter afhængig af tilskudsgi
vers krav. 

Rekvirerede ydelser
Prisfastsættelsen under Rekvirerede ydelser 
følger Budgetvejledningens bestemmelser her
om. For den kommercielle virksomheds ved
kommende kalkuleres ud over de under Til
skudsfinansieret forskningsvirksomhed 
nævnte overheads med ca. 11�% af de direkte 
lønudgifter eller ca. 74% af de direkte omkostnin

5. bIlAg TIl REgNSkAbET
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5.1.1. noter til resultatoPgØrelse og balance. 
Note 1 til resultatopgørelse, Personale
Ved udgangen af 2007 var der 848 personer beskæftiget ved DJF, svarende til 792,6 årsværk.  
Den samlede fald i antallet af årsværk i forhold til 2006 andrager 7,1%.  Dette skyldes den personaletilpasning, som DJF iværksatte i 
2005, men som først slog fuldt igennem i 2007. 

Note 1. Personaleomkostninger

2004 
regnskab

2005 
regnskab

2006 
regnskab

2007 
regnskab

2008 
forventet

årsværk 929 896 853 793 855

Tilgang af medarbejdere 194 114 102 126

Afgang af med arbejdere 190 143 183 160

Den generelt høje personaleomsætning kan bl.a. henføres til DJF’s stillingsstruktur som omhandler et stort antal tidsbegrænsede 
stillinger og til, at DJF anvender midlertidigt ansatte sæsonarbejdere

note 2 til balance, immaterielle anlægsaktiVer
Note 2: Immaterielle anlægsaktiver 

mio. kr. færdiggjorte 
udviklingsprojekter

erhvervede koncessioner, 
patenter, licnser m.v.

i alt

kostpriser 4,8 5,5 10,3

Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse

Tilgang 0,0 0,0 0,0

Afgang -0,8 0,0 -0,8

kostpris pr. 31.12.2007 4,0 5,5 9,5

Akkumulerede afskrivninger -3,0 -2,3 -5,3

Akkumulerede nedskrivninger

akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2007 -3,0 -2,3 -5,3

regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2007 1,0 3,2 4,2

årets afskrivninger 0,0 0,8 0,8

årets nedskrivninger

Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,8 0,8

afskrivningsperiode/år 2007 2007

udviklingsprojekter under udførelse

Primosaldo pr. januar 2007 0,2

Tilgang

Nedskrivninger -0,2

overført til færdiggjorte udviklingsprojekter

kostpris pr. 31.12.2007 0

I forhold til Tabel �.2 Balancen er der en difference på 0,4 mio. kr. under Immaterielle anlægsaktiver. Differencen vedrører værdi af 
areal der er udlejet til Kvægbrugets Forsøgscenter. 
Beløbet er fratrukket erhvervede koncessioner under Immaterielle anlægsaktiver i Note 2 og tillagt Grunde, arealer og bygninger 
under Materielle anlægsaktiver i Note �.  
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note 3 til balance, materielle anlægsaktiVer
Note 3: Materielle anlægsaktiver  

mio. kr. grunde, 
arealer og 
bygninger

infrastruktur Produktions-
anlæg og 
maskiner

transport- 
materiel

inventar og 
it-udstyr

i alt            

kostpriser 860,7 259,2 30,1 92,0 1.242,0

Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse -10,0 -10,0

Tilgang 88,8 72,9 2,2 15,5 179,4

Afgang -6,2 -3,9 -1,7 -1,3 -13,1

kostpris pr. 31.12.2007 933,3 328,2 30,6 106,2 1.398,3

Akkumulerede afskrivninger -183,2 -213,0 -25,2 -81,8 -503,2

Akkumulerede nedskrivninger -0,2 -0,2

akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2007 -183,2 -213,2 -25,2 -81,8 -503,4

regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2007 750,1 115,0 5,4 24,4 894,9

årets afskrivninger 16,3 11,7 0,1 7,5 35,6

årets nedskrivninger 0,2 0,2

Årets af- og nedskrivninger 16,3 11,9 0,1 7,5 35,8

afskrivningsperiode/år 2007 2007 2007 2007

igangværende arbejder for egen regning

Primosaldo pr. januar 2007 80,0

Tilgang 37,2

Nedskrivninger

overført til færdiggjorte udviklingsprojekter -110,6

kostpris pr. 31.12.2007 6,6

Der er en difference på 6,2 mio kr. mellem Tabel �.2 Balancen, Materielle anlægsaktiver i alt 901,1 mio. kr. og Note �, Regnskabsmæssig værdi 
pr. �1.12.2007, i alt 894,9 mio. kr. Af denne difference vedrører 6,0 mio. kr. kapitalindskud i virksomheden Agro Business Park og 0,2 mio. kr. 
vedrører årets nedskrivning, som stammer fra  nedskrivning af værdien af stambesætning. 
Forskellen på 4,8 mio. kr. mellem årets af og nedskrivninger i Tabel �.1 Resultatopgørelse og i Note 2 og Note � vedrører tilbageførsel af 
akkumulerede afskrivninger ved salg af anlæg

Note 4 til resultatopgørelse, Ekstraordinære poster.
Vedrører hovedsagelig erstatninger, i alt 52 tkr. 

Note 5 til balance, Varebeholdninger
Der er registreret varelager vedrørende gødning og foderbeholdninger samt besætning af handelsdyr under Afdeling for Fællesforskningsfa
ciliteter på i alt 7,� mio. kr. Varelageret er optaget dels til kostpris og dels til notering per �1. december 2007.

Note 6 til balance, Hensatte forpligtelser
Der er hensatte forpligtelser vedrørende åremålsansættelser på i alt 1,1 mio. kr.

Note 7 til balance, Langfristet gæld og Prioritetsgæld
Der er registreret prioritetsgæld i forhold til værdi af anlæg, FF4 i alt 80� mio. kr. samt Nykredit 0,1 mio kr. som vedrører Grønmajsgård, 
Flakkebjerg 

Note 8: Eventualforpligtelser
Her kan nævnes ventepenge til tjenestemandsansatte, 21 personer, i alt 28,6 mio. kr. Der er tre verserende retssager vedrørende arbejdsskade, 
som vi endnu ikke kender udfaldet af. 

Note 9: Ny viden efter balancedatoen
Der er modtaget for regnskabsmedarbejderne ubekendte kreditorfakturaer på ca. 750 tkr. efter afslutning af regnskabsåret 2007.
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5.2. indtægtsdækket Virksomhed
Aktiviteten under det markedsstyrede område er DJF’s Rekvirerede ydelser (uk 20), der udføres i tilknytning til fakultetets primære formål 
og omfatter bl.a. analyser, afprøvning og udviklingsopgaver.  
Den forretningsmæssige drift omfatter rekvirerede opgaver fra især private firmaer og organisationer. 

Tabel 5.2. Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed. 

mio. kr. 2004 2005 2006 2007

Akkumuleret resultat 0,1 0,1 2,7 2,8

Årets resultat udgør 4,1 mio. kr. og vurderes som værende tilfredsstillende.  
I forbindelse med bevillingsafregning 2007 er der overført 4 mio. kr. fra uk 20 Rekvirerede ydelser til uk 10 Almindelig virksomhed.

 
 

5.3 tilskudsfinansierede aktiViteter
Tabel 5.3. Tilskudsfinansieret forskning 

mio. kr. overført 
overskud fra 
tidligere år

indtægter udgifter overskud overskud til 
videreførelse

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 1,3 248,1 247,8 0,3 1,6

i alt 1,3 248,1 247,8 0,3 1,6

DJF’s forskningsaktiviteter finansieres med indtægter fra ordinær bevilling og medfinansieres af Fødevareministeriets programbevillinger, midler 
fra øvrige ministerier, midler fra landbrugs og gartnerierhvervet, Statens Forskningsråd, EU samt andre offentlige og private tilskudsgivere.

5.4. anlægsregnskab
Tabel 5.4.1. Oversigt over afsluttede anlægsprojekter

mio. kr. bygge- 
start

forventet 
afslutning 

ved byggestart

faktisk 
afslutnings 
tidspunkt

total 
udgift

bevilling 
modtaget

§ 24.33.04.40 
om- og tilbygning, forskningscenter foulum

1997 2000 2007 24,8 24,8

i alt afsluttede projekter 24,8 24,8

Tabel 5.4.2. Oversigt over igangværende anlægsprojekter

mio. kr. byggestart forventet 
afslutning

Årets  
udgift

forventet 
totaludgift

§ 24.33.04.25 
bygningsvedligeholdelsesarbejder

1999 2008 6,8 61,2

§ 24.33.04.41 
Etablering af biogas- og gylleseparationsanlæg, forskningscenter 
foulum

2004 2008 13,5 29,6

§ 24.33.04.47 
ombygning af stalde, forskningscenter foulum

1999 2008 4,4 45,9

§ 24.33.04.48 
Renovering og modernisering af stalde, forskningscenter foulum

2005 2008 12,4 51

§ 24.33.04.50 
opgradering og tilpasning af væksthuse, forskningscenter årslev

2004 2008 0 3

i alt igangværende projekter 37,2 190,7

For overskuelighedens skyld er der i tabel 5.4.1 og tabel 5.4.2 indsat DJF’s daværende §numre under FVM.
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5.5. nØgletal
Tabel 5.5.1 Oversigt over nøgletal

nøgletal 2007 kommentarer

Negativ udsvingsrate 0,4

Akk. overskudsgrad 4,3 %

Udnyttelsesgrad af låneramme 94,1 %

overskudsgrad 2,8 %

bevillingsandel 48,4 %

Ekstraordinære poster 0,0 % Tallene er så små, at de ikke kan vises

Tab på debitorer 0,0 % Tallene er så små, at de ikke kan vises

kapitalandel 12,9 %

Nedskrivningsrate 0,0 % Tallene er så små, at de ikke kan vises

Afskrivningsrate 2,9 %

opretholdelsesgrad 449,0 % Ultimo 2007 er der aktiveret igangværende 
byggeri vedr. staldrenovering og biogasanlæg

gns. årsværkspris tkr. 426,3 tkr.

Soliditetsgrad 3,3 %

Reservationsflow 96,7 %

Reservationsandel 8,4 %

Akk. reservationsandel 8,7 %
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