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DN’s kontakter til forskermiljøer 
 

 

Sådan samarbejder DN med forskere 

DN har en lang tradition for at være i dialog med forskere, der kan kvalificere vores arbejde, 

når der er brug for særlig viden inden for særlige faglige felter. I flere lokale DN-afdelinger 

sidder der forskere blandt de frivillige, der herved også får en meget praktisk viden om arbej-

det i DN. Samarbejdet foregår også i sagsbehandlingen, hvor medarbejdere gennem deres 

netværk og kontakter, kan rådføre sig med forskere, hvis der er behov herfor i konkrete sager. 

Endvidere inddrager Sekretariatet ofte forskere, når der arrangeres seminarer eller høringer, 

således at tilhørerne (der meget ofte er frivillige eller ansatte) kan få den nyeste viden inden 

for et område. Endelig så inddrages forskere ofte i forbindelse med DNs lobby-arbejde, hvor de 

er med til fagligt at kvalificere DNs argumenter i en given diskussion. 

 

Endelig så har HB tilknyttet 3 stående faglige udvalg, hvor medlemmerne enten har en viden-

skabelig baggrund eller har et dybt fagligt og administrativt eller praktisk kendskab til de om-

råder, som udvalget beskæftiger sig med. 

 

 

Universiteter og eksterne udvalg med forskere, hvori DN deltager eller har 
kontakter med 

 

Denne oversigt er på ingen måde udtømmende, men giver et indblik i at DN har kontakt til 

mange forskningsmiljøer i det daglige arbejde og deltager i faglige udvalg, hvor forskere er en 

væsentlig del (DN-medarbejdernavn i parentes). Oversigten er delt op på universiteter. Hvis 

man ønsker at se en samlet oversigt over hvilke eksterne repræsentationer DN er med i, hen-

vises til dokumentet ”Oversigt over DNs eksterne repræsentation” som blev udleveret på HB-

møde 2.-3. okt. 2015: 

http://www.dn.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fOm_DN%2fOrg

anisation%2fFU%2fDagsordener%2f2015-5%2f4-5-DNs-eksterne-repraesentationer.pdf 

 

Forskere nævnes ikke med navn, men med deres instituttilknytning. 

 

DTU 

ATV - Jord og Grundvand 

Institut for Vand og Miljøteknologi 

Fødevareinstituttet 

Center for Bioprocess Engineering 

DTU Aqua 

Veterinærinstituttet - Sektion for Diagnostik og Beredskab 

 

GEUS 

Geokemisk afdeling 
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Københavns Universitet 

Det rådgivende udvalg for skov og naturressourcer, Skov & Landskab, KU - Nora 

KU CMEC: Følgegruppe for Biodiversitet i Skov – Nora 

Aftagerpanel, KU Life - Susanne 

Institut for plante- og miljøvidenskab 

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) 

Øresundsakvariet 

Center for Macroecology, Evolution and Climate 

Skov, natur og biomasse 

Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering 

Sektion for Miljø og Naturressourcer 

Statens Naturhistoriske Museum - Sektion for Økologi og Evolution, Biologisk Institut 

 

RUC 

Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring 

Institut for Mennesker & Teknologi 

 

Syddansk Universitet 

Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, SDU Livscykluscenter 

Biologisk Institut - Center for Sørestaurering (CLEAR) 

 

Aarhus Universitet 

DCA-rådgivende udvalg – Susanne 

DCE-rådgivende udvalg – Ella Maria 

Følgegruppe Buffertech forskningsprojekt - Thyge 

Følgegruppe for Markvildtprojekt - Thyge 

Følgegruppe for Rødlisten - Bo 

Følgegruppe for projekt om vandindvinding og vandløb - Bente 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi 

Institut for Bioscience 

Institut for Bioscience - Vandløbs- og ådalsøkologi 

Institut for Bioscience - Oplandsanalyse og miljøforvaltning 

Institut for Bioscience - Anvendt marin økologi og modellering 

Institut for Bioscience - Havpattedyrforskning 

Institut for Bioscience - Marin økologi 

Institut for Bioscience - Faunaøkologi 

Institut for Bioscience - Biodiversitet 

Institut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed 

ICROFS (The International Centre for Research in Organic Food Systems) 

Naturhistorisk Museum - ÅU 

 

Aalborg Universitet 

Sektion for Bæredygtig Bioteknologi 

Institut for Planlægning 

 

Udenlandske udvalg og universiteter 

ERSCP, European Roundtable for Sustainable Consumption & Production 

Greening of Industry Network, GIN 

Norsk Institut for Vandforskning 

 

 

Forskerdeltagelse i DN-relaterede udvalg eller initiativer 

DN har en række faglige udvalg, hvori forskere også deltager. DN har 3 stående udvalg; Na-

turfaglig udvalg, Planfaglig udvalg og Miljøfaglig udvalg. Hertil kommer et nyt fagligt udvalg, 

der er nedsat, nemlig Økonomifagligt udvalg. Disse udvalg rådgiver HB og Sekretariatet og kan 

selvstændigt tage initiativ til udredninger. 

http://macroecology.ku.dk/
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/organisations/biologisk-institut(243e6ab6-59a2-4952-a108-bed8f2d852a9).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/organisations/center-for-soerestaurering-clear(2bedb5fe-367e-4986-a34f-85fca6c32f3f).html
http://dce.au.dk/
http://bios.au.dk/
http://bios.au.dk/
http://bios.au.dk/
http://bios.au.dk/
http://bios.au.dk/
http://bios.au.dk/
http://bios.au.dk/
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I det seneste år har DN afholdt 3 seminarer, hvor forskere har været de bærende oplægshol-

dere. 

 

DN konference ”Nye veje for landbruget” 27.2.2015 - Niels Halberg (ICROFS) 

DN folketings-workshop om ”nabotjek” 18.8.2015 – Helle Tegner Anker (KU), Stig Markager, 

ÅU  

DN Biomasseseminar 7.1.2016 – Lene Lange, DTU, Henrik Wenzel, SDU, Uffe Jørgensen ÅU 

 

I forbindelse med udarbejdelse af DN-politikker inviteres en lang række forskere - også ikke-

DN medlemmer - til at kommentere på forslag til indhold i politikken. 

 


