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1. Forskning og udvikling 

På finansloven for 2007 er de statslige forsknings- og udviklingsbevillinger øget fra 
11,1 mia. kr. i 2006 til 12,2 mia. kr. i 2007, hvilket er et løft på 1,1 mia. kr. eller 10 
pct. Bevillingerne forventes at blive øget markant i perioden 2008-2010, hvorefter 
niveauet i 2010 vil ligge på omkring 15,8 mia. kr., jf. tabel 1.1. 
 

Tabel 1.1 
Samlet udvikling i statslige forsknings- og udviklingsbevillinger, mio. kr., 2007-priser  

 
   2006 2007 2008 2009 2010  

 Finansloven for 2006 (2007-priser) 1)  11.004,7 10.952,3 10.932,2 10.988,2 10.988,2  
 Forhøjelse på finansloven for 20072)  59,7 1.245,9 2.029,0 3.337,5 4.826,4  
 Finansloven for 2007  11.064,4 12.198,2 12.961,2 14.325,7 15.814,6  
 Ændring i forhold til 2006-niveau  - 1.133,8 1.896,8 3.261,3 4.750,2  
 - Heraf udmøntning af globaliseringspuljen til FoU3)  - 1.000,0 2.000,0 3.300,0 4.600,0  
 - Øget afkast fra Højteknologifonden  - 80,0 160,0 240,0 320,0  
 - Forhøjelse af forskningsreserve  - - - - 200,0  
 - Andre ændringer netto  - 53,8 -263,2 -278,7 -369,8  
  

1) Vurderingen af tilførslen af nye midler i 2010 tager udgangspunkt i et uændret niveau fra 2009. 
2) Forhøjelsen under 2006 skyldes tekniske omlægninger som følge af, at visse bevillinger er blevet revurderet 

som værende omfattet af definitionerne af forskning og udvikling. 
3) Forskning og udvikling. 
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007. 
 

 

 
Bevillingsløftet på 1,1 mia. kr. i 2007 skyldes helt overvejende globaliserings-
strategien. I forbindelse med Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremti-
den af 20. juni 2006 blev der tilvejebragt en globaliseringspulje. Ved udmøntning af 
puljen blev der afsat 21 mia. kr. ekstra til forskning og udvikling fra 2007 til 2012, jf. 
Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen af 2. november 2006. Heraf er 1 mia. kr. ud-
møntet i 2007. Frem til 2010 stiger udmøntningen til 4,6 mia. kr. 
 
Herudover øger indfasningen af Højteknologifonden forskningsbevillingerne med 
320 mio. kr. fra 2006 til 2010. Endvidere bidrager en forhøjelse af forskningsreserven 
med 200 mio. kr. i 2010 også til stigningen i bevillingerne. En række andre forsk-
ningsbevillinger øges med netto 53,8 mio. kr. i 2007, mens udløb eller nedsættelse af 
bevillinger i 2008-2010 mindsker den samlede stigning. 
 
Den samlede stigning i forskningsbevillingerne fører til, at målet om, at de samlede 
offentlige forskningsbevillinger udgør 1 pct. af BNP i 2010, nås. Udover forsknings-
bevillingerne i det statslige forskningsbudget medregnes tillige øvrige offentlige 
forskningsbevillinger1 ved opgørelsen af målopfyldelsen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Forskningsbevillinger fra Danmarks Grundforskningsfond, kommuner, regioner, Nordisk Ministerråd og EU’s 
forskningsprogrammer. 



 



 

 

 Kapitel 2. Globaliseringspuljen

 Statsligt forskningsbudget 2007 · Maj 2007 7

2. Globaliseringspuljen 

På baggrund af beskæftigelsesfremmende reformer i velfærdsaftalen blev tilvejebragt 
en globaliseringspulje til investeringer i fremtiden. Puljen udgør 2 mia. kr. i 2007 sti-
gende til 8 mia. kr. i 2010. I 2011-2012 vil blive afsat yderligere 1 mia. kr. årligt, såle-
des at globaliseringspuljen udgør 10 mia. kr. i 2012. 
 
Globaliseringspuljen skal medvirke til at gøre Danmark til et førende vækst-, viden- 
og iværksættersamfund. Derfor er følgende overordnede mål prioriteret på globalise-
ringsområdet. 
 
• De offentlige forskningsbevillinger øges, således at de fra og med 2010 udgør 

1 pct. af BNP.  
• Mindst 85 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010, og 

mindst 95 pct. i 2015.  
• Mindst 50 pct. af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2015 sam-

tidig med at færdiggørelsesalderen reduceres.  
• Målet er, at danske virksomheder og offentlige institutioner bliver blandt de 

mest innovative i verden, og at Danmark i 2015 bliver blandt de lande, hvor 
der er flest vækstiværksættere.  

• Voksen- og efteruddannelsen skal styrkes, herunder gennem et markant løft i 
læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne, 2.000 flere voksenlærlinge samt en 
pulje på 1 mia. kr. til mere erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet. 

 
Med henblik på at realisere disse målsætninger udmøntes globaliseringspuljen på i alt 
fem hovedområder, jf. tabel 2.1.  
 

Tabel 2.1 
Overordnet udmøntning af globaliseringspuljen, mio. kr., 2007-priser 

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 I alt 2.000 4.000 6.000 8.000 9.000 10.000  
 Forskning og udvikling 1.000 2.000 3.300 4.600 4.900 5.200  
 Innovation og iværksætteri  350 400 400 5001) 5001) 5001)  
 Alle unge skal have en ungdomsuddannelse 308 781 1.220 1.702 2.232 2.620  
 Flere skal have videregående uddannelse 200 285 537 650 1.147 1.461  
 Styrket voksen- og efteruddannelsesindsats 141 534 540 547 217 217  
  

1) Fordelingen af globaliseringspuljen fra 2010-2012 afventer endelig afklaring mellem regeringen og aftaleparti-
erne. 

Kilde: Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, 2. november 2006. 
 

 

 
På forskningsområdet afsættes en stigende udgiftsprofil med henblik på at efterleve 
målsætningen om at øge de offentlige forskningsbevillinger til 1 pct. af BNP frem 
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mod 2010. I 2011 og 2012 afsættes midler med henblik på at fastholde dette niveau 
efter 2010. I alt afsættes 21 mia. kr. til forskning og udvikling i perioden fra 2007 til 
2012.  
 
Midlerne til forskning og udvikling i globaliseringspuljen afsættes overordnet set til 
basisbevillinger, opbygning af forskningskapacitet, fri og strategisk forskning samt 
samarbejde med private om forskning og udvikling, jf. tabel 2.2.  
 

Tabel 2.2 
Fordeling af midler fra globaliseringspuljen til forskning og udvikling, mio. kr., 2007-priser 

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 I alt 1.000 2.000 3.300 4.600 4.900 5.200  
 Basisbevillinger 300 800 1.010 720 950 1.090  
 Opbygning af forskningskapacitet 230 240 250 60 60 60  
 Fri forskning 85 385 450 - - -  
 Strategisk forskning 330 435 435 200 - -  
 Samarbejde med private om forskning og 

udvikling 55 140 150 - - - 
 

 Ufordelt reserve - - 1.005 3.620 3.890 4.050  
  

Kilde: Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, 2. november 2006. 
 

 

 
På en række områder er der behov for at igangsætte nye initiativer, som skal vurde-
res, før der tages stilling til yderligere fordeling af reserven. Det drejer sig bl.a. om at 
skabe et bedre grundlag for prioritering af strategisk forskning. Samtidig skal alle nye 
initiativer evalueres i 2009 for på baggrund heraf at fortsætte indsatsen, foretage ju-
steringer eller omprioritere til andet.  
 
Fra 2009 er en betragtelig del af globaliseringspuljen til forskning og udvikling derfor 
placeret som en ufordelt reserve, der fordeles i forbindelse med de kommende års 
finanslovsaftaler. I 2007 og 2008 er den samlede globaliseringspulje til forskning der-
imod udmøntet fuldt ud. 



 

 

 Kapitel 3. Ministerfordelte bevillinger til forskning og udvikling

 Statsligt forskningsbudget 2007 · Maj 2007 9

3. Ministerfordelte bevillinger til forskning og udvikling 

Med knap 9,3 mia. kr. afsat til forskning og udvikling på finansloven for 2007 er Mi-
nisteriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling det ministerium, der har flest aktivi-
teter inden for forskning og udvikling. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiske-
ri samt Kulturministeriet placerer sig som nummer to og tre med henholdsvis 0,6 
mia. kr. og 0,5 mia. kr., hvorefter Undervisningsministeriet kommer med godt 0,3 
mia. kr., jf. tabel 3.1. 
 

Tabel 3.1 
Statslige forsknings- og udviklingsbevillinger (anlæg, drift og tilskud) fordelt på  
ansvarsområder, 2005-2010, mio. kr. i 2007-priser 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Udenrigsministeriet 212,7 228,4 226,1 225,4 224,1 222,3 
 Finansministeriet 58,2 32,8 62,9 50,3 34,6 34,0 
 Økonomi- og  

Erhvervsministeriet 168,1 110,7 100,6 100,7 90,4 84,9 
 Justitsministeriet 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Forsvarsministeriet 85,5 85,7 90,2 78,7 75,3 71,3 
 Socialministeriet 163,8 160,1 116,3 74,1 66,7 57,8 
 Indenrigs- og  

Sundhedsministeriet 93,8 119,5 59,1 58,2 56,3 55,2 
 Beskæftigelsesministeriet 154,0 152,0 137,7 131,9 131,7 88,7 
 Ministeriet for Flygtninge, 

Indvandrere og Integration 7,9 9,2 9,7 4,2 3,7 3,2 
 Ministeriet for Videnskab, 

Teknologi og Udvikling 7.990,3 8.187,0 9.284,3 10.202,8 10.615,4 9.483,3 
 Undervisningsministeriet 224,9 258,6 333,7 386,8 389,8 274,6 
 Kulturministeriet 492,4 478,9 471,6 484,1 474,8 472,3 
 Miljøministeriet 200,8 197,1 224,5 222,2 221,4 220,7 
 Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri 541,1 616,5 619,5 437,7 458,8 449,0 
 Ministeriet for Familie- og 

Forbrugeranliggender 126,6 106,0 103,7 101,9 104,9 104,9 
 Transport- og  

Energiministeriet 56,8 127,3 229,8 250,7 227,8 197,4 

 Forskningsreserve - 179,2 128,5 151,5 145,0 375,0 
 Udmøntning af globalise-

ringspuljen (ufordelt reserve) - - - - 1.005,0 3.620,0 

 I alt 10.576,9 11.064,4 12.198,2 12.961,2 14.325,7 15.814,6 
  

Anm.: Kirkeministeriet, Skatteministeriet og Statsministeriet forventes ikke at have udgifter til forskning og 
udvikling i 2007. 

Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007. 
 

 

 
I 2007 er det forventningen, at ca. 77 pct. af de samlede ministerfordelte forsknings- 
og udviklingsbevillinger vil blive anvendt i regi af Ministeriet for Videnskab, Tekno-
logi og Udvikling, mens Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Kulturmini-
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steriet og Undervisningsministeriet i 2007 tilsammen vil anvende knap 12 pct. af de 
samlede ministerfordelte udgifter til forskning og udvikling, jf. tabel 3.2. 
 

Tabel 3.2 
Ministerierne med de største forsknings- og udviklingsandele af ministeriernes samlede  
forsknings- og udviklingsindsats, 2005-2010, pct. 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 75,5 75,2 76,9 79,6 80,6 80,2  
 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 5,1 5,7 5,1 3,4 3,5 3,8  
 Kulturministeriet 4,7 4,4 3,9 3,8 3,6 4,0  
 Undervisningsministeriet 2,1 2,4 2,8 3,0 3,0 2,3  
 Øvrige ministerier 12,6 12,3 11,3 10,1 9,4 9,6  
 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
  

Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007. 
 

 

 
De øvrige ministerier vil i 2007 anvende ca. 11 pct. af de statslige forsknings- og ud-
viklingsudgifter, hvoraf fire ministerier (Kirkeministeriet, Skatteministeriet, Statsmi-
nisteriet og Justitsministeriet) ikke har eller forventes at få udgifter til forskning og 
udvikling. 
 
Tabel 3.1 og 3.2 viser overordnet set, at der under Ministeriet for Videnskab, Tekno-
logi og Udvikling i perioden 2005 til 2010 er planlagt en stigende bevillingsprofil – 
fra 8,0 mia. kr. (75,5 pct.) af ministeriernes samlede forsknings- og udviklingsindsats i 
2005 til 9,5 mia. kr. (80,2 pct.) i 2010. Stigningen skyldes primært udmøntningen af 
globaliseringspuljen, der gør sig gældende fra 2007 og frem til 2012. Derudover skyl-
des stigningen, at midlerne fra Højteknologifonden henhører under Ministeriet for 
Videnskab, Teknologi og Udvikling. 
 
De statslige forsknings- og udviklingsbevillinger under Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling vedrører hovedsageligt universitetsområdet med 5,8 mia. kr. 
(62 pct.). Derudover er der store statslige forsknings- og udviklingsbevillinger under 
forskningsrådene med 1,9 mia. kr. (20 pct.) samt en række større tilskudspuljer med 
0,8 mia. kr. (9 pct.), jf. tabel 3.3.  
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Tabel 3.31) 
Statslige forsknings- og udviklingsbevillinger (anlæg, drift og tilskud) fordelt på ministerområder og hovedsektorer, 
2007, mio. kr. i 2007-priser. 

 
 

 
Univer-
siteter2) 

Forsk- 
nings- 

råd3) 

Interna- 
tionale 

aktivite- 
ter4) 

Andre 
større 

tilskuds- 
puljer5) 

Forsk-
nings-

institu-
tioner6) Andet7) I alt 

 

 Udenrigsministeriet 4,5 0,0 196,8 0,0 24,8 0,0 226,1 
 Finansministeriet 0,0 0,0 0,0 58,6 2,3 2,0 62,9 
 Økonomi- og Erhvervsministeriet 33,0 0,0 0,0 0,0 1,6 66,0 100,6 
 Justitsministeriet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Forsvarsministeriet 0,0 13,5 17,0 0,0 54,3 5,4 90,2 
 Socialministeriet 1,0 0,0 0,0 0,0 60,1 55,2 116,3 
 Indenrigs- og Sundhedsministeriet 7,3 0,0 7,8 0,0 29,5 14,5 59,1 
 Beskæftigelsesministeriet 0,0 0,0 0,0 46,5 67,4 23,8 137,7 
 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere 

og Integration 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 9,7 
 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 

Udvikling 5.796,5 1.876,1 312,2 832,2 11,0 456,3 9.284,3 
 

 Undervisningsministeriet 80,7 0,0 0,0 111,9 2,5 138,6 333,7 
 Kulturministeriet 100,6 0,0 0,0 0,0 371,0 0,0 471,6 
 Miljøministeriet 123,2 0,0 0,0 0,0 68,9 32,4 224,5 
 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 

Fiskeri 219,9 0,0 1,2 389,0 0,0 9,4 619,5 
 Ministeriet for Familie- og Forbrugeran-

liggender 103,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103,7 
 Transport- og Energiministeriet 8,2 0,0 0,0 0,0 24,5 197,1 229,8 
 I alt 6.478,6 1.889,6 535,0 1.438,2 717,9 1.010,4 12.069,7 
  

Anm.: Tabellen er eksklusiv forskningsreserver. 
1) Tabellen indeholder, i forhold til den tilsvarende tabel 3.3 i statsligt forskningsbudget 2006, ikke hovedsektoren Sektorforsk-

ningsinstitutioner. Tilsvarende udgår hovedsektoren Andre forskningsinstitutioner fra og med 2007, mens en ny hovedsektor, 
Forskningsinstitutioner, inkluderes (se kapitel 4). 

2) Universiteter mv. omfatter universitetslovsinstitutioner, andre højere læreanstalter og ph.d.-bevillinger samt de sektorforsk-
ningsinstitutioner, der er kommet under universiteterne som følge af reformen af universitets- og sektorforskningsområdet (se 
kapitel 4). 

3) Forskningsrådene omfatter bl.a. Det Strategiske Forskningsråd og Det Frie Forskningsråd. 
4) Internationale aktiviteter dækker over bevillinger med relation til udlandet, og der indgår både institutioner og tilskud, herun-

der Danmarks bidrag til internationale forskningssamarbejder. 
5) Andre større tilskudspuljer omfatter tilskudspuljer, der for størsteparten er større end 25 mio. kr. I opgørelsen er inkluderet 

Videnskabsministeriets UMTS-reserve. 
6) Forskningsinstitutioner omfatter forskningsudførende institutioner, som ikke hører under universitetsloven, og som ikke har 

undervisningsforpligtelser. Kategorien omfatter blandt andet sektorforskningsinstitutioner, en række sektorforskningslignende 
institutioner samt nogle arkiver, biblioteker og museer (se kapitel 7). 

7) Andet omfatter en række øvrige forskningsbevillinger på finansloven. 
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007. 
 

 

 
Tabellen viser derudover, at bevillingerne til Internationale aktiviteter primært tilfal-
der Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med 312,2 mio. kr. (58 pct.) 
og Udenrigsministeriet med 196,8 mio. kr. (37 pct.). Størstedelen af bevillingerne til 
Forskningsinstitutioner ligger under Kulturministeriet med 371,0 mio. kr. (52 pct.), 
som primært vedrører biblioteker og museer. Derudover har de fleste ministerier 
mindre bevillinger til Forskningsinstitutioner, som svinger fra 1,6 mio. kr. i Økono-
mi- og Erhvervsministeriets regi til Miljøministeriets bevillinger på 68,9 mio. kr. 
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4. Ministerfordelte forskningsbevillinger fordelt efter sektor 

Tabel 4.1 viser de statslige forsknings- og udviklingsbevillinger opdelt på hovedsek-
torer. I statsligt forskningsbudget 2006 omfattede hovedsektorerne: Universiteter, 
Sektorforskningsinstitutioner, Forskningsråd, Internationale aktiviteter, Andre større 
tilskudspuljer, Andre forskningsinstitutioner og Andet. I statsligt forskningsbudget 
2007 udgår Sektorforskningsinstitutioner og Andre forskningsinstitutioner og i stedet 
for er hovedsektoren Forskningsinstitutioner inkluderet.1 
 
Baggrunden for den nye sektorinddeling er, at der med virkning fra 2007 gennemfø-
res en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en 
række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 sammenlægges med universite-
ter efter § 31 i universitetsloven (se www.ubst.dk). 
 
I praksis betyder det, at bevillingerne fra den gamle hovedsektor Sektorforskningsin-
stitutioner primært er fordelt på Universiteter og Forskningsinstitutioner. Forsk-
ningsinstitutionerne består udover disse bevillinger af aktiviteterne under den gamle 
hovedsektor Andre forskningsinstitutioner (se bilag 3). 
 
Det ses, at Universiteter i perioden 2005-2010 udgør den største andel af den samle-
de bevilling fordelt på hovedsektorer med 6,5 mia. kr. (54 pct.) i 2007, mens Forsk-
ningsråd og Andre større tilskudspuljer tilsammen udgør ca. 3,3 mia. kr. (28 pct.), jf. 
tabel 4.1. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Dette giver samtidigt en større overensstemmelse mellem den nationale og den internationale statistik, hvor man i 
sidstnævnte kun opererer med kategorierne private, non-profit og de to offentlige, Higher Education Sector og Go-
vernmental Institutions. 
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Tabel 4.1 
Statslige forsknings- og udviklingsbevillinger (anlæg, drift og tilskud) fordelt på hovedsektorer, 
2005-2010, mio. kr. i 2007-priser 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Universiteter mv.1) 5.326,8 5.351,1 6.478,6 7.282,6 7.486,5 6.859,9  

 Sektorforskningsinstitutioner2) 983,1 954,3 - - - -  

 Forskningsrådene3) 1.293,3 1.423,5 1.889,6 1.953,9 1.828,0 1.348,6  
 Internationale aktiviteter4) 524,9 537,1 535,0 542,3 546,1 549,9  
 Andre større tilskudspuljer5) 1.133,3 1.211,2 1.438,2 1.294,5 1.533,5 1.318,2  
 Forskningsinstitutioner6) - - 717,9 721,4 705,7 679,3  
 Andre forskningsinstitutioner7) 463,0 434,8 - - - -  
 Andet8) 852,5 973,2 1.010,4 1.015,0 1.075,9 1.063,7  
 Forskningsreserve - 179,2 128,5 151,5 145,0 375,0  
 Udmøntning af globaliserings-
puljen (ufordelt reserve) - - - - 1.005,0 3.620,0 

 

 I alt 10.576,9 11.064,4 12.198,2 12.961,2 14.325,7 15.814,6  
  
1) Universiteter mv. omfatter universitetslovsinstitutioner, andre højere læreanstalter og ph.d.-bevillinger samt de 

sektorforskningsinstitutioner, der er kommet under universiteterne som følge af reformen af universitets- og 
sektorforskningsområdet. 

2) Kategorien Sektorforskningsinstitutioner udgår i 2007 og bevillingerne fordeles fremover primært på Universi-
teter og Forskningsinstitutioner. 

3) Forskningsrådene omfatter bl.a. Det Strategiske Forskningsråd og Det Frie Forskningsråd. 
4) Internationale aktiviteter dækker over bevillinger med relation til udlandet, og der indgår både institutioner og 

tilskud, herunder Danmarks bidrag til internationale forskningssamarbejder. 
5) Andre større tilskudspuljer omfatter tilskudspuljer, der for størsteparten er større end 25 mio. kr. I opgørelsen 

er inkluderet Videnskabsministeriets UMTS-reserve. 
6) Forskningsinstitutioner omfatter forskningsudførende institutioner, som ikke hører under universitetsloven, 

og som ikke har undervisningsforpligtelser. Kategorien omfatter blandt andet sektorforskningsinstitutioner, en 
række sektorforskningslignende institutioner samt nogle arkiver, biblioteker og museer. 

7) Kategorien Andre forskningsinstitutioner udgår i 2007 og bevillingerne fordeles fremover på Forskningsinsti-
tutioner. 

8) Andet omfatter en række øvrige forskningsbevillinger på finansloven (se kapitel 8). 
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007. 
 

 

 
De statslige forsknings- og udviklingsaktiviteter fordelt på Forskningsinstitutioner er 
angivet i tabel 7.1, mens Andre større tilskudspuljer og Andet er underopdelt i tabel 
8.1 og tabel 8.2. 
 
Af figur 4.1 herunder fremgår den procentvise fordeling af de statslige forsknings- og 
udviklingsbevillinger på hovedsektorer i 2007. 
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Figur 4.1 
De statslige forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt på hovedsektorer1), 2007, pct. 

Universiteter
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Anm.: Beregninger foretaget eksklusiv forskningsreserver. 
1) For nærmere beskrivelse af hovedsektorerne se noter til tabel 4.1.  
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007. 
 
I 2007 vil Universiteter anvende 6,5 mia. kr. eller knap 54 pct. af de samlede statslige 
bevillinger til forskning og udvikling. I forhold til 2006 er dette en stigning på 5 pro-
centpoint. Stigningen skyldes hovedsageligt udmøntningen af globaliseringspuljen og 
sektorforskningsinstitutionernes sammenlægning med universiteterne. Universiteter-
ne råder således i 2007 over 1,1 mia. kr. mere til forskning og udvikling end i 2006, jf. 
tabel 4.1. 
 
Forskningsrådene får i 2007 tildelt 1,9 mia. kr. eller knap 16 pct. af de statslige forsk-
nings- og udviklingsbevillinger. I forhold til 2006 udgør det en stigning på 0,5 mia. 
kr. eller 3 procentpoint, jf. tabel 4.1. Stigningen skyldes primært udmøntningen af glo-
baliseringspuljen, hvor der er afsat ekstra midler til forskningsrådene (se kapitel 2). 
 
I 2007 vil godt 4 pct. af de samlede statslige bevillinger til forskning og udvikling gå 
til Internationale forsknings- og udviklingsaktiviteter, hvilket i forhold til 2006 er et 
fald på ca. 1 procentpoint. Dette betyder dog ikke, at bevillingerne er faldet, da de 
ligesom i 2006 udgør ca. 0,5 mia. kr., men er derimod et udtryk for, at bevillingerne 
til Internationale aktiviteter udgør en mindre relativ andel af de samlede forsknings-
bevillinger, jf. tabel 4.1. Bevillingerne dækker primært Danmarks bidrag til en række 
internationale forskningssamarbejder placeret under Ministeriet for Videnskab, Tek-
nologi og Udvikling samt Udenrigsministeriets bevillinger til forsknings- og udvik-
lingsaktiviteter under den bilaterale og multilaterale udviklingsbistand. 
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Bevillingerne til Andre større tilskudspuljer udgør i 2007 1,4 mia. kr. eller ca. 12 pct. 
af de statslige forsknings- og udviklingsbevillinger. Det er en stigning på 1 procent-
point i forhold til 2006, jf. tabel 4.1. Stigningen skyldes primært udmøntningen af glo-
baliseringspuljen (se kapitel 8). 
 
Forskningsinstitutionernes bevillinger udgør i 2007 0,7 mia. kr. svarende til ca. 6 pct. 
af de samlede statslige forsknings- og udviklingsbevillinger. Dette er en stigning på 2 
procentpoint i forhold til kategorien Andre forskningsinstitutioner i statsligt forsk-
ningsbudget 2006 og skyldes, at kategorien Forskningsinstitutioner er en sammen-
smeltning af kategorien Andre forskningsinstitutioner og nogle sektorforskningsinsti-
tutioner, jf. tabel 4.1 (se kapitel 7). 
 
Kategorien Andet omfatter bl.a. de afsatte midler fra Højteknologifonden samt 
Grundforskningsfonden og udgør ca. 1,0 mia. kr. eller 8 pct. af de statslige forsk-
nings- og udviklingsbevillinger i 2007. Det er et fald på 1 procentpoint i forhold til 
2006, jf. tabel 4.1. Faldet er hovedsageligt et udtryk for, at de udgør en mindre relativ 
andel af de samlede forskningsbevillinger (se kapitel 8). 
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5. Forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt efter              
 forskningsformål 

Tabel 5.1 viser de statslige bevillinger fordelt på 16 forskellige forskningsformål.1 
Opdelingen følger de såkaldte NORFORSK-kategorier, der er vedtaget i Nordisk 
Råd. De første 13 kategorier samt kategorierne vedrørende Rumforskning og For-
svar omfatter typisk anvendt forskning og udviklingsarbejde, mens kategorien Almen 
videnskabelig udvikling udgøres af grundforskning samt en restmængde af de statsli-
ge forsknings- og udviklingsbevillinger, der ikke kan indplaceres under de øvrige ka-
tegorier. 
 

Tabel 5.1 
Statslige forsknings- og udviklingsbevillinger (anlæg, drift og tilskud) fordelt efter forskningsformål  
2005-2010, mio. kr. i 2007-priser 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Landbrug, skovbrug, jagt og fiskeri 629,8 703,6 700,1 517,3 540,1 532,2  
 Industri, håndværk, bygge og anlæg 733,4 767,5 863,6 949,2 911,9 778,5  
 Produktion og fordeling af energi 197,6 254,5 354,1 361,8 243,0 212,9  
 Transport og telekommunikation 43,1 44,4 38,9 48,6 58,2 38,4  
 Boligforhold og fysisk planlægning 50,1 40,1 38,8 33,9 29,6 24,4  
 Forureningsbek. og naturbeskyttelse 199,9 203,4 263,4 291,2 266,4 211,9  
 Sygdomsbekæmpelse og -

forebyggelse 210,8 335,9 326,3 342,5 243,4 191,5 
 

 Sociale forhold 135,1 128,4 80,3 44,2 38,6 35,5  
 Kultur, massemedier og fritid 107,2 91,9 105,2 86,9 107,3 83,7  
 Uddannelsesforhold 235,7 269,6 337,0 427,4 400,9 315,2  
 Arbejdsbetingelser 126,4 132,9 129,8 123,9 124,0 80,7  
 Økonomisk planl. og off. forvaltning 112,3 97,6 101,8 88,5 74,1 71,9  
 Udforskning og udnyttelse af jorden 65,4 82,2 98,4 83,8 71,0 69,7  
 Almen videnskabelig udvikling 7.416,3 7.414,5 8.329,9 9.101,0 9.760,4 8.869,8  
 Rumforskning 228,3 233,0 225,4 230,8 231,5 232,0  
 Forsvar 85,5 85,7 76,7 78,7 75,3 71,3  

 Forskningsreserve - 179,2 128,5 151,5 145,0 375,0  
 Udmøntning af globaliseringspuljen 

(ufordelt reserve) - - - - 1.005,0 3.620,0 
 

 I alt 10.576,9 11.064,4 12.198,2 12.961,2 14.325,7 15.814,6  
  

Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007. 
 

 

 
Af tabel 5.1 ses, at det forskningsformål, hvortil der afsættes flest midler i 2007 er 
Almen videnskabelig udvikling med 8,3 mia. kr. (69 pct.). Udover Almen videnskabe-
lig udvikling er det til formål som Industri mv. og Landbrug mv., der afsættes relativt 
flest midler. Til disse to formål afsættes der henholdsvis 0,9 mia. kr. (7 pct.) og 0,7 
mia. kr. (6 pct.). 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 For en nærmere beskrivelse af de 16 forskellige forskningsformål henvises til bilag 2. 
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Almen videnskabelig udvikling vedrører hovedsageligt universiteternes basisforsk-
ningsbevillinger og forskningsrådenes bevillinger og kan underopdeles i Naturviden-
skab, Teknisk videnskab, Sundhedsvidenskab, Jordbrugs- og veterinærvidenskab, 
Samfundsvidenskab, Humanistisk videnskab samt Forskning som ikke kan fordeles 
på de førnævnte kategorier, jf. tabel 5.2.  
 

Tabel 5.2 
Statslige forsknings- og udviklingsbevillinger (anlæg, drift og tilskud) vedr. Almen  
videnskabelig udvikling, 2005-2010, mio. kr. i 2007-priser 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Naturvidenskab 1.182,3 1.174,2 1.311,6 1.274,6 1.232,5 1.172,4 
 Teknisk videnskab 892,9 900,8 1.011,5 1.010,2 1.003,5 957,5 
 Sundhedsvidenskab 829,0 821,6 867,1 861,8 841,6 814,4 
 Jordbrugs- og veterinærvidenskab 416,1 426,8 443,6 430,5 414,6 402,8 
 Samfundsvidenskab 790,5 745,3 765,2 744,3 723,0 706,3 
 Humanistisk videnskab 988,9 926,8 945,1 917,6 891,6 872,8 
 Forskning som ikke kan fordeles 2.316,6 2.419,0 2.985,8 3.862,0 4.653,6 3.943,6 
 I alt 7.416,3 7.414,5 8.329,9 9.101,0 9.760,4 8.869,8 
  

Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007. 
 

 

 
I 2007 udgør andelen af Forskning som ikke kan fordeles 3,0 mia. kr. (36 pct.) af de 
midler, der går til Almen videnskabelig udvikling. Den næststørste andel står Natur-
videnskab for med 1,3 mia. kr. (16 pct.). Derefter følger Teknisk videnskab med 1,0 
mia. kr. (12 pct.), Humanistisk videnskab med 0,9 mia. kr. (11 pct.) og Sundhedsvi-
denskab med 0,9 mia. kr. (10 pct.). Samfundsvidenskab får 0,8 mia. kr. (9 pct.) og 
Jordbrugs- og veterinærvidenskab modtager 0,4 mia. kr. (5 pct.). 
 
I tabel 5.3 herunder fremgår de statslige forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt 
efter forskningsformål og hovedsektor. 
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Tabel 5.3 
Statslige forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt efter forskningsformål og hovedsektor1), 2007, mio. kr. i 
2007-priser 

 
 

 
Univer- 
siteter 

Forsk- 
nings- 

råd 

Inter-
na- 

tionale 
aktivi-

te- 
ter 

Andre 
større 

til-
skuds- 
puljer 

Forsk-
nings-

institu-
tioner Andet I alt 

 

 Landbrug, skovbrug, jagt og fiskeri 311,7 0,0 45,7 332,1 0,0 10,6 700,1 
 Industri, håndværk, bygge og anlæg 44,9 0,0 1,0 767,0 0,0 50,7 863,6 
 Produktion og fordeling af energi 70,2 107,9 0,0 0,0 0,0 176,0 354,1 
 Transport og telekommunikation 8,7 0,0 0,0 0,0 11,7 18,5 38,9 
 Boligforhold og fysisk planlægning 20,6 0,0 0,4 0,0 0,0 17,8 38,8 
 Forureningsbek. og naturbeskyttelse 183,3 52,6 0,4 0,0 10,3 16,8 263,4 
 Sygdomsbekæmpelse og -forebyggelse 42,4 174,1 34,6 7,0 44,6 23,6 326,3 
 Sociale forhold 4,1 0,0 0,0 0,0 30,1 46,1 80,3 
 Kultur, massemedier og fritid 11,9 15,7 0,0 0,0 77,1 0,5 105,2 
 Uddannelsesforhold 80,7 0,0 0,0 111,9 2,5 141,9 337,0 
 Arbejdsbetingelser 1,7 0,0 0,0 46,5 69,3 12,3 129,8 
 Økonomisk planl. og off. forvaltning 4,4 0,0 1,4 58,6 15,0 22,4 101,8 
 Udforskning og udnyt. af jorden 0,0 27,0 0,0 0,0 71,4 0,0 98,4 
 Almen videnskabelig udvikling 5.655,6 1.508,6 251,2 115,1 331,6 467,8 8.329,9 
 Rumforskning 38,4 3,7 183,3 0,0 0,0 0,0 225,4 
 Forsvar 0,0 0,0 17,0 0,0 54,3 5,4 76,7 
 I alt 6.478,6 1.889,6 535,0 1.438,2 717,9 1.010,4 12.069,7 
  

Anm.: Tabellen er eksklusiv forskningsreserver. 
1) For beskrivelse af de nye hovedsektorinddelinger se kapitel 4. 
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007. 
 

 

 
Tabel 5.3 viser, at bevillingerne til Almen videnskabelig udvikling primært er koncen-
treret på Universiteter og i Forskningsråd med bevillinger på henholdsvis 5,7 mia. kr. 
(67 pct.) og 1,5 mia. kr. (18 pct.). Kategorien Almen videnskabelig udvikling vedrører 
derudover et større antal forskningsbevillinger, som ikke på forhånd er øremærket til 
bestemte forskningsformål.  
 
For så vidt angår bevillinger til de øvrige forskningsformål er det karakteristisk, at 
bevillingerne til Forskningsinstitutioner er fordelt bredt på de fleste forskningsformål 
dog med hovedvægt på Almen videnskabelig udvikling med forsknings- og udvik-
lingsbevillinger på 0,3 mia. kr. (46 pct.). Forskning og udvikling inden for Industri 
mv. finansieres primært med større tilskudspuljer til innovation og rådgivning. Bevil-
lingerne til Internationale forskningsaktiviteter er udover Almen videnskabelig udvik-
ling koncentreret om Rumforskning, Landbrug mv., Sygdomsbekæmpelse samt For-
svar. 
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6.  Beskrivelse af ministeriernes forsknings- og                       
 udviklingsaktiviteter1 

Den følgende gennemgang af ministeriernes forsknings- og udviklingsaktiviteter er 
struktureret således, at hvert ministerium gennemgås separat. For hvert ministerium 
opgøres de samlede forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt efter hovedsektor og 
aktivitetsområder. Herefter gives der på hovedkontoniveau eksempler på forsknings- 
og udviklingsaktiviteter inden for hvert aktivitetsområde. For Ministeriet for Viden-
skab, Teknologi og Udvikling ses ikke på hovedkonti, men på aktivitetsområder, idet 
omfanget af bevillinger ellers vil gøre afsnittet meget uoverskueligt. 
 
§ 6. Udenrigsministeriet 
Forsknings- og udviklingsbevillingerne på Udenrigsministeriets område udgør i 2007 
226,1 mio. kr., hvilket i forhold til 2006 er et fald på 2,3 mio. kr. eller 1 pct., jf. tabel 
6.1. 
 

Tabel 6.1 
Udenrigsministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt på hovedsektorer1),  
2001-2010 i mio. kr., 2007-priser 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
 Universiteter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 3,5 2,0 0,0  
 Sektorforskning 44,1 53,9 26,9 23,7 24,2 25,5 - - - -  
 Internationale akti-

viteter 289,7 267,6 175,0 152,0 178,0 192,5 196,8 197,1 197,3 197,5
 

 Forsknings-
institutioner - - - - - - 24,8 24,8 24,8 24,8

 

 Andre forsknings-
institutioner 19,0 0,0 0,0 9,0 10,5 10,4 - - - -

 

 I alt 352,9 321,5 201,9 184,6 212,7 228,4 226,1 225,4 224,1 222,3  
 Indeks (2007=100) 156,1 142,2 89,3 81,7 94,1 101,0 100,0 99,7 99,1 98,3  
  

Anm.: For Udenrigsministeriets vedkommende har der været et ekstra databrud mellem opgørelsen for 2002 
og 2003, idet man fra og med 2003 har søgt at gøre opgørelsen endnu mere præcis. Derudover er der 
foretaget generelle tekniske korrektioner i forhold til Statsligt Forskningsbudget 2006 som følge af en 
ny sondring mellem forskning og udredning. 

1) For beskrivelse af de nye hovedsektorinddelinger se kapitel 4. 
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007 samt Statsligt Forskningsbudget 2006. 
 

 

 
Udenrigsministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger er primært koncentreret på 
aktivitetsområdet Forsknings- og oplysningsvirksomhed, hvor der i 2007 var bevil-
linger for 185,2 mio. kr. svarende til 82 pct. af de samlede bevillinger på ministerom-
rådet, jf. tabel 6.2. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 I den følgende gennemgang af de ministerfordelte forsknings- og udviklingsbevillinger gøres der opmærksom på, at 
der er databrud ved opgørelsen mellem 2001 og 2002. Databruddet skyldes, at Finansministeriet i forbindelse med 
overtagelsen af opgaven med at opgøre de statslige forsknings- og udviklingsbevillinger har valgt at foretage visse 
ændringer i opgørelsesmetoden, jf. kapitel 10 i denne publikation eller Budgetoversigt 3, december 2003. 
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Tabel 6.2 
Udenrigsministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt på aktivitetsområder,  
2005-2010 i mio. kr., 2007-priser 

 
   2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 6.11 Udenrigstjenesten 24,2 25,5 29,3 28,3 26,8 24,8 
 6.22 Øvrige internationale organisationer 2,9 3,0 1,2 1,2 1,2 1,2 
 6.32 Bilateral bistand 10,5 10,4 10,4 10,7 10,9 11,1 
 6.35 Forsknings- og oplysningsvirksomhed 175,1 189,5 185,2 185,2 185,2 185,2 
  I alt 212,7 228,4 226,1 225,4 224,1 222,3 
  
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007. 
 

 
Faldet i Udenrigsministeriets forsknings- og udviklingsaktiviteter på 2,3 mio. kr. fra 
2006 til 2007 skyldes primært eksterne forhold. I NATO er der besluttet en redukti-
on i deres forskningsprogram, hvilket medfører et reduceret dansk bidrag til pro-
grammet på 1,8 mio. kr. 
 
6.11.13 Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder 
Bevillingen går til centrets forsknings- og analysevirksomhed inden for europæisk 
politik, internationale juridiske, politiske og økonomiske relationer, forsvar, fred og 
sikkerhed, ulighed og udvikling, årsager til og bekæmpelse af fattigdom, voldelige 
konflikter, folkedrab og politiske massedrab, holocaust samt menneskerettigheder i 
ind- og udland. Der afsættes i 2007 29,3 mio. kr. til forskning og udvikling, hvilket i 
forhold til 2006 udgør en stigning på 3,8 mio. kr. Stigningen skal bl.a. ses i lyset af, at 
der som led i udmøntningen af forskningsreserven er afsat i alt 10 mio. kr. i 2007-
2009 til en forskningsmæssig indsats i DIIS på terrorområdet primært med fokus på 
forskning i radikalisering og rekruttering til terrorisme. 
 
6.22.03 Øvrige organisationer 
Denne konto finansierer det danske bidrag til NATO’s forskningsprogram. Der af-
sættes i 2007 1,2 mio. kr. til forskning og udvikling, hvilket i forhold til 2006 udgør 
en reduktion på 1,8 mio. kr., hvilket skyldes, at der i NATO er besluttet en reduktion 
i deres forskningsprogram. 
 
6.32.08(.40) Støtte til Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre 
(RCT) 
Bevillingen anvendes til støtte af Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturof-
res (RCT) forskning og metodeudvikling vedrørende behandling af torturofre og be-
kæmpelse af tortur. Udenrigsministeriets hidtidige støtte til RCT's rehabiliteringsvirk-
somhed vil blive gradvist udfaset fra og med 2006 samtidig med, at en øget vægtning 
af den ulandsrelaterede forskning vil blive prioriteret. Der afsættes i 2007 10,4 mio. 
kr. til forskning og udvikling, hvilket er uændret i forhold til beløbet på kontoen 
6.32.09.20 i 2006. 
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6.35.01(.10) Projekter i Danmark 
Kontoen finansierer driftstilskud til forskning, uddannelse og kapacitetsopbygning på 
DBL – Institut for Sundhedsforskning og Udvikling 23 mio. kr., Center for Skov, 
Landskab og Planlægning 6 mio. kr. og Dansk Center for Frøsundhed i Udviklings-
landene 9,5 mio. kr..  De tre centre er i dag fagligt integreret i den tidligere Landbo-
højskole, nu Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Der afsættes 
således i 2007 i alt 38,5 mio. kr. til forskning og udvikling igennem disse tre centre, 
hvilket i forhold til 2006 udgør et fald på 0,8 mio. kr. 
 
6.35.01(.11) Forskningsvirksomhed  
Bevillingen udmøntes i form af tilskud til forskningsprojekter vedrørende udviklings-
spørgsmål udført af enkeltforskere og forskningsinstitutioner i Danmark, samt pro-
jekter som sigter på opbygning af udviklingslandenes egen forskningskapacitet. Støt-
ten til kapacitetsopbygning ydes til samarbejdsprojekter mellem forskningsmiljøer i 
udviklingslandene og danske forskningsinstitutioner samt til uddannelse af forskere i 
udviklingslandene. Tilskud søges i konkurrence og tiltrædes af Forskningsrådet for 
Udviklingsforskning. Der afsættes i 2007 i alt 96,7 mio. kr., hvor der sigtes på en no-
genlunde ligelig fordeling mellem rene forskningsprojekter og forskningsprojekter 
med kapacitetsopbygning. Dette udgør i forhold til 2006 et fald på 2,3 mio. kr. 
 
6.35.02(.10) International landbrugsforskning (CGIAR) 
Den rådgivende gruppe for international landbrugsforskning (CGIAR) udfører gen-
nem tilknyttede internationale centre forskning med sigte på at øge landbrugsproduk-
tionen i udviklingslandene med vægt på kvindernes rolle og hensynet til miljøet. 
Forskningen omfatter alle de vigtige landbrugssystemer i udviklingslandene. Støtten 
vil fremover fokusere på forskning rettet mod Afrika. Der afsættes i 2007 35,0 mio. 
kr. til forskning og udvikling, hvilket i forhold til 2006 udgør et fald på 0,8 mio. kr. 
 
6.35.02(.11) Anden international udviklingsforskning 
Bidragene under denne konto omfatter en række institutioner, der forsker i sund-
hedsvidenskabelige og samfundsfaglige emner til gavn for udviklingslandene. Der 
afsættes i 2007 15,0 mio. kr. til forskning og udvikling, hvilket i forhold til 2006 ud-
gør et fald på 0,4 mio. kr. 
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§ 7. Finansministeriet 
Forsknings- og udviklingsbevillingerne på Finansministeriets område udgør i 2007 
62,9 mio. kr., hvilket i forhold til 2006 er en stigning på 30,1 mio. kr. eller 92 pct., jf. 
tabel 6.3. 
 

Tabel 6.3 
Finansministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt på hovedsektorer1), 2001-2010 i 
mio. kr., 2007-priser 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
 Andre større 

tilskudspuljer 0,0 0,0 65,9 51,9 50,3 29,5 58,6 46,0 30,3 29,7
 

 Forsknings- 
institutioner - - - - - - 2,3 2,3 2,3 2,3

 

 Andre forsknings- 
institutioner 0,0 1,4 1,3 8,4 6,9 2,3 - - - -

 

 Andet 0,0 1,5 1,4 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0  
 I alt 0,0 2,9 68,7 60,3 58,2 32,8 62,9 50,3 34,6 34,0  
 Indeks (2007=100) 0,0 4,6 109,2 95,9 92,5 52,1 100,0 80,0 55,0 54,1  
  

1) For beskrivelse af de nye hovedsektorinddelinger se kapitel 4. 
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007 samt Statsligt Forskningsbudget 2006. 
 

 

 
Finansministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger ligger udelukkende på aktivi-
tetsområdet Centralstyrelsen, jf. tabel 6.4. 
 

Tabel 6.4 
Finansministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt på aktivitetsområder, 2005-2010 
i mio. kr., 2007-priser 

 
   2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 7.11 Centralstyrelsen 58,2 32,8 62,9 50,3 34,6 34,0  
  I alt 58,2 32,8 62,9 50,3 34,6 34,0  
  
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007. 
 

 

 
Stigningen i Finansministeriets forsknings- og udviklingsaktiviteter på 30,1 mio. kr. 
fra 2006 til 2007 kan primært begrundes i en stigning på i alt 21,1 mio. kr. under 
Fremme af digital forvaltning. Stigningen skyldes især øgede aktiviteter vedrørende 
styrkelse af IT-anvendelsen i staten. 
 
7.11.01 Departementet 
Departementets hovedformål er at give finansministeren og regeringen det bedst 
mulige beslutningsgrundlag for at kunne føre en sund økonomisk politik og sikre ef-
fektive offentlige institutioner. Den Digitale Taskforce er i 2007 integreret i departe-
mentet og bevillingen til drift af Taskforcen er i den forbindelse overført til departe-
mentet. På kontoen afsættes der i 2007 8,0 mio. kr. til forskning og udvikling. 
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7.11.04 Fremme af digital forvaltning 
Projekt Digital Forvaltning er et fælles offentligt projekt, der blev aftalt mellem stat, 
amter og kommuner i 2001. Der afholdes udgifter til projekter og analyser, der har til 
formål at fremme digital forvaltning i stat, amter og kommuner, der er i 2007 afsat 7 
mio. kr. (Bevillingen til drift af Den Digitale Taskforce indgår i §07.11.01). Der afsæt-
tes yderligere 12 mio. kr. til udvikling af en fællesoffentlig borgerportal, samt 31,6 
mio. kr. styrkelse af IT-anvendelsen i staten. Det vil sige, at der i  2007 afsættes 50,6 
mio. kr. til forskning og udvikling, hvilket i forhold til 2006 udgør en stigning på 21,1 
mio. kr.  
 
7.11.08 DREAM-Gruppen 
DREAM-Gruppens opgaver er at udvikle og vedligeholde Danish Rational Econo-
mic Agent Model. DREAM-Gruppen blev med virkning fra 2002 flyttet fra Dan-
marks Statistik til en placering som uafhængig institution i Finansministeriet med fi-
nansieringsbidrag fra Finansministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. De to 
ministerier har lige adgang til at trække på gruppens ressourcer, men DREAM-
Gruppen er rent teknisk indbudgetteret under Finansministeriets departement. Der 
afsættes i 2007 2,3 mio. kr. til forskning og udvikling, hvilket er uændret i forhold til 
2006. 
 
7.11.09 Rådgivningsindsats mv. under Udliciteringsrådet 
Udliciteringsrådet skal rådgive stat, amter og kommuner i effektivisering og kvalitets-
udvikling gennem anvendelse af udbud, udlicitering eller anden form for konkurren-
ceudsættelse. Der afsættes i 2007 2,0 mio. kr. til forskning og udvikling på kontoen, 
hvilket i forhold til 2006 udgør en stigning på 1,0 mio. kr. 
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§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet 
Forsknings- og udviklingsbevillingerne på Økonomi- og Erhvervsministeriets områ-
de udgør i 2007 100,6 mio. kr., hvilket i forhold til 2006 er et fald på 10,1 mio. kr. 
eller 9 pct., jf. tabel 6.5. 
 

Tabel 6.5 
Økonomi- og Erhvervsministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt på  
hovedsektorer1), 2001-2010 i mio. kr., 2007-priser 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
 Universiteter     33,0 32,9 32,8 27,6  
 Sektorforskning 54,7 45,3 44,1 42,4 37,1 37,5 - - - -  
 Internationale akti-

viteter 0,0 0,0 65,2 57,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 

 Andre større til-
skudspuljer 120,6 34,3 38,5 63,9 68,5 0,0 33,0 32,9 32,8 27,6

 

 Forskningsinstituti-
oner - - - - - - 1,6 1,6 1,5 1,5

 

 Andre forskningsin-
stitutioner 20,7 12,0 11,0 8,9 2,4 1,7 - - - -

 

 Andet 77,9 37,4 12,7 48,6 60,1 71,5 66,0 66,2 56,1 55,8  
 I alt 273,8 128,9 171,5 221,3 168,1 110,7 100,6 100,7 90,4 84,9  
 Indeks (2007=100) 272,2 128,2 170,5 220,0 167,1 110,0 100,0 100,1 89,9 84,4  
  

1) For beskrivelse af de nye hovedsektorinddelinger se kapitel 4. 
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007 samt Statsligt Forskningsbudget 2006. 
 

 

 
Økonomi- og Erhvervsministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger er primært 
koncentreret på aktivitetsområderne Erhvervsfremme mv. og Byggeri, hvor der i 
2007 var bevillinger for henholdsvis 57,9 og 33,0 mio. kr. svarende til 58 og 33 pct. 
af de samlede bevillinger på ministerområdet, jf. tabel 6.6. 
 

Tabel 6.6 
Økonomi- og Erhvervsministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt på  
aktivitetsområder, 2005-2010 i mio. kr., 2007-priser 

 
   2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 8.11 Centralstyrelsen 2,4 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 
 8.33 Erhvervsfremme mv. 50,3 59,8 57,9 58,1 48,0 47,7 
 8.37 Byggeri 0,0 0,0 33,0 32,9 32,8 27,6 
 8.46 FoU. vedr. byer, boliger og byggeri 37,1 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
 8.51 Statistik 9,8 11,7 8,1 8,1 8,1 8,1 
 8.62 Forskning og udvikling 68,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  I alt 168,1 110,7 100,6 100,7 90,4 84,9 
  
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007. 
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Faldet i Økonomi- og Erhvervsministeriets forsknings- og udviklingsaktiviteter på 
10,1 mio. kr. fra 2006 til 2007 udgør summen af en række mindre reduktioner, først 
og fremmest på områderne Statistik samt Erhvervsfremme mv. og Byggeri. 
 
8.11.11 Det Økonomiske Råd 
Det Økonomiske Råd har til opgave at følge landets økonomiske udvikling og belyse 
de langsigtede udviklingsperspektiver og samspillet mellem økonomi og natur samt 
at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Der afsættes i 2007 
1,6 mio. kr. til forskning og udvikling, hvilket i forhold til 2006 udgør et fald på 0,1 
mio. kr. 
 
8.33.01 Erhvervsudvikling mv. 
Under hovedkontoen afsættes i 2007 57,9 mio. kr. til forskning og udvikling, hvilket i 
forhold til 2006 udgør et fald på 1,9 mio. kr.  
 
8.37.15 Statens Byggeforskningsinstitut 
Midlerne til Statens Byggeforskningsinstitut vil som følge af reformen af universitets- 
og sektorforskningsområdet blive overført til § 19.27.04. Aalborg Universitet, Statens 
Byggeforskningsinstitut. Bevillingen forudsættes anvendt til grundlagsskabende 
forskning på bygge- og boligområdet samt rådgivning til understøtning af den offent-
lige administration og det politiske system inden for bygge- og boligområdet. 
 
På kontoen afsættes der i 2007 33,0 mio. kr. til forskning og udvikling. Dette er et 
fald på 4,5 mio. i forhold til bevillingen på 8.46.01 i 2006 
 
8.51.01 Danmarks Statistik 
Under hovedkontoen afsættes i 2007 8,1 mio. kr. til forskning og udvikling, hvilket i 
forhold til 2006 udgør et fald på 3,6 mio. kr.  
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§ 11. Justitsministeriet 
I 2007 er der ingen forsknings- og udviklingsbevillinger på Justitsministeriets områ-
de. Som følge heraf er der et fald på 15,4 mio. kr. fra 2006 til 2007, jf. tabel 6.7. 
 

Tabel 6.7 
Justitsministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt på hovedsektorer1), 2001-2010 i 
mio. kr., 2007-priser 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
 Andre større 

tilskudspuljer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0
 

 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0  
 Indeks (2007=100)      
  

1) For beskrivelse af de nye hovedsektorinddelinger se kapitel 4. 
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007 samt Statsligt Forskningsbudget 2006. 
 

 

 
I 2006 var der en bevilling under aktivitetsområdet Fællesudgifter som vedrørte ud-
viklingen af et digitalt tinglysningssystem i forbindelse med tinglysningsreformen. 
 

Tabel 6.8 
Justitsministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt på aktivitetsområder, 2005-2010 
i mio. kr., 2007-priser 

 
   2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 11.41 Fællesudgifter 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0  
  I alt 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0  
  

Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007. 
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§ 12. Forsvarsministeriet 
Forsknings- og udviklingsbevillingerne på Forsvarsministeriets område udgør i 2007 
90,2 mio. kr., hvilket i forhold til 2006 er en stigning på 4,5 mio. kr. eller 5 pct., jf. ta-
bel 6.9. 
 

Tabel 6.9 
Forsvarsministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt på hovedsektorer1), 2001-2010 
i mio. kr., 2007-priser 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
 Sektorforskning 39,4 59,7 59,1 68,7 68,8 65,3 - - - -  
 Forskningsråd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0  
 Internationale akti-

viteter 15,5 15,9 16,0 16,2 16,7 16,9 17,0 17,0 17,0 17,0
 

 Forskningsinstituti-
oner - - - - - - 54,3 54,3 54,3 54,3

 

 Andet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 5,4 7,4 4,0 0,0  
 I alt 54,9 75,6 75,0 84,9 85,5 85,7 90,2 78,7 75,3 71,3  
 Indeks (2007=100) 60,8 83,8 83,1 94,1 94,8 95,0 100,0 87,3 83,5 79,0  
  

1) For beskrivelse af de nye hovedsektorinddelinger se kapitel 4. 
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007 samt Statsligt Forskningsbudget 2006. 
 

 

 
Forsvarsministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger er primært koncentreret på 
aktivitetsområdet Forsvarskommando og Hjemmeværn, hvor der i 2007 var bevillin-
ger for 52,4 mio. kr. svarende til 58 pct. af de samlede bevillinger på ministerområ-
det, jf. tabel 6.10. 
 

Tabel 6.10 
Forsvarsministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt på aktivitetsområder,  
2005-2010 i mio. kr., 2007-priser 

 
   2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 12.11 Centralstyrelsen 20,7 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 
 12.21 Forsvarskommando og Hjemmeværn 48,1 48,0 52,4 40,9 37,5 33,5 
 12.22 Særlige udgifter vedr. NATO 16,7 16,9 17,0 17,0 17,0 17,0 
  I alt 85,5 85,7 90,2 78,7 75,3 71,3 
  
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007. 
 

 
Stigningen i Forsvarsministeriets forsknings- og udviklingsaktiviteter på 4,5 mio. kr. 
fra 2006 til 2007 skyldes bl.a. afsatte midler på 3,4 mio. kr. pr. år i perioden 2006-
2008 til etablering af et forskningscenter vedrørende Danmark under den kolde krig. 
Dette beløb nåede ikke at komme med i Statsligt Forskningsbudget for 2006. Der-
udover er der blevet afsat 10 mio. kr. med henblik på at fremme målrettet terror-
forskning fordelt på årene 2007-2009 med henholdsvis 2,0 mio. kr., 4,0 mio. kr. og 
4,0 mio. kr. 
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12.11.01 Departementet 
Forsvarsministeriet varetager opgaver vedrørende det samlede danske forsvar og ci-
vile funktioner i tilknytning hertil, herunder opgaver i forbindelse med internationale 
aktiviteter og samarbejdsaktiviteter til støtte for bevarelse eller etablering af fred. Der 
afsættes i 2007 20,8 mio. kr. til forskning og udvikling, hvilket er uændret i forhold til 
2006. 
 
12.21.01 Forsvarskommandoen 
Forskningsaktiviteterne under Forsvarskommandoen sker i regi af Forsvarets Forsk-
ningstjeneste, som bistår forsvarets myndigheder og institutioner m.fl. ved løsning af 
opgaver af forskningsmæssig karakter. Forsvarets Forskningstjeneste nedlægges som 
myndighed under Forsvarsakademiet og underlægges Forsvarets Materieltjeneste 
som selvstændig enhed, jf. Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009. Dette 
har dog ingen betydning for hovedkontoen, da det reelt blot medfører, at bevillingen 
til Forsvarets Forskningstjeneste pr. 1. januar 2007 flyttes fra underkonto 70 til un-
derkonto 10. Desuden findes på hovedkontoen udgiften til Dansk Institut for Mili-
tære Studier. Under forsvarskommandoen er der i alt afsat 52,4 mio. kr. til forskning 
og udvikling i 2007, svarende til en stigning på 4,4 mio. kr. i forhold til 2006. Det skal 
bemærkes, at der i forhold til Statsligt Forskningsbudget 2006 er foretaget en juste-
ring af bevillingsniveauet for konto 12.21.01.10.22 for 2006 fra 0,0 mio. kr. til 3,5 
mio. kr. jf. beskrivelsen under tabel 6.10. 
 
12.22.01 Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. 
Under kontoen er budgetteret med udgifter til forsvarets deltagelse i internationale 
studier, forskning og udviklingsarbejder i regi af Western European Armaments 
Group (WEAG) samt Water Environment Association of Ontario (WEAO). Der er 
afsat 17,0 mio. kr. til forskning og udvikling i 2007, hvilket i forhold til 2006 udgør 
en stigning på 0,1 mio. kr. 
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§ 15. Socialministeriet 
Forsknings- og udviklingsbevillingerne på Socialministeriets område udgør i 2007 
116,3 mio. kr., hvilket i forhold til 2006 er et fald på 43,8 mio. kr. eller 27 pct., jf. tabel 
6.11. 
 

Tabel 6.11 
Socialministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt på hovedsektorer1), 2001-2010 i 
mio. kr., 2007-priser 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
 Universiteter, mv. 0,0 0,0 0,0 33,0 26,0 30,9 1,0 1,5 1,2 1,0  
 Sektorforskning 55,8 53,0 51,8 43,3 48,5 59,5 - - - -  
 Andre større til-

skudspuljer 0,0 0,0 27,8 7,8 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 

 Forskningsinstituti-
oner - - - - - - 60,1 53,4 53,1 44,4

 

 Andre forskningsin-
stitutioner 0,0 0,0 0,0 2,3 2,2 2,2 - - - -

 

 Andet 39,1 50,4 63,5 67,8 83,9 67,5 55,2 19,2 12,4 12,4  
 I alt 94,9 103,4 143,1 154,1 163,8 160,1 116,3 74,1 66,7 57,8  
 Indeks (2007=100) 81,6 88,9 123,0 132,5 140,8 137,7 100,0 63,7 57,4 49,7  
  

1) For beskrivelse af de nye hovedsektorinddelinger se kapitel 4. 
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007 samt Statsligt Forskningsbudget 2006. 
 

 

 
Socialministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger er primært koncentreret på ak-
tivitetsområderne Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. og Særligt udsatte grupper, 
hvor der i 2007 var bevillinger for henholdsvis 56,4 og 35,7 mio. kr. svarende til 48 
og 31 pct. af de samlede bevillinger på ministerområdet, jf. tabel 6.12. 
 

Tabel 6.12 
Socialministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt på aktivitetsområder, 2005-2010 
i mio. kr., 2007-priser 

 
   2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 15.11 Centralstyrelsen 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
 15.13 Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. 86 85,4 56,4 48,7 47,1 41,8 
 15.51 Alment boligbyggeri 8,4 8,3 8,2 4,2 0,0 0,0 
 15.53 Byfornyelse 6,6 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 
 15.64 Bistand og pleje for handicappede 10,4 12,8 11,8 10,3 10,3 6,7 
 15.75 Særligt udsatte grupper 52,4 49,5 35,7 6,7 5,1 5,1 
  I alt 163,8 160,1 116,3 74,1 66,7 57,8 
  
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007. 
 

 
Faldet i Socialministeriets forsknings- og udviklingsaktiviteter på 43,8 mio. kr. fra 
2006 til 2007 skyldes primært fremrykningen af midler fra strategisk forskningspro-
gram for velfærdsforskning fra 2007 til både 2005 og 2006, jf. aktivitetsområde 15.13. 
 



 

 

Kapitel 6. Beskrivelse af ministeriernes forsknings- og udviklingsaktiviteter

32 Statsligt forskningsbudget 2007 · Maj 2007 

15.11.01 Departementet 
Departementet varetager opgaver i forbindelse med Socialministeriets udviklings-, 
forsknings- og puljemidler, bidrager til formidling af forsknings- og udviklingsresul-
tater, samt varetager udvikling af det sociale informations- og analysesystem og de 
dertil knyttede analyseprogrammer. Der afsættes i 2007 0,3 mio. kr. til forskning og 
udvikling, hvilket er uændret i forhold til 2006. 
 
15.13.01 Socialforskningsinstituttet 
Bevillingen til Socialforskningsinstituttet udgør den største enkeltpost til forskning på 
Socialministeriets område. Instituttets formål er at belyse sociale forhold, herunder 
arbejdsmæssige, økonomiske og familiemæssige forhold, samt andre nationale og in-
ternationale samfundsforhold og udviklingstræk af betydning for befolkningens leve-
vilkår. Der er til forsknings- og udviklingsaktiviteter i 2007 afsat 45,0 mio. kr., hvilket 
i forhold til 2006 udgør et fald på 0,2 mio. kr. 
 
15.13.02 Center for selvmordsforskning 
Centret forsker i årsager til selvmord og selvmordsforsøg, registrerer selvmordsfor-
søg og selvmord og samler, koordinerer og formidler viden om selvmordsadfærd 
med henblik på forebyggelse. Centret fører to offentlige registre: Register for Selv-
mordsforsøg og Register for Selvmord. Centrets forskning retter sig især mod de 
grupper, hvor der er en høj selvmordsrisiko og det forskningsbaserede videns- og 
uddannelsesarbejde retter sig især mod personalegrupper, som arbejder med menne-
sker, hvor risikoen for selvmordsadfærd er høj. Centret finansieres af satspuljen og 
drives som en selvejende institution. Der er til forsknings- og udviklingsaktiviteter i 
2007 afsat 3,3 mio. kr., hvilket i forhold til 2006 udgør en stigning på 1,1 mio. kr. 
 
15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. 
Bevillingen anvendes til omstillingsformål, herunder til forskning, således at der kan 
gås dybere ind på områder af særlig interesse. Midlerne kan desuden anvendes til in-
formations- og analyseaktiviteter, konsulenter, konferencer mv. Endvidere kan kon-
toen anvendes til at støtte forsøgs- og udviklingsinitiativer centralt og i kommuner, i 
amtskommuner, i frivilligt arbejde og i partnerskaber, for dermed at skabe grundlag 
for den bedst mulige effekt af indsatsen. Der er til forsknings- og udviklingsaktivite-
ter i 2007 afsat 3,1 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til 2006. 
 
15.13.15 Frivilligt socialt arbejde 
Der ydes støtte til det frivillige sociale arbejde, som udføres med henblik på at fore-
bygge og afhjælpe problemer for socialt truede mennesker. Der er såvel i 2006 som i 
2007 afsat 2,0 mio. kr. årligt til forsknings- og evalueringsaktiviteter på det frivillige 
sociale område, herunder bl.a. kvalitetsudvikling af det frivillige sociale arbejde. 
 
15.13.20 Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer 
Midlerne under kontoen er bevilliget som led i udmøntningen af satspuljen for 2005. 
Under kontoen finansieres bl.a. forskningsprojekter, som har til hensigt at give mere 
viden om unge, deres sociale problemer og redskaber til forebyggelse med henblik på 
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at opnå et bedre grundlag for at forebygge unges sociale problemer. I 2007 udgør 
bevillingerne til forskning og udvikling 2,0 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til 
2006. 
 
15.13.28 Frivilligt arbejde inden for det sociale felt 
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 til etablering af 
Center for socialt entreprenørskab - kompetenceudvikling af innovativt arbejde med 
socialt udsatte samt oprettelse af en masteruddannelse med specialisering i social in-
novation og socialt entreprenørskab, Roskilde Universitets Center. 
På kontoen afsættes der i 2007 1,0 mio. kr. til forskning og udvikling. 
 
15.51.11 Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper 
Bevillingerne til forsknings- og udvikling udgør i 2007 8,2 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. 
kr. mindre end i 2006. Bevillingerne til forskning og udvikling under kontoen anven-
des bl.a. med henblik på etablering af fleksible og handicapvenlige boliger. 
 
15.53.21 Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger 
På kontoen, hvorfra der kan afholdes udgifter til oplysning og vejledning vedr. by-
fornyelse samt forbedring af byer og boliger, er der til forskning og udvikling i 2007 
afsat 2,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. i forhold til 2006. 
 
15.53.22 Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse 
På kontoen, hvorfra der bl.a. kan afholdes udgifter til udredning og forsøg vedrøren-
de byfornyelse, er der til forskning og udvikling i 2007 afsat 1,9 mio. kr., hvilket er 
uændret i forhold til 2006. 
 
15.64.01 Kennedy Instituttet – Statens Øjenklinik (KISØ) 
Formålet med Kennedy instituttet – Statens Øjenklinik (KISØ) er bl.a.: 
• At yde landsdækkende beredskab i forbindelse med diætbehandling af med-

fødte sygdomme (Phenylketonuri (PKU) og alkaptouri), samt at forbedre di-
agnostik, behandling og rådgivning af medfødte handicap, specielt mental re-
tardering ved at opbygge ny viden gennem forskning og udvikling. 

• At yde landsdækkende, højt specialiseret lægelig-optisk forebyggelse/behand-
ling og rehabilitering til mennesker med synshandicap samt at forbedre denne 
diagnostik, behandling og rådgivning ved at opbygge ny viden gennem udvik-
ling og forskning. 

• Formidle ekspertviden vedrørende handicap. 
• Bidrage til rådgivning af Socialministeriet ved sektorrelevant vidensudvikling. 
 
Forsknings- og udviklingsaktiviteterne udgør i 2007 11,8 mio. kr., hvilket er et fald på 
1,0 mio. kr. i forhold til 2006. 
 
15.75.10 Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område 
På kontoen er der samlet afsat 6,6 mio. kr. til Videnscenter SISO og en dataindsam-
ling i projektet ”Forløbsundersøgelse af børn anbragt uden for hjemmet. Der er end-
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videre afsat 3,9 mio. kr. til et forskningsprojekt om de 0-3-årige børn. Forsknings- og 
udviklingsaktiviteterne udgør i 2007 10,5 mio. kr., hvilket er et fald på 10,0 mio. kr. i 
forhold til 2006. 
 
15.75.30 Pulje til ældre- og pensionsområdet 
Kontoen er oprettet på FL2003, hvorefter en række hovedkonti er samlet på nærvæ-
rende konto som led i en forenkling af satspuljefinansierede bevillinger på det sociale 
område. Kontoens formål er bredt, og der vil blandt andet kunne ydes støtte til cen-
tralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvali-
tetssikring. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne udgør i 2007 2,9 mio. kr., hvilket i 
forhold til 2006 er et fald på 0,2 mio. kr. 
 
15.75.32 Med familien i centrum 
Bevillingen finansierer udvikling af nye tilgange til familierne med henblik på at se og 
finde familiernes ressourcer. Det kan ske gennem kompetenceudvikling og afprøv-
ning af nye former for organisering af arbejdet med udsatte og sårbare familier, f.eks. 
gennem kortvarige og helhedsorienterede indsatser. Forsknings- og udviklingsaktivi-
teterne udgør i 2007 19,1 mio. kr., hvilket i forhold til 2006 er et fald på 5,3 mio. kr. 
 
15.75.39 Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på  
hjemmehjælpsområdet 
Som led i aftalen om finansloven for 2006 er der årligt afsat midler til konkrete og 
generelle initiativer på hjemmehjælpsområdet, der kan bidrage til at forbedre kvalite-
ten og fleksibiliteten i hjemmeplejen i bred forstand. Forsknings- og udviklingsaktivi-
teterne udgør i 2007 2,0 mio. kr. 
 
15.75.72 Det Fælles Ansvar II 
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 og skal anvendes 
til finansiering af initiativerne i Det Fælles Ansvar II, august 2006. Det vil sige, at 
midlerne skal anvendes til økonomisk at støtte projekter om aktivitetstilbud på være-
steder, idéudvikling og afprøvning af nye initiativer, oprettelse af nye partnerskaber, 
uddannelsesaktiviteter til medarbejdere på virksomheder, der ansætter socialt udsatte 
mennesker, efteruddannelsesforløb for socialt udsatte grupper og for sagsbehandlere, 
oprettelse af udsatte-teams i kommunerne og til etablering af satellit-kontorer i soci-
alt belastede områder. Dertil kommer støtte til udvidelse af åbningstiden i væresteder 
og til etablering af alternative plejehjemspladser. På kontoen afsættes der i 2007 1,2 
mio. kr. til forskning og udvikling. 
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§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
Forsknings- og udviklingsbevillingerne på Indenrigs- og Sundhedsministeriets områ-
de udgør i 2007 59,1 mio. kr., hvilket i forhold til 2006 er et fald på 60,4 mio. kr. eller 
51 pct., jf. tabel 6.13. 
 

Tabel 6.13 
Indenrigs- og Sundhedsministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt på  
hovedsektorer1), 2001-2010 i mio. kr., 2007-priser 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
 Universiteter     7,3 7,1 6,7 6,5  
 Sektorforskning 57,0 40,2 36,5 40,9 40,8 43,6 - - - -  
 Internationale akti-

viteter 7,7 8,2 7,9 8,0 7,9 8,0 7,8 7,8 7,8 7,8
 

 Forskningsinstituti-
oner - - - - - - 29,5 28,8 27,3 26,4

 

 Andre forskningsin-
stitutioner 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -

 

 Andet 18,4 22,1 16,5 17,5 45,1 67,9 14,5 14,5 14,5 14,5  
 I alt 119,9 70,7 60,8 66,4 93,8 119,5 59,1 58,2 56,3 55,2  
 Indeks (2007=100) 202,9 119,6 102,9 112,3 158,7 202,2 100,0 98,5 95,3 93,4  
  

1) For beskrivelse af de nye hovedsektorinddelinger se kapitel 4. 
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007 samt Statsligt Forskningsbudget 2006. 
 

 

 
Indenrigs- og Sundhedsministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger er i 2007 
primært koncentreret på aktivitetsområderne Forskning, forsøg og analysevirksom-
hed med bevillinger for 21,7 mio. kr. (37 pct.) og Smitsomme sygdomme mv., med 
bevillinger for 29,5 mio. kr. (50 pct.), jf. tabel 6.14. 
 

Tabel 6.14 
Indenrigs- og Sundhedsministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt på  
aktivitetsområder, 2005-2010 i mio. kr., 2007-priser 

 
   2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 16.21 Forebyggelse 3,3 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 
 16.33 Forskning, forsøg og analysevirksomhed 49,9 73,2 21,7 21,5 21,1 20,9 
 16.35 Smitsomme sygdomme mv. 33,5 36,8 29,5 28,8 27,3 26,4 
 16.51 Sygehuse 7,1 7,1 5,6 5,6 5,6 5,6 
  I alt 93,8 119,5 59,1 58,2 56,3 55,2 
  
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007 samt Statsligt Forskningsbudget 2006. 
 

  
Faldet i forsknings- og udviklingsaktiviteterne på 60,4 mio. kr. fra 2006 til 2007 skyl-
des primært, at den midlertidige bevilling i 2005 og 2006 (50,5 mio. kr. i 2006) til 
styrkelse af den kliniske kræftforskning er ophørt. Herudover er der sket et fald på 
konto 16.35.01. Statens Serum Institut på 7,3 mio. kr., hvilket er udtryk for dels et 
faldende nettotal, dels prioritering af ressourcerne mellem forskning og overvågning. 
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16.21.45 Pulje til miljømedicinsk forskning 
Af kontoen finansieres tilskud til sundhedsvidenskabelig miljøforskning. Kontoen 
disponeres og administreres af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Miljømedicinske 
Forskningscenter (ISMF). ISMFs sekretariatsfunktion indgår i Sundhedsstyrelsens 
forebyggelsescenter. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne udgør i 2007 2,3 mio. kr., 
hvilket er 0,1 mio. kr. mindre end i 2006. 
 
16.33.01 Statens Institut for Folkesundhed 
Statens Institut for Folkesundhed varetager primært forsknings- og udredningsopga-
ver vedrørende befolkningsgruppers sundhedsforhold og sundhedsvæsenets funkti-
on. Instituttet bistår endvidere offentlige myndigheder med statistisk og epidemiolo-
gisk rådgivning til brug for blandt andet analyser, vurdering og planlægning af sund-
hedsvæsenets funktioner. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne udgør i 2007 7,3 
mio. kr., hvilket er en stigning på 0,5 mio. kr. i forhold til 2006. 
 
16.33.07 Forskning i almen praksis 
Fonden er etableret i henhold til overenskomst om almen lægegerning mellem Syge-
sikringens Forhandlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation. Forsknings- 
og udviklingsaktiviteterne udgør i 2007 6,6 mio. kr., hvilket er et fald på 0,1 mio. kr. i 
forhold til 2006. 
 
16.33.31 IARC (Det Internationale Kræftforskningscenter) 
Kontoen omfatter Danmarks medlemsbidrag til det Internationale Kræftforsknings-
center under WHO. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne udgør i 2007 7,8 mio. kr., 
hvilket er et fald på 0,2 mio. kr. i forhold til 2006. 
 
16.35.01 Statens Serum Institut (SSI) 
SSI er organiseret som en nettostyret statsvirksomhed under Indenrigs- og Sund-
hedsministeriet. SSI’s aktivitetsområder er smitteberedskab, diagnostik, diagnostika 
og vacciner. 
 
Den til smitteberedskabet tilknyttede nettotalsfinansierede forskning er en integreret 
del af SSI’s beredskabsforpligtelse, der bl.a. skal sikre, at SSI er i stand til at respon-
dere på nye og i dag ukendte sygdomstrusler. De nettotalsfinansierede smittebered-
skabsopgaver består bl.a. i overvågning, påvisning og forebyggelse af smitsomme 
sygdomme, overvågning og forebyggelse af sygehusinfektioner mv., forebyggelse af 
sygdomme hos gravide, fostre og nyfødte, kliniske mikrobiologiske reference- og ud-
viklingsfunktioner, vaccineforskning, beredskab mod biologisk terrorisme samt epi-
demiologisk forskning. 
 
SSI varetager desuden en del forskningsaktiviteter finansieret via fondsmidler. Insti-
tuttet har til det statslige forskningsbudget opgivet forsknings- og udviklingsaktivite-
ter for 29,5 mio. kr. i 2007, hvilket er et fald på 7,3 mio. kr. i forhold til 2006. 
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16.51.03 Tilskud til forskningsopgaver 
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 5,6 mio.kr. årligt i 
perioden 2007-2010. Midlerne er overført fra konto 16.51.05. Tilskud til Rigshospita-
let til bioteknologisk forskning. I henhold til folketingsbeslutning fra 1987 om vide-
reførelse af den bedste bioteknologiske forskning efter udløbet af programbevillin-
gerne til "BIOTEK I", "BIOTEK II" og "Opfølgning på BIOTEK II" er der fra 
2000 indarbejdet en permanent bevilling til bioteknologisk forskning på Rigshospita-
let. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne udgør i 2007 5,6 mio. kr., hvilket er uænd-
ret i forhold til beløbet på konto 16.51.05 i 2006. 
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§ 17. Beskæftigelsesministeriet 
Forsknings- og udviklingsbevillingerne på Beskæftigelsesministeriets område udgør i 
2007 137,7 mio. kr., hvilket i forhold til 2006 er et fald på 14,3 mio. kr. eller 9 pct., jf. 
tabel 6.15. 
 

Tabel 6.15 
Beskæftigelsesministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt på hovedsektorer1), 
2001-2010 i mio. kr., 2007-priser 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
 Sektorforskning 57,0 62,2 60,5 56,3 62,2 66,8 - - - -  
 Forskningsrådene 0,0 2,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 Andre større til-

skudspuljer 112,6 0,0 52,2 28,7 42,8 45,6 46,5 45,6 51,4 11,9
 

 Forskningsinstituti-
oner - - - - - - 67,4 67,0 61,0 57,5

 

 Andre forskningsin-
stitutioner 2,2 2,3 2,2 1,4 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

 Andet 56,7 120,6 59,6 49,2 47,7 39,6 23,8 19,3 19,3 19,3  
 I alt 228,7 187,2 175,5 135,6 154,0 152,0 137,7 131,9 131,7 88,7  
 Indeks (2007=100) 166,1 135,9 127,5 98,5 111,8 110,4 100,0 95,8 95,6 64,4  
  

1) For beskrivelse af de nye hovedsektorinddelinger se kapitel 4. 
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007 samt Statsligt Forskningsbudget 2006. 
 

 

 
Beskæftigelsesministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger er primært koncentre-
ret på aktivitetsområdet Arbejdsmiljø, hvor der i 2007 var bevillinger for 123,7 mio. 
kr. svarende til 90 pct. af de samlede bevillinger på ministerområdet, jf. tabel 6.16. 
 

Tabel 6.16 
Beskæftigelsesministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt på aktivitetsområder, 
2005-2010 i mio. kr., 2007-priser 

 
   2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 17.11 Centralstyrelsen 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 17.21 Arbejdsmiljø 123,1 129,6 123,7 120,4 120,2 77,2 
 17.44 Beskæftigelsesindsats, drift 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
 17.46 Aktiv beskæftigelsesindsats 14,5 14,3 4,5 4,5 4,5 4,5 
 17.49 Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger 8,2 8,1 7,5 5,0 5,0 5,0 
  I alt 154,0 152,0 137,7 131,9 131,7 88,7 
  
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007. 
 

 
Beskæftigelsesministeriets fald i forsknings- og udviklingsaktiviteterne på 14,3 mio. 
kr. fra 2006 til 2007 kan primært henledes til et fald på aktivitetsområderne Arbejds-
miljø med 5,9 mio. kr. og Aktiv beskæftigelsesindsats med 9,8 mio. kr. Faldet på ak-
tivitetsområdet Arbejdsmiljø skyldes en justering af andelen af bevillingen, der an-
vendes til henholdsvis forskning og administration. Faldet på Aktiv beskæftigelses-
indsats skyldes en forventning om, at midlerne i højere grad skal anvendes til andre 
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formål end forskning i forbindelse med understøtning af idriftsættelsen af de nye be-
skæftigelsesregioner. 
 
17.21.02 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
Som led i regeringens beslutning af 4. oktober 2006 om nyt danmarkskort på univer-
sitets- og forskningsområdet reorganiseres Arbejdsmiljøinstituttet til et forsknings-
center under Beskæftigelsesministeriet. 
 
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs væsentligste opgaver kan opdeles i 
fire hovedformål: 1) Udredning og udforskning af forhold i arbejdsmiljøet af betyd-
ning for sikkerhed og sundhed, 2) overvågning og beredskab, 3) formidling af forsk-
ningsbaseret viden til arbejdsmarkedets parter, virksomheder og arbejdsmiljørådgive-
re, samt 4) deltagelse i kandidat- og forskeruddannelse i samarbejde med universite-
terne. Der er i 2007 afsat 67,4 mio. kr. til forsknings- og udviklingsinitiativer, hvilket 
er 4,5 mio. kr. mindre end i 2006. 
 
17.21.05 Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet 
Som led i handlingsprogrammet for et rent arbejdsmiljø, er der oprettet en selvstæn-
dig forsknings- og forsøgskonto på arbejdsmiljøområdet, der bidrager med midler til 
at øge viden om psykisk arbejdsmiljø, til sundhedsfremmeinitiativer på arbejdsplad-
ser samt til at forbedre arbejdsmiljøet ved anvendelse af teknisk udstyr i landbruget. 
Der er i 2007 afsat 7,8 mio. kr. til forsknings- og udviklingsinitiativer, hvilket er 0,1 
mio. kr. mindre end i 2006. 
 
17.21.08 Arbejdsmiljøforskningsfond 
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til Ar-
bejdsmiljøforskningsfonden. Der er i 2007 afsat 46,5 mio. kr. til forsknings- og ud-
viklingsinitiativer, hvilket er 0,9 mio. kr. mere end i 2006. 
 
17.21.09 Nedsæt sygefraværet - stop mobning på arbejdspladser 
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat midler til en 
treårig landsdækkende indsats, der skal sætte mobningen på dagsordenen i organisa-
tioner, på arbejdspladser og i offentligheden. Det overordnede formål er at reducere 
omfang og skadevirkninger af mobning på arbejdspladser og dermed medvirke til at 
nedsætte sygefraværet. Der er fra 2005 til 2007 afsat i alt 10,0 mio. kr. til forsknings- 
og udviklingsinitiativer. I 2007 er der i alt afsat 2,0 mio. kr. til forsknings- og udvik-
lingsinitiativer, hvilket er 2,2 mio. kr. mindre end i 2006. 
 
17.44.02 Beskæftigelsesrettede aktiviteter 
Kontoen vedrører udgifter knyttet til varetagelse af en række særlige opgaver i for-
bindelse med beskæftigelsesregionernes virke. Opgaverne omfatter køb af ekstern 
bistand, konsulentydelser mv. i forbindelse med bl.a.: Overvågning og analyse af det 
regionale arbejdsmarked, forbedring af indsatsen i jobcentrene med resultatproble-
mer, gennemførelse af statslige rammeudbud af indsatsen for særlige målgrupper, 
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dialog- og informationsaktiviteter samt koordinering af de vejledningsfaglige aktivite-
ter. På kontoen afsættes der i 2007 2,0 mio. kr. til forskning og udvikling. 
 
17.46.11 Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige 
I medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan der afholdes udgifter til aktivi-
teter i beskæftigelsesindsatsen f.eks. vejlednings, informations- og formidlingsaktivi-
teter. Med henblik på en særlig indsats afsættes en mindre del af bevillingen til en 
central pulje. Puljens midler kan anvendes til analyse-, forsøgs- og udviklingsaktivite-
ter, der supplerer den beskæftigelsespolitiske indsats. Aktiviteterne skal have lands-
dækkende perspektiver og være af innovativ karakter. Der afsættes i 2007 4,5 mio. kr. 
til forskning og udvikling, hvilket i forhold til 2006 udgør et fald på 9,8 mio. kr. 
 
17.49.21 Forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet 
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2006 til at udvikle nye 
metoder i sygedagpengeopfølgningen for personer med stress, psykiske lidelser mv. 
for dels at nedbringe sygefraværet og dels at fastholde flere på arbejdsmarkedet og 
modvirke tilgang til førtidspensionsområdet. 
 
Med udgangspunkt i et antal større kommuner udvikles i samarbejde med arbejds- og 
socialmedicinere, virksomheder og faglige organisationer, a-kasser og jobcentre (tid-
ligere AF) nye metoder, som kan afkorte sygefraværet og bidrage til en varig og 
holdbar arbejdsmarkedsfastholdelse af målgruppen. Projektet gennemføres i regi af 
Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats og vil blive evalueret. På kontoen afsættes der 
i 2007 2,5 mio. kr. til forskning og udvikling. 
 
17.49.23 Det rummelige arbejdsmarked mv. 
Af kontoen afholdes udgifter til fortsat udvikling og styrkelse af indsatsen for et me-
re rummeligt arbejdsmarked. I den forbindelse kan der af bevillingen afholdes udgif-
ter til forsøgs- og udviklingsprojekter, netværksdannelse, evaluering, herunder ef-
fektmåling, formidling, forskning, tilvejebringelse af statistisk materiale, kursus og 
efteruddannelsesvirksomhed i tilknytning til større samlede forsøgs- og udviklings-
projekter samt internationale aktiviteter. Der afsættes i 2007 5,0 mio. kr. til forskning 
og udvikling, hvilket i forhold til 2006 udgør et fald på 3,1 mio. kr. 
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§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 
Forsknings- og udviklingsbevillingerne på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og 
Integrations område udgør i 2007 9,7 mio. kr., hvilket i forhold til 2006 er en stigning 
på 0,5 mio. kr. eller 5 pct., jf. tabel 6.17. 
 

Tabel 6.17 
Forsknings- og udviklingsbevillinger for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 
fordelt på hovedsektorer1), 2001-2010 i mio. kr., 2007-priser 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
 Andre større til-

skudspuljer 56,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 

 Andet 0,0 19,6 19,9 6,8 7,9 9,2 9,7 4,2 3,7 3,2  
 I alt 56,4 19,6 19,9 6,8 7,9 9,2 9,7 4,2 3,7 3,2  
 Indeks (2007=100) 581,7 201,6 204,8 69,7 81,4 94,8 100,0 43,3 38,1 33,0  
  

Anm.: Det skal bemærkes, at de relativt høje bevillinger til forskning og udvikling i 2001, der fremgår af ta-
bel 6.17, skyldes, at Byudviklingspuljen under det daværende By- og Boligministerium er medregnet 
under Integrationsministeriets område. 

1) For beskrivelse af de nye hovedsektorinddelinger se kapitel 4. 
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007 samt Statsligt Forskningsbudget 2006. 
 

 

 
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations forsknings- og udviklingsbe-
villinger er primært koncentreret på aktivitetsområdet Indsats vedr. integration på 
arbejdsmarkedet, hvor der i 2007 var bevillinger for 4,0 mio. kr. svarende til 41 pct. 
af de samlede bevillinger på ministerområdet, jf. tabel 6.18. 
 

Tabel 6.18 
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations forsknings- og udviklingsbevillinger  
fordelt på aktivitetsområder, 2005-2010 i mio. kr., 2007-priser 

 
   2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 18.11 Centralstyrelsen 1,4 2,6 1,4 1,4 1,4 1,4 
 18.31 Introduktionspr. og danskundervisning 0,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
 18.32 Indsats vedr. integration på arbejds-

markedet 3,0 3,0 4,0 0,0 0,0 0,0 
 18.33 Indsats vedr. boligområder mv. 1,5 1,0 1,5 0,0 0,0 0,0 
 18.34 Øvrige integrationsinitiativer mv. 2,0 1,3 1,5 1,5 1,0 0,5 
  I alt 7,9 9,2 9,7 4,2 3,7 3,2 
  
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007. 
 

 
Stigningen i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations forsknings- og 
udviklingsaktiviteter på 0,5 mio. kr. fra 2006 til 2007 skyldes, at der i forbindelse 
med nye satspuljebevillinger er øremærket beløb til at evaluere og øge den eksiste-
rende viden om effekterne af satspuljerne. 
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18.11.04 Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed 
Kontoen omfatter fortrinsvis udgifter til evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplys-
ningsinitiativer inden for Integrationsministeriets opgaveområde, herunder evalue-
ringen af indsatsen i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere. Der er 
afsat 1,4 mio. kr. til forskning og udvikling i 2007, hvilket udgør et fald på 1,2 mio. 
kr. i forhold til 2006. Det skal bemærkes, at der i forhold til Statsligt Forskningsbud-
get 2006 er foretaget en justering af bevillingsniveauet for konto 18.11.04.20 for 2006 
fra 1,4 mio. kr. til 2,6 mio. kr. 
 
18.31.05 Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer 
Midlerne anvendes som led i danskuddannelseslovens implementering til udvikling af 
it-baserede undervisningsmaterialer og -programmer, der skal bidrage til at fremme 
en mere effektiv og individuel tilrettelæggelse af undervisningen. Midlerne anvendes 
tillige til evaluering af undervisningsmaterialernes og -programmernes effekt på 
danskundervisningens effektivitet. Der er afsat 1,3 mio. kr. til forskning og udvikling 
i 2007, hvilket er det samme niveau som i 2006. 
 
18.32.15 Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og       
flygtninge 
Det overordnede formål med puljen er at udvikle og gennemføre nye initiativer, for-
søg, informationsaktiviteter, uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter mv. med hen-
blik på at nedbryde kulturelle, vidensmæssige og holdningsmæssige barrierer og for at 
fremme etnisk ligestilling på arbejdsmarkedet. Der er afsat 0,5 mio. kr. til forskning 
og udvikling i 2007, hvilket er det samme niveau som i 2006. 
 
18.32.16 Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, 
indvandrere og efterkommere 
Der er via satspuljen afsat midler til forsøg til fremme af hurtig integration af nydan-
skere på arbejdsmarkedet. Der afsættes i 2007 1,0 mio. kr. til forskning og udvikling, 
hvilket i forhold til 2006 udgør et fald på 1,5 mio. kr. 
 
18.32.25 Et mangfoldigt arbejdsmarked 
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 til 
styrkelse af det mangfoldige arbejdsmarked. Med bevillingen kan der igangsættes ak-
tiviteter til at fremme virksomhedernes anvendelse af mangfoldighedsledelse og for-
bedre kontakten til arbejdsmarkedet for personer med anden etnisk baggrund end 
dansk, navnlig for personer med særlige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, f.eks. 
med mangelfuldt dansk eller handicap. På kontoen afsættes der i 2007 1,0 mio. kr. til 
forskning og udvikling. 
 
18.32.26 Særlig indsats for børn og unge 
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 til 
særlig indsats for børn og unge. 
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Indsatsen skal styrke integrationen, herunder tilknytningen til uddannelsessystemet 
og arbejdsmarkedet for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Der er 
blandt andet afsat midler til videreførelse og videreudvikling af kampagnen Brug for 
Alle. På kontoen afsættes der i 2007 1,5 mio. kr. til forskning og udvikling. 
 
18.33.20 Venskabsfamilier og lektiehjælp 
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 til 
venskabsfamilier og lektiehjælp. 
 
Indsatsen skal forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper og andre 
frivillige kan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet, 
uddannelsessystemet og i samfundet som helhed. På kontoen afsættes der i 2007 1,0 
mio. kr. til forskning og udvikling. 
 
18.33.21 Den frivillige integrationsindsats 
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 til 
den frivillige integrationsindsats. Indsatsen skal få flere børn og voksne med anden 
etnisk baggrund end dansk ind i idræts- og foreningslivet som medlemmer og som 
frivillige. På kontoen afsættes der i 2007 0,5 mio. kr. til forskning og udvikling. 
 
18.34.02 Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen 
Der er på kontoen bl.a. afsat midler til at styrke og understøtte gennemførelsen af en 
integrations- og ligestillingspolitik vedrørende nye medborgere og etniske minorite-
ter. Der afsættes i 2007 0,5 mio. kr. til forskning og udvikling, hvilket i forhold til 
2006 udgør et fald på 0,3 mio. kr. 
 
18.34.03 Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk  
minoritetsbaggrund 
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 til 
kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund. Indsatsen skal styrke rådgiv-
nings- og oplysningsarbejde og andre initiativer, der kan medvirke til integration af 
kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund samt at styrke indsatsen i forhold 
til integrationsproblemer af køns-, generations- og familiemæssig karakter. På konto-
en afsættes der i 2007 1,0 mio. kr. til forskning og udvikling. 
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§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 
Forsknings- og udviklingsbevillingerne på Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 
Udviklings område udgør i 2007 9,3 mia. kr., hvilket i forhold til 2006 er en stigning 
på 1,1 mia. kr. eller 13 pct., jf. tabel 6.19. 
 

Tabel 6.19 
Forsknings- og udviklingsbevillinger for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fordelt på hovedsektorer1), 
2001-2010 i mio. kr., 2007-priser 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
 Universiteter mv. 4.264,2 4.413,5 4.742,6 4.890,4 5.128,8 5.139,3 5.796,5 6.558,6 6.748,1 6.209,6 
 Sektorforskning 379,9 306,0 298,7 275,1 268,4 273,6 - - - - 
 Internationale akti-

viteter 377,2 342,7 336,3 318,0 321,1 318,5 312,2 319,2 322,8 326,4 
 Forskningsrådene 821,0 1.107,1 1.148,9 1.309,4 1.293,3 1.423,5 1.876,1 1.953,9 1.828,0 1.348,6 
 Andre større til-

skudspuljer 873,3 677,1 773,2 654,1 651,2 710,9 832,2 888,2 1.118,1 989,0 
 Forsknings-

institutioner - - - - - - 11,0 11,0 11,0 0,0 
 Andre forsknings-

institutioner 14,8 13,2 11,7 14,0 14,2 13,5 - - - - 
 Andet 82,8 112,3 59,2 57,5 313,3 307,7 456,3 471,9 587,4 609,7 
 I alt 6.813,4 6.971,9 7.370,4 7.518,6 7.990,3 8.187,0 9.284,3 10.202,8 10.615,4 9.483,3 
 Indeks (2007=100) 73,4 75,1 79,4 81,0 86,1 88,2 100,0 109,9 114,3 102,1 
  

1) For beskrivelse af de nye hovedsektorinddelinger se kapitel 4. 
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007 samt Statsligt Forskningsbudget 2006. 
 

 

 
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings forsknings- og udviklingsbevil-
linger er primært koncentreret på aktivitetsområderne Universiteter og Forsknings-
råd, hvor der i 2007 var bevillinger for henholdsvis 5,2 og 1,9 mia. kr. svarende til 56 
og 20 pct. af de samlede bevillinger på ministerområdet, jf. tabel 6.20. 
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Tabel 6.20 
Forsknings- og udviklingsbevillinger for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling  
fordelt på aktivitetsområder, 2005-2010 i mio. kr., 2007-priser 

 
   2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 19.11 Centralstyrelsen 52,0 41,9 26,7 22,5 306,3 328,0 
 19.15 Int. forskningssamarbejde 320,1 317,5 311,2 319,2 322,8 326,4 
 19.17 Nye forskningsprogrammer 104,3 126,9 191,7 125,2 159,9 87,4 
 19.22 Universiteter 5.032,3 4.974,3 5.158,0 5.036,3 4.890,2 4.780,5 
 19.25 Særlige tilskud 61,3 115,4 304,7 873,7 1.166,4 955,2 
 19.41 Forskningsråd 1.289,1 1.417,4 1.876,1 1.953,9 1.828,0 1.348,6 
 19.42 Forskeruddannelse 24,2 33,6 51,1 130,0 174,4 193,4 
 

19.43 
Særlige forskningsbev. til 
universiteterne 0,0 0,0 0,0 236,0 235,5 0,0 

 19.51 Forskningscenter Risø 229,9 235,4 233,9 233,9 233,9 233,9 
 19.55 Særlige forsk. institutioner 293,5 290,5 390,7 443,2 522,4 587,7 
 19.65 IT-området 0,0 15,4 18,9 18,9 5,3 5,3 
 19.74 Kompetence og teknologi 583,6 618,7 721,3 810,0 770,3 636,9 
  I alt 7.990,3 8.187,0 9.284,3 10.202,8 10.615,4 9.483,3 
  
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007 samt Statsligt Forskningsbudget 2006. 
 

 
Stigningen i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings forsknings- og ud-
viklingsaktiviteter på 1,1 mia. kr. fra 2006 til 2007 kan primært tilskrives udmøntnin-
gen af globaliseringspuljen (se kapitel 2). Denne medfører, at forskningsbevillingerne 
stiger med 1,0 mia. kr. i 2007. I 2010 vil bevillingsniveauet være steget til 9,5 mia. kr., 
hvor det dog forventes at stige yderligere som følge af udmøntningen af globalise-
ringspuljens ufordelte reserve på 3,6 mia. kr. 
 
19.11 Centralstyrelsen 
Fra 2006 til 2007 er forskningsbevillingerne for Centralstyrelsen faldet 15,2 mio. kr. 
og udgør 26,7 mio. kr. i 2007. Faldet skyldes, at det hidtidige skattefradrag vedr. 
FoU-udgifter bortfalder fra 2007. Finansministeriet har opgjort det forventede pro-
venutab af skattefradraget som svarende til en forskningsbevilling på 25 mio. kr. år-
ligt, og denne ”bevilling” er hidtil blevet medregnet i forskningsbudgettet under § 
19.11. Centralstyrelsen. Faldet modsvares delvist af, at Dansk Polarcenter pr. 1. janu-
ar 2007 er indfusioneret i Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FIST) samt at FIST 
har fået tilført forskningsbevillinger til en række særenheder i forbindelse med Aftale 
om udmøntning af globaliseringspuljen af 2. november 2006, herunder bl.a. en forskningseva-
lueringsenhed. Der er i 2009 og 2010 reserveret UMTS-midler på 285 mio. kr. under 
§ 19.11.11, som senere vil blive udmøntet til forskning og udvikling efter politisk for-
handling. 
 
19.15 Internationalt forskningssamarbejde 
Bevillingen er faldet 6,3 mio. kr. fra 2006 til 2007, hvor den i 2007 udgør 311,2 mio. 
kr. Under området findes bl.a. Danmarks udgifter til obligatoriske internationale 
programmer under f.eks. Centre Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN), 
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European Southern Observatory (ESO), European Space Agency (ESA) og The 
European Molecular Biology Laboratory (EMBL). Desuden indgår bidrag til ikke ob-
ligatoriske programmer, bl.a. Den Internationale Rumstation (ISS), Ariane 5 pro-
grammet, m.fl. Endelig indgår Danmarks bidrag til internationalt forskningssamar-
bejde og Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor Hal-
den. 
 
19.17 Nye forskningsprogrammer 
Bevillingen er steget 64,8 mio. kr. i forhold til 2006 og udgør således i 2007 191,7 
mio. kr. Stigningen vedrører primært bevillingen til planlægning og gennemførelse af 
Galathea 3 ekspeditionen samt afsættelsen af yderligere bevillinger til Søren Kierke-
gaard Forskningscenter og registerforskning.  
 
19.22 Universiteter 
Bevillingen stiger 183,7 mio. kr. fra 2006 til 2007 og udgør 5.158 mio. kr. i 2007. 
Stigningen sker på alle universiteter, bortset fra Roskilde Universitetscenter (-0,8 mio. 
kr.), Handelshøjskolen i København (-19,8 mio. kr.) og Danmarks Pædagogiske Uni-
versitet (-3,1 mio. kr.). Ændringerne relaterer sig til universiteternes aktivitetsafhæn-
gige bevillinger samt udmøntningen af bevillinger til forskeruddannelse under Koor-
dinationsudvalget for Forskning. 
 
19.25 Særlige tilskud 
Bevillingen stiger 189,3 mio. kr. fra 2006 til 2007 og udgør 304,7 mio. kr. i 2007. Den 
store stigning sker på hovedkonto 19.25.05 Fællesbevillinger, hvorunder der for 
2007-2010 bl.a. er afsat nye basismidler til universiteterne til forskeruddannelsen, 
post.doc.-stillinger, præmiering af deltagelse i internationalt forskningssamarbejde og 
ændrede undervisningsformer. De nye bevillinger er afsat som følge af Aftale om ud-
møntning af globaliseringspuljen af 2. november 2006, og skal i forbindelse med tillægsbevil-
lingsloven for 2007 udmøntes til de enkelte universiteter. 
 
19.41 Forskningsråd  
Der afsættes i 2007 1.036 mio. kr. som frie forskningsrådsmidler, 645 mio. kr. til en 
række strategiske forskningssatsninger og 196 mio. kr. til forskningsinfrastruktur. Fra 
2006 til 2007 er bevillingen til området i alt steget med 458,7 mio. kr. Stigningen ved-
rører Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen af 2. november 2006, hvor der bl.a. er der 
afsat yderligere 75 mio. kr. til Det Frie Forskningsråd, 215 mio. kr. til områderne 
Vedvarende energi, miljø og transport, Fødevarer, sundhed og miljø, Uddannelsesområdet, Bruger-
dreven innovation, Nano-, bio- og IKT-teknologi og Kulturforståelse under Det Strategiske 
forskningsråd samt 195,7 mio. kr. til investeringer i udstyr, laboratoriefaciliteter og 
forsøgsanlæg (Forskningsinfrastruktur). 
 
19.42 Forskeruddannelse 
På aktivitetsområdet 19.42 Forskeruddannelse er der afsat bevillinger til forskerskoler 
og forskeruddannelse i øvrigt. Bevillingerne udmøntes løbende, hovedsageligt som 
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driftsbevillinger til universiteterne. I 2007 kan der igangsættes forskeruddannelsesak-
tiviteter for 51,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 17,5 mio. kr. i forhold til i 2006. 
 
19.51 Forskningscenter Risø 
Forskningscenter Risø er fra 1. januar 2007 fusioneret med Danmarks Tekniske Uni-
versitet men optræder på finansloven for 2007 fortsat som en selvstændig konto. 
Forskningscenter Risø opbygger forskningsbaseret viden i international topklasse og 
påtager sig et konkret ansvar for, at denne viden bidrager til den fortsatte udvikling 
af et innovativt og bæredygtigt samfund. Til Forskningscenter Risø afsættes der i 
2007 233,9 mio. kr. hvilket udgør et mindre fald på 1,5 mio. kr. i forhold til 2006.  
 
19.55 Særlige Forskningsinstitutioner 
Under særlige forskningsinstitutioner regnes bl.a. forskningsmidler til arktisk forsk-
ning (68,0 mio. kr. i 2007) og Højteknologifonden (eksklusiv sekretariatsudgifter 
273,9 mio. kr. i 2007). 
 
Der er til forskning og udvikling under særlige forskningsinstitutioner i alt afsat 390,7 
mio. kr. i 2007, hvilket er 100,2 mio. kr. mere end i 2006. Væksten skyldes primært 
den fortsatte indfasning af Højteknologifonden (80 mio. kr.) samt yderligere bevillin-
ger til undersøgelser i forbindelse med FN’s havretskonvention (27,6 mio. kr.). 
 
19.65 IT-området 
Som led i aftalen om udmøntning af UMTS-provenuet er der afsat en bevilling på ca. 
15,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 til forskning inden for informations- og 
kommunikationsteknologi. Der afsættes midler til bl.a. at fremme sammenhæng i of-
fentlige IT-systemer, herunder etablering af et videncenter for software, til at fremme 
e-business og e-læring og styrke konkurrencen på området. Bevillingen til området er 
steget 3,5 mio. kr. fra 2006 til 2007 og udgør 18,9 mio. kr. i 2007. 
 
19.74 Udvikling af kompetence og teknologi mv. 
På hovedområdet Kompetence og teknologi er bevillingerne steget 102,6 mio. kr. fra 
2006 til 2007 og udgør 721,3 mio. kr. i 2007. Stigningen vedrører den budgetterede 
vækst på finansloven for 2006 samt Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen af 2. no-
vember 2006, hvor der blev afsat 25 mio. kr. til udvikling af GTS-institutterne og 30 
mio. kr. til videnspredning og teknologioverførsel, herunder bl.a. midler til samfinan-
siering af forskningsprojekterer med mindre virksomheder, etablering matchmaker-
ordning og en proof of concept pulje til modning og dokumentation af lovende opfin-
delser ved offentlige forskningsinstitutioner.  
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§ 20. Undervisningsministeriet 
Forsknings- og udviklingsbevillingerne på Undervisningsministeriets område udgør i 
2007 333,7 mio. kr., hvilket i forhold til 2006 er en stigning på 75,1 mio. kr. eller 29 
pct., jf. tabel 6.21. 
 

Tabel 6.21 
Undervisningsministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt på hovedsektorer1), 
2001-2010 i mio. kr., 2007-priser 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

Universiteter mv.2) 39,0 37,7 55,2 100,8 72,6 72,7 80,7 136,4 151,3 78,9
Andre større 
tilskudspuljer 424,1 211,0 232,2 89,9 36,5 51,3 111,9 100,1 98,9 55,8
Andre forsknings-
institutioner 7,6 5,5 5,4 5,4 5,3 5,1 2,5 - - -

 Andet 73,6 175,7 92,9 134,8 110,5 129,5 138,6 150,3 139,6 139,9  
 I alt 544,5 430,0 385,7 330,9 224,9 258,6 333,7 386,8 389,8 274,6  
 Indeks (2007=100) 163,2 128,9 115,6 99,1 67,4 77,5 100,0 115,9 116,8 82,3  
  

1) For beskrivelse af de nye hovedsektorinddelinger se kapitel 4. 
2)  Universiteter mv. dækker for Undervisningsministeriets tilfælde over institutioner for videregående 

uddannelser. 
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007 samt Statsligt Forskningsbudget 2006. 
 

 

 
Undervisningsministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger er nogenlunde jævnt 
fordelt over aktivitetsområderne, men med flest bevillinger til Forsøg og udvikling 
mv. ifm. videregående uddannelser, hvor der i 2007 var bevillinger for 80,7 mio. kr. 
svarende til 24 pct. af de samlede bevillinger på ministerområdet, jf. tabel 6.22. 
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Tabel 6.22 
Undervisningsministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt på aktivitetsområder, 
2005-2010 i mio. kr., 2007-priser 

 
   2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 20.29 Forsøg og udvikling mv. ifm. grundskolen 20,2 22,3 26,7 22,5 22,5 19,2 
 20.39 Forsøg og udvikling mv. ifm. erhvervsret-

tede ungdomsuddannelser 31,2 43,3 66,3 61,7 58,8 42,9 
 20.49 Forsøg og udvikling mv. ifm. gymnasiale 

uddannelser 17,5 23,4 28,1 23,7 23,4 26,0 
 20.59 Forsøg og udvikling mv. ifm. andre ung-

domsuddannelser 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
 20.69 Forsøg og udvikling mv. ifm. videregåen-

de uddannelser 72,6 72,7 80,7 136,4 151,3 78,9 
 20.79 Forsøg og udvikling mv. ifm. folkeoplys-

ning samt voksen-, efter- og videreud-
dan. 61,3 72,0 69,5 87,6 77,5 78,6 

 20.89 Forsøg og udvikling mv. i forbindelse 
med tværgående og internationale akti-
viteter 20 22,8 60,3 52,8 54,2 26,9 

  I alt 224,9 258,6 333,7 386,8 389,8 274,6 
  
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007. 
 

 
Stigningen i Undervisningsministeriets forsknings- og udviklingsaktiviteter på 75,1 
mio. kr. fra 2006 til 2007 kan især henføres til nye initiativer i forbindelse med ud-
møntningen af globaliseringspuljen primært under hovedkonto 20.39.01 og 20.69.01. 
 
I 2008 vil forsøgs- og udviklingsbevillingerne udgøre 386,8 mio. kr., mens de i 2009 
og 2010 vil udgøre henholdsvis 389,8 og 274,6 mio. kr. 
 
Omkring Undervisningsministeriets forskningsbevillinger bemærkes, at bevillingerne 
typisk er afsat til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer 
og initiativer af forskningsmæssig karakter, undervisningsforsøg med eksisterende og 
nye uddannelser samt efteruddannelse. 
 
20.29.01 Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse 
med grundskolen 
Området omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings- 
og udredningsmæssig karakter m.m. i grundskolen, herunder også formidling af re-
sultater herfra. Der er i 2007 afsat 22,2 mio. kr. til forskning og udvikling, hvilket set 
i forhold til 2006 er en stigning på 7,2 mio. kr. 
 
20.29.03 Statens pædagogiske Forsøgscenter 
Institutionen er center for forsøgsundervisning for folkeskolens 8.-10.-klasse. Sidelø-
bende med den ordinære undervisning afholdes informationskurser i emner fra for-
skellige erhverv og organisationer for elever og lærere fra andre skoler. Herudover 
afholdes kurser for lærere. Der er i 2007 afsat 2,5 mio. kr. til forskning og udvikling, 
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hvilket set i forhold til 2006 indebærer et fald på 2,6 mio. kr. Dette skyldes, at skolen 
ophører den 31. juli. 
 
20.29.10 Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse 
med grundskolen 
Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til flerårige forsøgs- og udvik-
lingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig 
karakter samt flerårige undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. 
Der er afsat 2,0 mio. kr. til forsknings- og udviklingsrelaterede formål i 2007, hvilket 
set i forhold til 2006 er et fald på 0,2 mio. kr. 
 
20.39.01 og 20.39.10 Forsøg med udviklingsarbejde mv. i forbindelse med  
erhvervsrettede ungdomsuddannelser 
Området omfatter forsknings-, udviklings-, udrednings- og evalueringsopgaver på de 
erhvervsrettede ungdomsuddannelser, herunder også formidling af resultater mv. 
Desuden kan der ydes tilskud til flerårige innovationsprojekter om udvikling af inter-
nationalisering af en eller flere uddannelser, herunder lærersamarbejde, nye undervis-
ningsmetoder mv. Der er i 2007 afsat 66,3 mio. kr. til forskning og udvikling, hvilket 
set i forhold til 2006 indebærer en stigning på 23,0 mio. kr. 
 
20.49.01 og 20.49.10 Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale 
uddannelser 
Aktiviteter i forhold til forskning, udvikling, udredning og evaluering afholdes inden 
for bevillingen. I 2007 afsættes der 28,1 mio. kr., hvilket i forhold til 2006 udgør en 
stigning på 4,7 mio. kr. 
 
20.59.01 og 20.59.10 Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med  
andre ungdomsuddannelser 
Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojek-
ter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter, 
undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser, samt til udgifter i forbin-
delse med ungdomspolitiske initiativer. Der er i 2007 afsat 2,1 mio. kr. til forskning 
og udvikling, hvilket er uændret i forhold til 2006. 
 
20.69.01 og 20.69.02 Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående 
uddannelser samt forskningstilknytning ved CVU'er 
Området omfatter foruden initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings- og eva-
lueringsmæssig karakter forskningstilknyttede tilskudsbevillinger til Centre for Vide-
regående Uddannelse (CVU’er). Endvidere omfatter området bevillinger til uddan-
nelsesaktiviteter på Bornholm samt kvalitets- og institutionsudvikling på videregåen-
de uddannelser m.m. Der er i 2007 afsat 80,7 mio. kr. til forskning og udvikling, hvil-
ket set i forhold til 2006 indebærer en stigning på 8,0 mio. kr. 
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20.79.01, 20.79.05 og 20.79.10 Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med  
folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse samt puljer under 
EVE 
Der finansieres initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings- og evaluerings-
mæssig karakter på uddannelsesområdet folkeoplysning samt voksen-, efter- og vide-
reuddannelse, herunder også formidling af resultater mv. Der er i 2007 afsat 69,5 
mio. kr. til forskning og udvikling, hvilket set i forhold til 2006 indebærer et fald på 
2,5 mio. kr. 
 
20.89.01 og 20.89.10 Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående 
og internationale aktiviteter 
Området omfatter bevillinger til finansiering af tværgående forsøgs-, forsknings- og 
udviklingsprojekter, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Der er i 2007 
afsat 60,3 mio. kr. til forskning og udvikling, hvilket set i forhold til 2006 indebærer 
en stigning på 37,5 mio. kr. 
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§ 21. Kulturministeriet 
Forsknings- og udviklingsbevillingerne på Kulturministeriets område udgør i 2007 
471,6 mio. kr., hvilket i forhold til 2006 er et fald på 7,3 mio. kr. eller 2 pct., jf. tabel 
6.23. 
 

Tabel 6.23 
Kulturministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt på hovedsektorer1), 2001-2010 i mio. 
kr., 2007-priser 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
 Universiteter mv. 65,3 67,7 75,9 82,4 99,4 108,2 100,6 98,1 97,1 95,4  
 Sektorforskning 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 - - - -  
 Internationale aktiviteter 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 Forskningsinstitutioner - - - - - - 371,0 386,0 377,7 376,9  
 Andre forskningsinstitu-

tioner 436,1 453,1 409,6 431,9 393,0 370,7 - - - - 
 

 I alt 505,0 520,7 485,5 514,5 492,4 478,9 471,6 484,1 474,8 472,3  
 Indeks (2007=100) 107,1 110,4 102,9 109,1 104,4 101,5 100,0 102,7 100,7 100,1  
  

1) For beskrivelse af de nye hovedsektorinddelinger se kapitel 4. 
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007 samt Statsligt Forskningsbudget 2006. 
 

 

 
Kulturministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger er i 2007 primært koncentre-
ret på aktivitetsområdet Biblioteker med bevillinger for 214,7 mio. kr. eller 46 pct. 
Derudover er der bevillinger for henholdsvis 143,9 mio. kr. (31 pct.) og 100,6 mio. 
kr. (21 pct.) på aktivitetsområderne Museer mv. og Uddannelsesinstitutioner mv., jf. 
tabel 6.24. 
 

Tabel 6.24 
Kulturministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt på aktivitetsområder, 2005-2010 
i mio. kr., 2007-priser 

 
   2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 21.11 Centralstyrelsen 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 21.31 Biblioteker 211,9 212,7 214,7 207,8 207,6 206,8 
 21.32 Arkiver mv. 12,4 11,0 12,4 12,4 11,2 11,2 
 21.33 Museer, fortidsminder mv. 164,8 146,7 143,9 165,8 158,9 158,9 
 21.41 Uddannelsesinstitutioner mv. 99,1 105,5 100,6 98,1 97,1 95,4 
 21.42 Andre uddannelsesaktiviteter 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  I alt 492,4 478,9 471,6 484,1 474,8 472,3 
  
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007 samt Statsligt Forskningsbudget 2006. 
 

 
Faldet i Kulturministeriets forsknings- og udviklingsaktiviteter på 7,3 mio. kr. fra 
2006 til 2007 er resultatet af en række mindre ændringer i forskningsaktiviteterne på 
de mange forskningsinstitutioner under Kulturministeriet. 
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21.31.04 Tilskud til folkebiblioteksformål 
Tilskuddet indebærer midler til udviklingsprojekter i relation til folkebibliotekernes 
overbygningsfunktion. Der er i 2007 afsat 16,5 mio. kr. til forsknings- og udviklings-
opgaver, hvilket i forhold til 2006 udgør et fald på 0,1 mio. kr. 
 
21.31.05 Tilskud til forskningsbiblioteksformål mv. 
Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer realiseringen af formålet for 
Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteker. Der er i 2007 afsat 9,0 mio. 
kr. til forsknings- og udviklingsopgaver. 
 
21.31.06 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 
Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) har til formål at frem-
me udviklingen af et netværk af elektroniske forskningsbiblioteker, der stiller deres 
elektroniske og andre informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sam-
menhængende og enkel måde. DEFF yder tilskud til fælles udviklingsprojekter, ud-
vikling af infrastrukturen og administrerer fællesindkøb af licenser. Der er i 2007 af-
sat 8,2 mio. kr. til forsknings- og udviklingsopgaver, hvilket i forhold til 2006 udgør 
et fald på 9,3 mio. kr. Til dette fald skal der dog bemærkes, at de 9,0 mio. kr. optræ-
der på 21.31.05, og det reelle fald på DEFF derfor udgør 0,3 mio. kr. 
 
21.31.13 Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns  
Universitetsbibliotek 
Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek er 
etableret den 1. oktober 2005 ved sammenlægning af Det Kongelige Bibliotek og 
Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek, Universitetsbibliotek. Sammen-
lægningen er sket for at skabe et fælles bibliotek, der styrker og samordner biblio-
teksbetjeningen af Københavns Universitet. Der er i 2007 afsat 127,3 mio. kr. til 
forsknings- og udviklingsopgaver, hvilket i forhold til 2006 udgør en stigning på 0,6 
mio. kr. 
 
21.31.17 Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus 
Som et alment forskningsbibliotek har Statsbiblioteket det overordnede formål at 
opbygge samlinger af informations- og dokumentationsmateriale og stille det til rå-
dighed for den danske offentlighed. Der er i 2007 afsat 53,7 mio. kr. til forsknings- 
og udviklingsopgaver, hvilket i forhold til 2006 udgør en stigning på 1,8 mio. kr. 
 
21.32.01 Statens Arkiver 
Statens Arkiver er dannet i 1992 ved sammenlægning af Rigsarkivet og landsarkiver-
ne, Erhvervsarkivet og Dansk Data Arkiv. Arkivernes pligter og beføjelser i forhold 
til administrationen, offentligheden og forskningen er fastsat i Lov nr. 1050 af 17. 
december 2002. Der er i 2007 afsat 7,7 mio. kr. til forsknings- og udviklingsopgaver, 
hvilket i forhold til 2006 udgør en stigning på 0,8 mio. kr. 
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21.32.05 Dansk Folkemindesamling 
Dansk Folkemindesamling fremmer udforskning, sikring og dokumentation af dag-
liglivets ikke-materielle kultur fra renæssancen til i dag. Det er samlingens opgave at 
studere og bevare den åndelige kulturarv i Danmark, som den kommer til udtryk i 
historiske og nutidige befolkningsgruppers levevis, forestillingsverden, myter, fortæl-
linger, sange og musik. Dansk Folkemindesamling skal gennem indsamling udbygge 
arkivet og tilgængeliggøre samlingerne ved trykte og elektroniske registraturer, besva-
relse af forespørgsler og servicering af besøgende. Folkemindesamlingen skal løben-
de formidle sine forskningsresultater til den videnskabelige verden og den almene 
offentlighed. Der er i 2007 afsat 2,9 mio. kr. til forsknings- og udviklingsopgaver, 
hvilket i forhold til 2006 udgør en stigning på 0,2 mio. kr. 
 
21.32.07 Dansk Sprognævn 
Ifølge L 320 14/5 1997 har Dansk Sprognævn til opgave at følge det danske sprogs 
udvikling, bl.a. ved indsamling af nye ord og ordanvendelser. Nævnet har endvidere 
til opgave at fastlægge den danske retskrivning og at give myndighederne og offent-
ligheden råd og oplysninger om det danske sprog. Nævnet redigerer og udgiver den 
officielle danske retskrivningsordbog, hvori den retskrivning nævnet har fastlagt, of-
fentliggøres. Siden 1999 har den alfabetiske del af Retskrivningsordbogen været gra-
tis tilgængelig på Sprognævnets hjemmeside. Nævnet udgiver desuden bladet Nyt fra 
Sprognævnet. Der er i 2007 afsat 1,8 mio. kr. til forsknings- og udviklingsopgaver, 
hvilket i forhold til 2006 udgør en stigning på 0,4 mio. kr. 
 
21.33.11 Nationalmuseet 
Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum. Der er i 2007 afsat 
22,1 mio. kr. til forsknings- og udviklingsopgaver, hvilket i forhold til 2006 udgør et 
fald på 1,1 mio. kr. 
 
21.33.21 Statens Museum for Kunst 
Statens Museum for Kunst er i henhold til L 473 7/6 2001 om museer Danmarks 
hovedmuseum for billedkunst. Museet har til opgave – gennem indsamling, registre-
ring, bevaring, forskning og formidling – at belyse den danske og udenlandske bil-
ledkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter år 1300. Statens Museum for 
Kunst finansierer bl.a. kunstkøb, forskning og formidling gennem tilskud fra fonde 
og virksomheder – herunder til løn. Der er i 2007 planlagt forsknings- og udviklings-
aktiviteter for 39,0 mio. kr., hvilket i forhold til 2006 er en stigning på 5,0 mio. kr. 
 
21.33.31 og 21.33.33 Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning samt 
tilskud til museer med særlig tilskudsordning 
Efter museumslovens § 13 kan kulturministeren efter indhentet udtalelse fra Kultu-
rarvsstyrelsen statsanerkende et museum med henblik på, at museet kan indgå med et 
ansvarsområde i det landsdækkende museumsarbejde. Såfremt et museum har opnået 
statsanerkendelse, ydes et statsligt tilskud til museets drift. Der er i 2007 fra disse ho-
vedkonti planlagt forsknings- og udviklingsaktiviteter på statsanerkendte museer for 
81,5 mio. kr., hvilket i forhold til 2006 er til et fald på 0,2 mio. kr. 
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21.33.37 Diverse tilskud 
Bevillingen anvendes til fremme af museernes virksomhed i Danmark. Bevillingen 
kan således bl.a. anvendes til indkøb af kunst og anskaffelse af museumsgenstande, 
særlige konserveringsarbejder og museumstekniske forbedringer, løsning af fællesop-
gaver og tilskud til fællesinstitutioner, enkelte museers løsning af særlige opgaver, 
undersøgelser, indsamling, registreringer og bevaringsopgaver inden for det naturvi-
denskabelige område, midlertidig støtte til enkelte museer og undersøgelser, indsam-
ling, registreringer og bevaringsarbejder inden for nyere tids kulturhistorie. Der er i 
2007 planlagt forsknings- og udviklingsaktiviteter for 1,3 mio. kr., hvilket i forhold til 
2006 er til et fald på 5,4 mio. kr. 
 
21.41.07 Arkitektskolen Aarhus 
Arkitektskolen i Aarhus har som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstne-
risk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur på højeste niveau samt 
udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning inden for arkitekturen. Skolen 
har udrednings-, registrerings- og forskningsopgaver finansieret af private fonde og 
tilskud samt offentlige fondsmidler. Der er i 2007 afsat 19,9 mio. kr. til forsknings- 
og udviklingsopgaver, hvilket i forhold til 2006 udgør et fald på 1,0 mio. kr. 
 
21.41.08 Kunstakademiets Arkitektskole 
Kunstakademiets Arkitektskole har som højere uddannelsesinstitution til opgave på 
kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at tilbyde uddannelse i arkitektur indtil det 
højeste niveau samt udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning inden for 
arkitekturen. Der er i 2007 afsat 25,5 mio. kr. til forsknings- og udviklingsopgaver, 
hvilket i forhold til 2006 udgør et fald på 1,1 mio. kr. 
 
21.41.09 Kunstakademiets Billedkunstskoler 
Kunstakademiets Billedkunstskoler har til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt 
grundlag at tilbyde uddannelse i maler-, billedhugger- og grafisk kunst med tilgræn-
sende kunstarter indtil det højeste niveau. Skolen skal endvidere udøve kunstnerisk 
udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for bil-
ledkunst. Der er i 2007 afsat 6,5 mio. kr. til forskning og udvikling, hvilket er 0,2 
mio. kr. mindre end i 2006. 
 
21.41.10 Kunstakademiets Konservatorskole 
Konservatorskolen har som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk 
og videnskabeligt grundlag at tilbyde uddannelse i konservering og restaurering indtil 
det højeste niveau samt på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for disse 
fagområder. Der er i 2007 afsat 5,3 mio. kr. til forsknings- og udviklingsopgaver, 
hvilket i forhold til 2006 udgør en stigning på 0,1 mio. kr. 
  
21.41.15 Danmarks Designskole 
Som led i den politiske flerårsaftale på uddannelsesområdet har Danmarks Design-
skole som mål at styrke designforskningen. Danmarks Designskole indgår derfor 
sammen med Designskolen Kolding, Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektsko-
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len i Aarhus i Center for Designforskning. Der er i 2007 afsat 5,8 mio. kr. til forsk-
nings- og udviklingsopgaver, hvilket i forhold til 2006 udgør et fald på 0,1 mio. kr. 
  
21.41.21, 21.41.22, 21.41.23, 21.41.24, 21.41.25 samt 21.41.26 Det Kgl.  
Danske Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Vestjysk  
Musikkonservatorium, Det Fynske Musikkonservatorium, Nordjysk  
Musikkonservatorium samt Rytmisk Musikkonservatorium 
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier, i 
henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kul-
turministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 899 af 21. september 2000, til opgave at vare-
tage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til frem-
me af musikkulturen i Danmark. Konservatorierne skal endvidere udøve kunstnerisk 
og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forsk-
ning inden for fagområderne. Konservatorierne kan endvidere udbyde efteruddan-
nelse i musik og musikpædagogik. Der er i 2007 afsat 12,9 mio. kr. til forsknings- og 
udviklingsopgaver, hvilket i forhold til 2006 udgør et fald på 3,0 mio. kr. 
 
21.41.51 Danmarks Biblioteksskole 
Biblioteksskolen har som højere uddannelsesinstitution til opgave at tilbyde videre-
gående uddannelse og at drive forskning inden for biblioteks- og informationsviden-
skab indtil det højeste videnskabelige niveau. Der er i 2007 afsat 24,7 mio. kr. til 
forsknings- og udviklingsopgaver, hvilket i forhold til 2006 er en stigning på 0,4 mio. 
kr. 
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§ 23. Miljøministeriet 
Forsknings- og udviklingsbevillingerne på Miljøministeriets område udgør i 2007 
224,5 mio. kr., hvilket i forhold til 2006 er en stigning på 27,4 mio. kr. eller 14 pct., jf. 
tabel 6.25. 
 

Tabel 6.25 
Miljøministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt på hovedsektorer1), 2001-2010 i 
mio. kr., 2007-priser 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
 Universiteter - - - - - - 123,2 124,0 124,2 124,8  
 Sektorforskning 337,6 332,4 250,5 173,1 168,1 164,9 - - - -  
 Forskningsinstituti-

oner - - - - - - 68,9 67,9 66,9 65,6
 

 Andet 69,9 42,3 38,6 42,0 32,7 32,2 32,4 30,3 30,3 30,3  
 I alt 407,7 374,7 289,1 215,0 200,8 197,1 224,5 222,2 221,4 220,7  
 Indeks (2007=100) 181,6 166,9 128,8 95,8 89,4 87,8 100,0 99,0 98,6 98,3  
  

1) For beskrivelse af de nye hovedsektorinddelinger se kapitel 4. 
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007 samt Statsligt Forskningsbudget 2006. 
 

 

 
Miljøministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger er primært koncentreret på ak-
tivitetsområdet Miljøundersøgelser, hvor der i 2007 var bevillinger for 123,2 mio. kr. 
svarende til 55 pct. af de samlede bevillinger på ministerområdet, jf. tabel 6.26. 
 

Tabel 6.26 
Miljøministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt på aktivitetsområder, 2005-2010 i 
mio. kr., 2007-priser 

 
   2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 23.21 Fællesudgifter 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 23.24 Miljøforanstaltninger i landbruget 14,5 14,6 14,8 14,3 14,3 14,3 
 23.31 Miljøundersøgelser 108,6 99,7 123,2 124,0 124,2 124,8 
 23.51 Fællesudgifter 11,7 13,0 12,8 11,2 11,2 11,2 
 23.55 Privat skovbrug mv. 5,5 3,6 4,8 4,8 4,8 4,8 
 23.61 Geologisk forskning og undersøgelser 59,5 65,2 68,9 67,9 66,9 65,6 
  I alt 200,8 197,1 224,5 222,2 221,4 220,7 
  
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007. 
 

 
Stigningen i Miljøministeriets forsknings- og udviklingsaktiviteter på 27,4 mio. kr. fra 
2006 til 2007 dækker over to forhold. For det første er der tale om en rent teknisk 
forskydning, idet 2006-forskningsbudgettet er baseret på den udgiftsbaserede FL06, 
mens 2007-forskningsbudgettet er baseret på den omkostningsbaserede FL07. For 
det andet er DMU's forventninger til hjemtagning af eksternt finansierede forsk-
ningskontrakter ændrede, således at DMU i Forskningsbudget 2007 forventer, at der 
hjemtages betydeligt flere forskningsmidler – bl.a. fra EU's 7. rammeforskningspro-
gram. Dette påvirker BO-årene, der nu ligger på et nogenlunde konstant niveau, i 
modsætning til den faldende tendens der sås i 2006-budgettet. 
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23.24.31 Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler 
Indsatsen omfatter udgifter til administration, tilsyn og kontrol, information, efter-
uddannelse af brugere af plantebeskyttelses- og biocidmidler, forskning i midlernes 
virkning samt forskning og udvikling med henblik på at nedbringe den samlede mil-
jø- og sundhedsmæssige belastning fra plantebeskyttelses- og biocidmidler. Der er i 
2007 afsat 14,8 mio. kr. til forskning og udvikling, hvilket i forhold til 2006 udgør en 
stigning på 0,2 mio. kr. 
 
23.31.01 Danmarks Miljøundersøgelser 
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) er en sektorforskningsinstitution, som har til 
opgave at varetage forsknings-, rådgivnings-, overvågnings- og formidlingsopgaver 
inden for miljø- og naturområdet. DMU står for den største del af forsknings- og 
udviklingsaktiviteterne på Miljøministeriets område. Der er således i 2007 afsat 123,2 
mio. kr. til forskning og udvikling, hvilket i forhold til 2006 udgør en stigning på 23,5 
mio. kr. 
 
23.51.01 Skov- og Naturstyrelsen 
Skov- og Naturstyrelsen er den nationale myndighed på skov- og naturområdet. Op-
gaverne varetages bl.a. gennem forsknings-, udviklings- og analysearbejdet vedrøren-
de skov- og naturområdet. Der er afsat 12,8 mio. kr. i 2007 til forskning og udvikling, 
hvilket i forhold til 2006 udgør et fald på 0,2 mio. kr. 
 
23.55.05 Produktudvikling af skovbrugsprodukter 
I henhold til skovloven kan der ydes tilskud til produktudvikling med det formål at 
styrke konkurrenceevnen og mindske konjunkturfølsomheden i skovbruget og træ-
industrien. Der er afsat 4,8 mio. kr. i 2007 til forskning og udvikling, hvilket i forhold 
til 2006 udgør en stigning på 1,2 mio. kr. 
 
23.61.01 Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser 
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) er en sektorforsknings-
institution. Institutionen varetager geologisk dataindsamling og kortlægning samt 
forskning, rådgivning og formidling med det formål at øge kendskab til udnyttelse og 
beskyttelse af Danmarks geologiske værdier. I 2007 er forsknings- og udviklingsbevil-
lingen til GEUS 68,9 mio. kr., hvilket er 3,7 mio. kr. mere end i 2006. 
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§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
Forsknings- og udviklingsbevillinger på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fi-
skeris område udgør i 2007 619,5 mio. kr., hvilket i forhold til 2006 er en stigning på 
3,0 mio. kr. eller 0,5 pct., jf. tabel 6.27. 
 

Tabel 6.27 
Forsknings- og udviklingsbevillinger for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri fordelt 
på hovedsektorer1), 2001-2010 i mio. kr., 2007-priser 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
 Universiteter - - - - - - 219,9 210,5 210,3 203,5  
 Sektorforskning 394,0 399,7 396,7 357,9 236,7 208,6 - - - -  
 Internationale akti-

viteter 36,2 21,5 13,6 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
 

 Andre større til-
skudspuljer 436,2 317,0 277,2 216,8 280,8 358,5 389,0 214,6 234,8 231,8

 

 Andet 19,6 11,4 11,0 32,7 22,4 48,2 9,4 11,4 12,5 12,5  
 I alt 886,1 749,6 698,5 608,5 541,1 616,5 619,5 437,7 458,8 449,0  
 Indeks (2007=100) 143,0 121,0 112,7 98,2 87,3 99,5 100,0 70,7 74,1 72,5  
  

Anm.: Ved oprettelsen af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender i 2004 blev Danmarks Fødevare-
forskning flyttet til det nye ministerium. Tallene for 2001-2004 er derfor ikke sammenlignelige med 
følgende år. 

1) For beskrivelse af de nye hovedsektorinddelinger se kapitel 4. 
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007 samt Statsligt Forskningsbudget 2006. 
 

 

 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris forsknings- og udviklingsbevillinger 
ligger nærmest udelukkende på aktivitetsområderne Jordbrugs- og fiskeriområdet og 
Fødevareområdet, hvor der i 2007 var bevillinger for henholdsvis 126,2 og 492,1 
mio. kr. svarende til 20 og 79 pct. af de samlede bevillinger på ministerområdet, jf. 
tabel 6.28. 
 

Tabel 6.28 
Forsknings- og udviklingsbevillinger for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri fordelt 
på aktivitetsområder, 2005-2010 i mio. kr., 2007-priser 

 
   2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 24.23 Jordbrugs- og fiskeriområdet 137,1 127,7 126,2 124,6 124,6 121,6 
 24.33 Fødevareområdet 402,8 487,6 492,1 311,9 333,0 326,2 
 24.37 Fiskeriforhold 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
  I alt 541,1 616,5 619,5 437,7 458,8 449,0 
  

Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007 samt Statsligt Forskningsbudget 2006. 
 

 
Stigningen i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris forsknings- og udvik-
lingsaktiviteter på 3,0 mio. kr. fra 2006 til 2007 skyldes overgangen til omkostnings-
baserede bevillinger samt fremrykning af bevillinger med henblik på tilsagnsgivning i 
2007. I 2007 er Danmarks Jordbrugsforskning (DJF) og Danmarks fiskeriundersø-
gelser (DFU) overgået til omkostningsbaserede bevillinger, hvilket har medført en 
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teknisk bevillingsforøgelse på 20,1 mio.kr. Som følge af universitets- og sektorrefor-
men er DJF overgået til Aarhus Universitet og DFU til Danmarks Tekniske Univer-
sitet, mens bevillingerne er forblevet under Fødevareministeriet til forskningsbaseret 
myndighedsbetjening. Der er endvidere på Fødevareministeriets forskningstilskud 
flyttet i alt ca. 106,0 mio.kr. fra 2008 og 2009 til 2007 med henblik på tilsagnsgivning 
i 2007. Fremrykningen er af rent teknisk karakter og har ikke betydning for størrelsen 
og aktivitetsomfanget af forskningsprogrammerne. 
 
I perioden 2008 til 2010 vil forsknings- og udviklingsaktiviteterne med en svagt fal-
dende profil ligge på omkring 450 mio.kr. årligt, når der ses bort fra fald i 2008 og 
2009 som følge af fremrykning af bevillinger til 2007 vedr. forskningsprogrammer 
for økologisk fødevareproduktion, FØJO III og Vandmiljøplan III (VMP III) samt 
udløbet af en del af særbevillingerne hertil. 
  
24.23.17 Innovation, forskning og udvikling mv. i fødevare-, jordbrugs- og  
fiskerisektoren 
I henhold til L 421 2000, som senest ændret ved L 381 2006, om tilskud til fremme 
af innovation, forskning og udvikling mv. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren 
(innovationsloven) kan der meddeles tilsagn om tilskud til at gennemføre projekter til 
innovation, forskning og udvikling af jordbrugs- og fiskeriprodukter, samt aktiviteter, 
som er nødvendige forudsætninger for en erhvervsmæssig udnyttelse af resultaterne 
af udviklingsarbejdet. Der er til forskning og udvikling i 2007 afsat 126,2 mio. kr., 
hvilket er 24,1 mio. kr. mere end i 2006. 
 
24.33.02 Tilskud til fødevareforskning 
Formålet med tilskudsbevillingerne er at yde tilskud til fremme af forskning og ud-
vikling samt internationalt samarbejde vedrørende forskning og udvikling, der kan 
bidrage til fødevaresektorens udvikling, herunder sikre forbrugerne sunde fødevarer 
samt fremme af en lønsom produktion. Forskningen og udviklingen skal medvirke til 
at sikre, at udviklingen sker under hensyntagen til bæredygtig udnyttelse og forvalt-
ning af ressourcegrundlaget, idet der lægges vægt på kvalitet, fødevaresikkerhed, 
plante- og dyresundhed, dyrevelfærd samt arbejdsmiljø. Der er i 2007 til forskning og 
udvikling afsat 272,2 mio. kr., hvilket er 6,8 mio. kr. mindre end i 2006. 
 
24.33.03 Opgaver vedr. jordbrugsforhold 
Bevillingen anvendes til dækning af Aarhus Universitets (Det Jordbrugsvidenskabeli-
ge Fakultet) udgifter til forsknings- og rådgivningssamarbejde vedrørende myndig-
hedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbej-
de mv. Opgaverne udføres inden for følgende kerneområder: Klima og naturres-
sourcer, miljø, økologisk jordbrug, råvarernes kvalitet, husdyr og kulturplanter. 
 
DJF er en del af Aarhus Universitet og har til opgave at udføre relevant forskning og 
udvikling på højt internationalt niveau. Fakultetet bidrager til det nationale og inter-
nationale videngrundlag på jordbrugs- og fødevareområdet, uvildig rådgivning af 
myndigheder, erhverv og forbrugere, sunde og sikre fødevarer af høj kvalitet, en ef-
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fektiv og konkurrencedygtig jordbrugs- og fødevareproduktion, en miljø- og sam-
fundsmæssig forsvarlig udnyttelse af naturressourcerne, teknologiudvikling og inno-
vation samt kandidat- og forskeruddannelser. Der er i 2007 til forskning og udvikling 
afsat 170,4 mio. kr., hvilket er 11,0 mio. kr. mere end i 2006. 
 
24.33.17 Opgaver vedr. fiskeriforhold 
Bevillingen anvendes til dækning af Danmarks Tekniske Universitets (Danmarks Fi-
skeriundersøgelser) udgifter til forsknings- og rådgivningssamarbejde vedrørende 
myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervs-
samarbejde mv. Opgaverne udføres inden for følgende kerneområder: Bæredygtigt 
og udviklingsorienteret erhvervsfiskeri, udviklingsorienteret og bæredygtig akvakul-
tur, optimal udnyttelse af fiskeressourcen til sunde og sikre produkter samt bæredyg-
tigt rekreativt fiskeri i et varieret miljø. 
 
DFU er en del af Danmarks Tekniske Universitet og har opgave er at forske, rådgive 
og formidle om bæredygtig og kvalitetsorienteret udnyttelse af havet og de ferske 
vandes levende ressourcer. Forskningen omfatter alle led i kæden fra vand til bord, 
og institutionen rådgiver på den baggrund Fødevareministeriet, andre offentlige insti-
tutioner, internationale rådgivningsorganisationer og fiskerierhvervet om udnyttelse 
af akvatiske ressourcer. Danmarks Fiskeriundersøgelser skal yde forskning af høj in-
ternational klasse, relevant og anvendelig rådgivning og effektiv og målrettet formid-
ling af resultaterne. Der er til forskning og udvikling under institutionen i 2007 afsat 
49,5 mio. kr., hvilket er 6,2 mio. kr. mere end i 2006. 
 
24.37.50 Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (herunder ICES og  
EUROFISH) 
Det Internationale Havundersøgelsesråd (International Council for the Exploration 
of the Sea, ICES), der er en international organisation, har hovedsæde i København. 
ICES er forum for international koordination af videnskabelige undersøgelser af ha-
vet og dets levende ressourcer. Rådets anbefalinger anvendes ved fiskerireguleringer i 
Nordatlanten, Nordsøen og Østersøen samt vedrørende beskyttelse af havmiljøet i 
disse områder. Medlemsbidraget medvirker til fremme af en international koordine-
ring af de nationale videnskabelige undersøgelser på området med 1,2 mio. kr. i 2007. 
Der var i 2006 tale om det samme beløb. 
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§ 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 
Forsknings- og udviklingsbevillingerne på Ministeriet for Familie- og Forbrugeran-
liggenders område udgør i 2007 103,7 mio. kr., hvilket i forhold til 2006 er et fald på 
2,3 mio. kr. eller 2 pct., jf. tabel 6.29. 
 

Tabel 6.29 
Forsknings- og udviklingsbevillinger for Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender  
fordelt på hovedsektorer1), 2001-2010 i mio. kr., 2007-priser 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
 Universiteter - - - - - - 103,7 101,9 104,9 104,9  
 Sektorforskning 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3 0,0 - - - --  
 Andet 0,0 0,0 0,0 0,0 107,3 106,0 - - - -  
 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 126,6 106,0 103,7 101,9 104,9 104,9  
 Indeks (2007=100) 0,0 0,0 0,0 0,0 122,1 102,2 100,0 98,3 101,2 101,2  
  

1) For beskrivelse af de nye hovedsektorinddelinger se kapitel 4. 
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007 samt Statsligt Forskningsbudget 2006. 
 

 

 
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders forsknings- og udviklingsbevillin-
ger ligger udelukkende på aktivitetsområdet Fødevare- og veterinærforskning, hvor 
der i 2007 var bevillinger for 103,7 mio. kr., jf. tabel 6.30. 
 

Tabel 6.30 
Forsknings- og udviklingsbevillinger for Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender  
fordelt på aktivitetsområder, 2005-2010 i mio. kr., 2007-priser 

 
   2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 27.42 Fødevare- og veterinærforskning 126,6 106,0 103,7 101,9 104,9 104,9  
  I alt 126,6 106,0 103,7 101,9 104,9 104,9  
  

Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007. 
 

 

 
Faldet i Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders forsknings- og udviklings-
aktiviteter på 2,3 mio. kr. fra 2006 til 2007 skal findes under hovedområdet 27.4 Fø-
devarer og husdyrforhold, som er det eneste område med forskningsudgifter. På det-
te område er der i øjeblikket kun forskningsaktiviteter under § 27.42.01 Opgaver 
vedr. fødevare- og veterinærforhold. 
 
27.42.01 Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold 
Midlerne til Danmarks Fødevareforskning vil som følge af reformen af universitets- 
og sektorforskningsområdet blive overført til § 19.27.06 Danmarks Tekniske Univer-
sitet, Danmarks Fødevareforskning. 
 
Danmarks Fødevareforskning skal gennem forskning, veterinær diagnostik, overvåg-
ning og rådgivning samt gennem internationalt samarbejde sikre et optimalt viden-
skabeligt, faktuelt og analytisk grundlag for danske myndigheders administration, in-
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formation og politikformulering inden for områderne sunde og sikre fødevarer. Der-
til kommer forebyggelse og bekæmpelse af husdyrsygdomme, fremme af produkti-
onsforhold, der sikrer husdyrenes sundhed og velfærd, human ernæring og forebyg-
gelse af kostrelaterede sygdomme hos mennesker. Danmarks Fødevareforskning skal 
endvidere indgå i Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders beredskab ved-
rørende fødevaresikkerhed og husdyrsundhed. Der er til forskning og udvikling i 
2007 afsat 103,7 mio. kr. på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders områ-
de, hvilket i forhold til 2006 er et fald på 2,3 mio. kr. 
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§ 28. Transport- og Energiministeriet 
Forsknings- og udviklingsbevillinger på Transport- og Energiministeriets område 
udgør i 2007 229,8 mio. kr., hvilket i forhold til 2006 er en stigning på 102,5 mio. kr. 
eller 81 pct., jf. tabel 6.31. 
 

Tabel 6.31 
Transport- og Energiministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt på  
hovedsektorer1), 2001-2010 i mio. kr., 2007-priser 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
 Universiteter - - - - - 8,2 8,1 7,9 7,7  
 Sektorforskning 25,4 10,5 9,4 9,5 9,0 9,0 - - - -  
 Andre større til-

skudspuljer 26,3 23,4 30,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 

 Forskningsinstituti-
oner - - - - - - 24,5 24,3 25,8 25,6

 

 Andre forskningsin-
stitutioner 38,6 12,8 12,7 36,1 27,2 28,9 - - - -

 

 Andet 39,7 64,5 31,7 77,9 20,6 89,4 197,1 218,3 194,1 164,1  
 I alt 129,9 111,2 84,0 124,8 56,8 127,3 229,8 250,7 227,8 197,4  
 Indeks (2007=100) 56,5 48,4 36,5 54,3 24,7 55,4 100,0 109,1 99,1 85,9  
  

Anm.: Energiområdet medgår i opgørelsen med virkning fra 2006 i forlængelse af, at ressortansvaret for sa-
ger vedrørende energilovgivningen er overført fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. 

1) For beskrivelse af de nye hovedsektorinddelinger se kapitel 4. 
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007 samt Statsligt Forskningsbudget 2006. 
 

 

 
Transport- og Energiministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger er primært 
koncentreret på aktivitetsområdet Forskning og udvikling, hvor der i 2007 var bevil-
linger for 176,0 mio. kr. svarende til 77 pct. af de samlede bevillinger på ministerom-
rådet, jf. tabel 6.32. 
 

Tabel 6.32 
Transport- og Energiministeriets forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt på  
aktivitetsområder, 2005-2010 i mio. kr., 2007-priser 

 
   2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 28.11 Centralstyrelsen 9,0 9,0 8,2 8,1 7,9 7,7 
 28.21 Veje 17,9 17,9 18,5 18,5 18,5 18,5 
 28.32 Meteorologi 13,5 13,2 12,8 12,6 14,1 13,9 
 28.33 Lufttrafiktjeneste 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 28.42 Kystbeskyttelse og havne 1,0 2,7 2,6 2,0 2,8 2,9 
 28.63 Banedanmark 13,7 15,7 11,7 11,7 11,7 11,7 
 28.72 Forskning og udvikling 0,0 68,8 176,0 197,8 172,8 142,7 
  I alt 56,8 127,3 229,8 250,7 227,8 197,4 
  

Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007. 
 

 
Stigningen i Transport- og Energiministeriets forsknings- og udviklingsaktiviteter på 
102,5 mio. kr. fra 2006 til 2007 kan henføres til en øget bevilling til energiforsknings-
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tilskud som følge af udmøntningen af globaliseringspuljen. Transport- og energimini-
steren fremsætter i 2007 lovforslag om etablering af et energiteknologisk udviklings- 
og demonstrationsprogram (EUDP), der skal danne rammen om udmøntningen af 
merbevillingen. 
 
28.11.12 Transportforskning 
På kontoen ydes tilskud til Danmarks TransportForskning, der pr. 1. januar 2007 er 
sammenlagt med Danmarks Tekniske Universitet. Danmarks TransportForskning 
har til formål at styrke transportforskningen med særligt fokus på fagområderne 
transportsikkerhed og -risiko, samt transportøkonomi og transportmodeller. Inden 
for disse forskningsområder driver Danmarks TransportForskning såvel grundforsk-
ning som anvendelsesorienteret forskning og arbejder desuden med innovation, ud-
redning og formidling af viden med det formål at nyttiggøre forskningsresultater og 
bringe dem i anvendelse. Der anvendes i 2007 8,2 mio. kr. direkte til forskning og 
udvikling, hvilket er et fald på 0,8 mio. kr. i forhold til konto 28.11.75 i 2006. 
 
28.21.10 Vejsektoropgaver  
Vejdirektoratets forsknings- og udviklingsaktiviteter omfatter overordnet planlæg-
ning i vej- og trafiksektoren ved hjælp af trafikmodeller på baggrund af analyser af 
trafikken og dens udvikling baseret på indsamlede vej- og trafikdata, samt analyser af 
trafikkens konsekvenser for bl.a. uheld og miljø til brug for fastlæggelsen af trafikpo-
litikken. Endvidere omfatter de Vejdirektoratets generelle og tværgående udviklings-
opgaver, herunder udvikling af materialer, genanvendelse og forbedret råstofudnyt-
telse mv. Endelig vedrører de trafikledelse og omfatter forskellige aktiviteter til ud-
vikling af statsvejnettet, herunder metoder og teknikker til rationel trafikafvikling og -
regulering. Der er i 2007 afsat 18,5 mio. kr. til forskning og udvikling, hvilket er en 
stigning på 0,6 mio. kr. i forhold til bevillingen på konto 28.21.10 og 28.21.40 i 2006. 
 
28.32.01 Danmarks Meteorologiske Institut 
DMIs forskning og udvikling udføres inden for alle instituttets fagområder.  
 
Foruden Forsknings- og Udviklingsafdelingen løser Danmarks Klimacenter, Vejrtje-
nesten samt Teknik og Dataafdelingen opgaver af forsknings- og udviklingsmæssig 
karakter. Centrale elementer i dette arbejde er udvikling og vedligeholdelse af insti-
tuttets numeriske modeller til brug ved analyser og prognoser af vejr, hav, klima og 
relateret miljø. I relation hertil udvikles og vedligeholdes beslutningsstøttesystemer 
inden for en række områder. Herudover er der vigtige forskningsmæssige aktiviteter 
med henblik på forbedret udnyttelse af data fra radarsystemer og satellitter til vejr- og 
klimaovervågning. Der er i 2007 afsat 12,8 mio. kr. til forskning og udvikling, hvilket 
er 0,4 mio. kr. mindre end i 2006. 
 
28.42.01 Kystdirektoratet 
Kystdirektoratet gennemfører en række kystrelaterede anlægsaktiviteter, som i visse 
tilfælde indebærer forskning og udvikling. I 2007 udgør forskning og udviklingsakti-
viteter 2,6 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. mindre end konto 28.42.03 i 2006.  
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28.63.01 Banedanmark 
Banedanmark varetager administration, udvikling, drift og udbud af opgaver vedrø-
rende statens jernbanenet. Banedanmark forestår desuden den daglige trafikstyring af 
statens jernbanenet, formidler trafikinformation til passagererne, sælger kørestrøm til 
jernbanevirksomhederne og teleydelser til jernbanevirksomheder og telekommunika-
tionsvirksomheder. I 2007 udgør forskning og udviklingsaktiviteter 11,7 mio. kr., 
hvilket er 4,0 mio. kr. mindre end i 2006. 
 
28.72.02 Tilskud til energiforskning 
Ifølge L 1024 af 23. december 1998 om Statstilskud til forskning og teknologisk ud-
vikling på energiområdet kan der ydes tilskud til forsknings- og udviklingsprojekter, 
udredninger og internationalt samarbejde. Energiforskningsprogrammet støtter 
forskningen med henblik på at understøtte udvikling og demonstration af nye energi-
former, bedre og renere energiudnyttelse, energibesparelser og forbedrede energiind-
vindingsmetoder. Midlerne vil blive anvendt til forsknings-, udviklings- og demon-
strationsprojekter, herunder støtte til regionale og lokale forsøg inden for bl.a. føl-
gende områder: 1) Teknologier der kan styrke anvendelsen af flydende biobrændstof-
fer, herunder teknologier til lagring og transport af energi 2) Teknologier til udnyttel-
se af vedvarende energi, herunder solenergi, 3) Teknologier til styring og optimering 
af energianvendelse i bygninger, herunder fleksibelt og effektivt energiforbrug i hus-
holdninger og virksomheder. Der er afsat 68,4 mio. kr. hertil i 2007. 
 
Bevillingen til energiforskningstilskud er øget ved den politiske Aftale om udmøntning af 
globaliseringspuljen af 2. november 2006 (se kapitel 2). Samlet set udgør forskning og ud-
viklingsaktiviteter i 2007 176,0 mio. kr., hvilket er 107,2 mio. kr. mere end i 2006 
som følge af EUDP-programmet. 
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7. Forskningsinstitutioner 

Af tabel 7.1 fremgår bevillingerne til Forskningsinstitutioner. Forskningsinstitutioner 
er kendetegnet ved primært at være biblioteker og museer samt de sektorforsknings-
institutioner, der ikke er sammenlagt med universiteterne som følge af reformen af 
universitets- og sektorforskningsområdet. Derudover indgår et antal mindre forsk-
ningsinstitutioner, som - modsat sektorforskningsinstitutionerne - ikke er omfattet af 
et fælles lovgrundlag.  
 
I tabel 7.1 indgår bevillinger til sektorforskningsinstitutioner, der ikke er sammenlagt 
med universiteterne, fra 2007 og frem. Det drejer sig om institutioner under Uden-
rigsministeriet, Forsvarsministeriet, Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsmini-
steriet, Beskæftigelsesministeriet samt Miljøministeriet (se bilag 3). 
 
Hovedsektoren Forskningsinstitutioner domineres af forskningsinstitutioner under 
Kulturministeriet, som i 2007 modtager 371,0 mio. kr. eller 51 pct. af de statslige 
forsknings- og udviklingsbevillinger til Forskningsinstitutioner. Bevillingerne til 
Forskningsinstitutioner stiger kraftigt fra 2006 til 2007 med 283,1 mio. kr. eller 65 
pct. som følge af tilføjelsen af sektorforskningsinstitutionerne, men er i perioden 
derefter faldende til et forventet niveau på 679,3 mio. kr. i 2010. 
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Tabel 7.1 
Statslige forsknings- og udviklingsbevillinger til Forskningsinstitutioner1), 2005-2010 mio. kr., 
2007-priser 

 
 §  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

    6 Udenrigsministeriet   
  Almindelig virksomhed - - 24,8 24,8 24,8 24,8  
 

 
Støtte til Rehabiliterings- og Forsk-
ningscentret for Torturofre (RCT) 10,5 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0

 

    7 Finansministeriet   
  Velfærdskommissionen 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  Almindelig virksomhed 1,0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3  
    8 Økonomi- og Erhversministeriet   
  Almindelig virksomhed 2,4 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5  
 12 Forsvarsministeriet   
  Departementet - - 20,8 20,8 20,8 20,8  
  Forsvarskommandoen - - 33,5 33,5 33,5 33,5  
 15 Socialministeriet   
 

 
Kennedy Instituttet - Statens Øjenkli-
nik (KISØ) - - 11,8 10,3 10,3 6,7

 

  Socialforskningsinstituttet - - 45,0 39,8 39,5 34,4  
  Center for selvmordsforskning 2,2 2,2 3,3 3,3 3,3 3,3  
 16 Indenrigs- og sundhedsministeriet   
  Statens Serum Institut - - 29,5 28,8 27,3 26,4  
 17 Beskæftigelsesministeriet   
 

 
Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og ud-
redningsvirksomhed mv. 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

 
 

Det Nationale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø - - 67,4 67,0 61,0 57,5

 

 19 Videnskabsministeriet   
  Andre programaktiviteter 2,6 2,6 11,0 11,0 11,0 0,0  
  Dansk Polarcenter 11,6 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0  
 20 Undervisningsministeriet   
  Statens Pædagogiske Forsøgscenter  5,3 5,1 2,5 0,0 0,0 0,0  
 21 Kulturministeriet   
  Danmarks Biblioteksskole 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0  
 

 
Danmarks Natur- og Lægevidenskabl. 
Bibliotek, Universitetsbibliotek 33,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

  Dansk Folkemindesamling 2,7 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9  
  Dansk Sprognævn 1,2 1,4 1,8 1,8 1,8 1,8  
  Det Kongelige Bibliotek 89,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  Diverse tilskud 8,1 6,7 1,3 1,3 0,0 0,0  
  Forskellige tilskud 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  Kulturbevaringsplan 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0  
  Nationalmuseet 33,9 23,2 22,1 21,0 18,5 18,5  
  Statens Arkiver 8,5 6,9 7,7 7,7 6,5 6,5  
  Statens Forsvarshistoriske Museum 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  Statens Museum for Kunst 40,0 34,0 39,0 37,6 36,2 36,2  
 

 
Statsbiblioteket og statens avissamling 
i Århus 54,5 51,9 53,7 52,9 52,7 52,4

 

  Tilskud til folkebiblioteksformål mv. 16,6 16,6 16,5 16,5 16,5 16,5  
 

 
Tilskud til museer med almindelig til-
skudsordning 41,8 41,9 41,0 53,3 53,1 53,1
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Tabel 7.1 (fortsat) 
Statslige forsknings- og udviklingsbevillinger til Forskningsinstitutioner1), 2005-2010 mio. kr., 
2007-priser 

 
 §  2005 2006 2007 2008 2009 2010  
     
 

 
Tilskud til museer med særlige til-
skudsordninger mv. 39,7 39,8 40,5 52,6 51,1 51,1

 

 

 

Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibli-
otek og Københavns Universitetsbibli-
otek 0,0 126,7 127,3 121,4 121,3 120,9

 

 
 

Tilskud til forskningsbiblioteksformål 
mv. 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0

 

 
 

Danmarks Elektroniske Fag- og  
Forskningsbibliotek 17,9 17,5 8,2 8,0 8,1 8,0

 

 23 Miljøministeriet   
 

 
Danmarks og Grønlands Geologiske 
Undersøgelse - - 68,9 67,9 66,9 65,6

 

 28 Transport- og Energiministeriet   
  Banedanmark  13,7 15,7 11,7 11,7 11,7 11,7  
  Danmarks Meteorologiske Institut  13,5 13,2 12,8 12,6 14,1 13,9  

  I alt 463,0 434,8 717,9 721,4 705,7 679,3  
  

1) Tallene for 2005 og 2006 dækker kategorien, der dengang hed Andre forskningsinstitutioner. 
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007. 
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8. Andre større tilskudspuljer og Andet 

Af tabel 8.1 fremgår de statslige forsknings- og udviklingsbevillinger til Andre større 
tilskudspuljer, der er større end 25 mio. kr. i 2007. 
 

Tabel 8.1 
Statslige forsknings- og udviklingsbevillinger til Andre større tilskudspuljer der er større end 25 
mio. kr. i 2007 (jf. tabel 4.1), 2005-2010 mio. kr., 2007-priser 

 
 §  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

    7 Digitalisering i staten 27,0 6,7 31,6 31,0 30,3 29,7
 17 Arbejdsmiljøforskningsfond 42,8 45,6 46,5 45,6 51,4 11,9
 19 Reserve til nye initiativer 0,0 0,0 7,01) 0,0 285,0 285,0
 19 Støtte til Arktisk forskning 31,3 31,5 68,0 41,3 41,5 27,9
 

19 
Udvikling af kompetence og teknologi 
m.v. 559,4 617,7 720,3 810,0 770,3 636,9

 
20 

FoU i forbindelse med erhvervsrettede 
ungdomsudd. 22,8 34,8 57,9 53,5 50,8 34,9

 
20 

FoU i forbindelse med tværgående og 
internationale aktiviteter  13,7 16,5 54,0 46,6 48,1 20,9

 

24 

Innovation, forskning og udvikling m.v. 
i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisekto-
ren 126,1 91,3 126,2 124,6 124,6 121,6

 24 Tilskud til fødevareforskning 154,7 267,2 262,8 90,0 110,2 110,2
  Mindre tilskudspuljer tilsammen 155,5 99,9 63,9 51,9 21,3 39,2
  I alt 1.133,3 1.211,2 1.438,2 1.294,5 1.533,5 1.318,2
  

Anm.: I forbindelse med de nye sektorinddelinger er 15.75.36 Negativ social arv fra og med 2007 flyttet fra 
Sektorforskningsinstitutioner til Andre større tilskudspuljer.  

1) Bevillingerne til denne reserve er dog under 25 mio., men er medtaget for at forklare den store stig-
ning i 2009 og 2010. 

Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007. 
 

 

 
Bevillingen til Andre større tilskudspuljer udgør i 2007 1,4 mia. kr., hvilket i forhold 
til 2006 er en stigning på 0,2 mia. kr. (19 pct.). Denne stigning skyldes primært ud-
møntningen af globaliseringspuljen (se kapitel 2). Endvidere skyldes stigningen for 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris vedkommende en fremrykning af 
bevillinger til 2007 med henblik på tilsagnsgivning. Denne fremrykning er også årsag 
til, at bevillingsniveauet for Andre større tilskudspuljer falder i 2008 til 1,3 mia. kr. 
Faldet på 0,3 mia. kr. fra 1,6 mia. kr. i 2009 til 1,3 mia. kr. i 2010 skyldes, at der på 
nuværende tidspunkt ikke er udmøntet så stor en del af globaliseringspuljen i 2010 
som i de foregående år (se kapitel 2). 
 
Af tabel 8.2 fremgår de statslige forsknings- og udviklingsbevillinger til Andet, som 
vedrører øvrige tilskudspuljer m.v. til forskningsformål større end 10 mio. kr. i 2007. 
Bevillingerne i 2006 og 2007 ligger på ca. 1,0 mia. kr. Den samlede bevillingsprofil vil 
frem til 2010 være svagt stigende til et forventet niveau på 1,1 mia. kr. i 2010, hvilket 
svarer til en stigning på 5 pct. i forhold til 2007. 



 

 

Kapitel 8. Andre større tilskudspuljer og Andet 

72 Statsligt forskningsbudget 2007 · Maj 2007 

Tabel 8.2 
Statslige forsknings- og udviklingsbevillinger til Andet (jf. tabel 4.1) som udgør mere end 10 
mio. kr. i 2007, 2005-2010 mio. kr., 2007-priser 

 
 §  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

    8 Kontaktpunkter m.v. 13,9 13,2 13,1 13,1 13,1 13,1  
 

   8 
Fremme af ledelsesudvikling i private 
og offentlige virksomheder 0,0 7,7 10,3 10,3 10,3 10,0

 

    8 Iværksætterfond i Vestdanmark 30,9 33,4 29,0 29,2 19,1 19,1  
 15 Med familien i centrum 24,9 24,4 19,1 0,0 0,0 0,0  
 15 Det børne- og familiepolitiske område 20,8 20,5 10,5 2,5 1,9 1,9  
 19 Andre programaktiviteter 65,7 86,8 79,7 79,4 116,1 67,0  
 19 Forskningens Højhastighedsnet 23,3 19,3 19,1 19,1 19,1 19,1  
 19 Højteknologifonden 201,1 199,3 273,9 353,2 433,2 513,2  
 19 Forsknings- og Innovationsstyrelsen 0,0 0,0 16,4 17,2 17,0 10,4  
 19 Øvrige programaktiviteter 0,0 0,0 66,2 0,0 0,0 0,0  
 

20 
FoU m.v. i forbindelse med folkeoplys-
ning samt VEU 24,5 30,0 35,8 43,9 34,1 35,3

 

 
20 

FoU m.v. i forbindelse med grundsko-
len 12,7 15,0 22,2 20,5 20,5 17,2

 

 
20 

FoU m.v. i forbindelse med gymnasiale 
udd. 12,2 18,1 22,8 18,5 18,3 21,0

 

 20 Puljer under EVE 32,1 37,4 29,1 39,2 39,0 39,0  
 

23 
Aktiviteter vedrørende bekæmpelses-
midler 14,5 14,6 14,8 14,3 14,3 14,3

 

 23 Skov- og Naturstyrelsen 11,7 13,0 12,8 11,2 11,2 11,2  
 

27 
Opgaver vedrørende fødevare- og ve-
terinærforhold 107,3 106,0 - - - -

 

 
28 

Vejsektoropgaver, styring og samord-
ning 12,0 12,0 18,5 18,5 18,5 18,5

 

 28 Tilskud til energiforskning 0,0 68,8 176,0 197,8 172,8 142,7  
  Andre mindre puljer i alt 244,9 253,7 141,1 127,1 117,4 110,7  
  I alt 852,5 973,2 1.010,4 1.015,0 1.075,9 1.063,7  
  

Anm.: I forbindelse med de nye sektorinddelinger er 27.42.01 Opgaver vedrørende fødevare- og veterinær-
forhold fra 2007 flyttet fra Andet til Universiteter.  

Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, marts 2007. 
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9.  Datamateriale 

Datagrundlaget i ovenstående tidsserier er baseret på to kilder. For 2000 til 2001 
stammer tallene fra Statsligt forskningsbudget 2006, der har tallene fra ”Offentligt 
forskningsbudget 2003” fra Analyseinstitut for Forskning. Disse tal er derefter op-
regnet til 2007-priser. Tallene for 2002 til 2010 stammer fra statens forskningsbud-
getsystem marts 2007. 
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10. Metodiske overvejelser i relation til opgørelsen af det 
 foreløbige og endelige statslige forskningsbudget 

Opgørelsen af det statslige forskningsbudget blev tidligere, jf. kapitel 9, varetaget af 
Analyseinstitut for Forskning. I forbindelse med opgaveovertagelsen har Finansmini-
steriet valgt at opgøre det statslige forskningsbudget med visse metodiske justeringer, 
jf. boks 10.1. 
 

Boks 10.1 
Metodiske ændringer i opgørelsesmetoden 

 
Ændringerne vedrører: 
 
1)  At det foreløbige statslige forskningsbudget opgøres ud fra ministeriernes egne vurderinger 
 af deres forskningsaktiviteter. 
 
2)  At det forventede provenutab fra 150 pct. fradragsordningen for forskning er medregnet 
 som en statslig udgift i forskningsbudgettet. 
 
3)  At forbrug af videreført opsparing ikke medregnes. 
 
4)  At oplysninger vedr. universiteternes bevillinger til kapitalformål i forbindelse med forsknings- 
 og udviklingsarbejde er inkluderet. Til gengæld medregnes ikke længere anlægsbevillinger for 
 områder underlagt SEA-ordningen. SEA-ordningen indebærer, at det er staten frem for institu-
 tionerne, der ejer de bygninger, som anvendes af institutionerne. Institutionerne indgår heref-
 ter lejekontrakter med og betaler husleje til staten. 
 

 
I forhold til opgørelsen af det endelige statslige forskningsbudget bemærkes det, at 
de metodiske ændringer har resulteret i, at såvel det foreløbige som det endelige 
statslige forskningsbudget opgøres efter de samme principper. Det indebærer, at det 
er ministerierne selv, der angiver, hvilke aktiviteter inden for forskning og udvikling 
de forventer at have. Tidligere blev det foreløbige forskningsbudget estimeret ud fra 
andelene i forskning og udvikling fra det forgangne års endelige opgørelse samt årets 
forslag til finanslov. 
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Bilag 1. Definition af forskning og udvikling 

En forsknings- og udviklingskonto er en standardkonto, som indeholder finansiering 
af forskning og udvikling. 
 
Ifølge OECD defineres forskning og udvikling som arbejde, der er foretaget på et 
systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, samt udnyttelsen af denne 
viden til at udtænke nye anvendelsesområder. 
 
Forsknings- og udviklingsbegrebet omfatter forskning inden for teknik, naturviden-
skab, sundhed, jordbrugs- og veterinærområdet samt kendskabet til mennesket, kul-
turen og samfundet. Det betyder, at fx. forskning og udvikling i forbindelse med ad-
ministration, økonomisk planlægning, systemanalyser osv. skal medtages i opgørel-
serne. 
 
I det følgende gives en række definitioner og eksempler med henblik på at lette af-
grænsningen af, hvilke aktiviteter der skal medregnes til forskning og udvikling: 
 
a) Undervisning 
Undervisning medregnes ikke, med undtagelse af forskeruddannelse, som er integre-
ret i et forskningsprojekt. 
 
b) Videnskabelig og teknisk information 
Videnskabelig og teknisk information medregnes ikke, med undtagelse af informati-
on til anvendelse ved forsknings- og udviklingsvirksomhed samt den første rapport 
af et forskningsresultat fra forsknings- og udviklingsvirksomheden. 
 
c) Almen dataindsamling 
Dataindsamling foretaget med henblik på et forsknings- og udviklingsprojekt skal 
medregnes, mens dataindsamling foretaget med henblik på almene formål ikke skal 
medregnes. 
 
d) Prøvning og standardisering 
Prøvning med henblik på at opfylde nationale standarder, rutinetestning og analyse af 
materialer, produkter m.v. skal ikke medregnes, medmindre aktiviteten udføres ude-
lukkende eller primært med henblik på et forsknings- og udviklingsprojekt. 
 
e) Projektering 
Projektering ved hjælp af eksisterende teknikker skal ikke medregnes, medmindre 
den udføres som del af en forsknings- og udviklingsvirksomhed. 
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f) Avanceret lægelig behandling 
Rutineundersøgelser og normal anvendelse af speciallægeviden skal ikke medregnes. 
Avanceret lægelig behandling, fx. på universitetshospitaler, kan indeholde forskning 
og udvikling. 
 
g) Patent- og licensarbejde 
Administrativt og juridisk arbejde forbundet med patenter og licenser medtages ikke. 
Dog medtages patentarbejde, som er direkte tilknyttet et forsknings- og udviklings-
projekt.  
 
h) Udredningsarbejde 
Analyse og evaluering af eksisterende programmer samt indsamling og sammenstil-
ling af eksisterende viden medtages ikke. 
 
Af hensyn til afgrænsningen af det udviklingsarbejde, som medregnes til forskning og 
udvikling over for andre aktiviteter, gengives her definitionerne på grundforskning, 
anvendt forskning og udviklingsarbejde. Opdelingen anvendes ikke selvstændigt i 
forskningsbudgettet. 
 
Grundforskning 
Virksomhed af original karakter med henblik på at erhverve ny viden og indsigt uden 
primært sigte på bestemte praktiske mål eller anvendelser. 
 
Anvendt forskning 
Virksomhed af original karakter med henblik på at erhverve ny viden og indsigt – 
først og fremmest med sigte på bestemte praktiske mål og anvendelser. 
 
Udviklingsarbejde 
Anvendelse af viden med henblik på at fremstille nye materialer, produkter, proces-
ser, metoder, systemer eller tjenester eller at forbedre sådanne som eksisterer. 
 
Afgørende for, om en aktivitet medregnes til forskning og udvikling, er nyhedsele-
mentet. 
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Bilag 2. Forskningsformål 

Fordelingen på forskningsformål skal ske ud fra intentionerne hos den centrale bevil-
lingshaver. Hvis et beløb tjener flere formål, må der ske en fordeling af beløbet. 
 
Der anvendes Nordforsks 16-punkts klassifikation. Denne klassifikation benyttes i 
den danske forskningsstatistik som grundlag for indberetninger til OECD, EU og i 
nordisk regi. Forskningsformålene fordeles på følgende 16 punkter:  
 
1. Landbrug, skovbrug, jagt og fiskeri 
Forskning og udvikling med henblik på disse aktiviteter, inklusive relevant forskning 
i forbindelse med kemiske produkter og mekanisering. Forskning og udvikling i for-
bindelse med forarbejdning af landbrugs- og fiskeriprodukter m.v. medtages ikke, 
men anføres under formål 2. 
 
2. Minedrift, industri og håndværk, bygge- og anlægsvirksomhed og andre  
 erhverv 
Forskning og udvikling, hvis formål er at bidrage til den industrielle udvikling, dvs. 
finde frem til, udvikle og markedsføre industriprodukter, rationalisere produktionen 
osv. Desuden medtages forskning og udvikling i relation til udvinding af mineraler, 
olie og gas, men ikke prospektering, der anføres under formål 13. Endvidere forsk-
ning og udvikling med relation til handel, bank- og forsikringsvæsen, hotel- og re-
staurationsdrift osv. 
 
3. Produktion og fordeling af energi 
Alle forsknings- og udviklingsaktiviteter med relation til produktion og distribution 
af alle energiformer, herunder vand. Forskning og udvikling vedrørende fremtidigt 
energibehov og forskning og udvikling vedrørende energibesparelser og energikilder 
medtages. Atomenergi indgår, hvorimod forskning og udvikling vedrørende frem-
driftsmidler for befordringsmidler og raketter ikke indgår, men anføres under formål 
4 eller 15. 
 
4. Transport og telekommunikation 
Forskning og udvikling med henblik på bedre og mere sikre transportsystemer – 
bortset fra forskning og udvikling i forbindelse med samlet fysisk planlægning (for-
mål 5). Desuden forskning og udvikling med henblik på telekommunikation. Forsk-
ning og udvikling inden for disse områder udført ved hjælp af satellitter medtages 
under rumforskning (formål 15). 
 
5. Boligforhold og fysisk planlægning 
Forskning og udvikling med henblik på en samlet planlægning af by- og landområ-
der, bedre boligforhold og fællesfaciliteter. Forskning og udvikling vedrørende by-, 
regions- og landsplanlægning samt den overordnede trafikplanlægning indgår således. 
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6. Forureningsbekæmpelse og naturbeskyttelse 
Forskning og udvikling vedrørende forureningskilder, årsager til forurening samt 
virkningerne på miljøet. Forskning og udvikling vedr. luft-, vand-, jord- og støjforu-
rening, fast affald og stråling. 
 
Forskning og udvikling, der gennemføres inden for bestemte sektorer med henblik 
på nedbringelse eller ophør af den forurening, disse sektorer forårsager, medtages 
ikke, men henføres til de relevante områder (fx. landbrug, industri og energi). Forsk-
ning og udvikling vedrørende sundhedsmæssige følger af forurening medtages ikke, 
men anføres under formål 7. 
 
7. Sygdomsbekæmpelse og -forebyggelse 
Forsknings- og udviklingsprogrammer med henblik på beskyttelse og forbedring af 
den menneskelige sundhed. Den omfatter forskning og udvikling angående fødeva-
rehygiejne og ernæring samt forskning og udvikling vedrørende stråling i medicinsk 
øjemed, biokemisk ingeniørvirksomhed, medicinsk information, rationalisering af 
behandlingsmetoder samt farmakologi (inklusive medicin og opdræt af forsøgsdyr). 
Desuden medtages forskning og udvikling vedrørende epidemiologi og narkotika-
misbrug. 
 
8. Sociale forhold 
Forskning og udvikling vedrørende sociale relationer, familiespørgsmål, offentlig for-
sorg, sociale sikringsordninger, revalidering, ligestilling osv. 
 
9. Kultur, massemedier og fritid 
Forskning og udvikling i forbindelse med forskellige kulturelle aktiviteter. Desuden 
forskning og udvikling vedrørende massemedier (TV, radio, dags- og ugepressen 
osv.) samt fritidsaktiviteter som sport, hobby og rekreation. 
 
10. Uddannelsesforhold 
Forskning og udvikling vedrørende undervisning og uddannelse. 
 
11. Arbejdsbetingelser 
Forskning og udvikling vedrørende arbejdssygdomme og arbejdsmiljø. 
 
12. Økonomisk planlægning og offentlig forvaltning 
Forskning og udvikling vedrørende økonomisk politik, konjunkturvurderinger, ar-
bejdsmarkeds- og beskæftigelsesproblemer samt regionaludvikling. Desuden forsk-
ning og udvikling med henblik på varekvalitet, -prøvning og -kontrol samt andre for-
brugerspørgsmål. 
 
Endvidere forskning og udvikling med direkte tilknytning til og betydning for den 
offentlige forvaltning, men som ikke umiddelbart kan henføres til nogen af de forrige 
grupper, fx. almen statistik, politi og retsvæsen, freds- og konfliktforskning. 
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Desuden forskning og udvikling vedrørende organiseringen af den offentlige virk-
somhed, herunder rationaliseringsforanstaltninger. 
 
13. Udforskning og udnyttelse af jorden og atmosfæren 
Forskning og udvikling vedrørende naturressourcer inklusiv geologiske undersøgel-
ser vedrørende mineraler, olie, gas osv., hvorimod forskning og udvikling vedrørende 
jordbrugs- og fiskerispørgsmål samt forurening ikke medtages, men anføres under 
henholdsvis formål 1 og 6. Meteorologi medtages, bortset fra forskning og udvikling 
udført ved hjælp af satellitter, der anføres under rumforskning (formål 15). 
 
14. Almen videnskabelig udvikling 
Forskning og udvikling, der primært er iværksat for at skaffe sig dybere indsigt inden 
for et bestemt fagområde, men ikke umiddelbart har betydning for nogle af de øvrige 
samfundsaktiviteter. Det vil hovedsageligt dreje sig om grundforskning, der alene er 
iværksat med videnskabeligt formål for øje. 
 
Al forskning og udvikling ved universiteter og højere læreanstalter finansieret via or-
dinære driftsbevillinger medtages her. Forskning og udvikling i denne gruppe søges 
fordelt efter forskningsfelt, således at der bliver følgende undergrupper: 
 
14.1. naturvidenskab 
14.2. teknisk videnskab 
14.3. sundhedsvidenskab 
14.4. jordbrugs- og veterinærvidenskab 
14.5. samfundsvidenskab 
14.6. humanistisk videnskab 
14.7. forskning og udvikling, som ikke kan fordeles på 14.1 - 14.6. 
 
15. Rumforskning 
Al civil forskning og udvikling med relation til rumfart og rumteknologi osv. 
 
16. Forsvar 
Forsknings- og udviklingsaktiviteter, der er iværksat af militære grunde uanset ind-
hold og eventuelle sekundære civile anvendelser. Atom- og rumforskning med et mi-
litært sigte medregnes.  
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Bilag 3. Ny sektorinddeling 

Baggrunden for den nye sektorinddeling er, at der med virkning fra 2007 gennemfø-
res en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en 
række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 sammenlægges med universite-
ter efter § 31 i universitetsloven. De konkrete sammenlægninger af universiteter og 
sektorforskningsinstitutioner fremgår på www.ubst.dk. 
 
Som en konsekvens af dette udgår Sektorforskningsinstitutioner som en hovedsektor 
i statsligt forskningsbudget og i stedet fordeles bevillingerne primært på hovedsekto-
rerne Universiteter og Andre forskningsinstitutioner, som i den anledning bliver be-
nævnt Forskningsinstitutioner. I samme forbindelse er der et par andre små rokerin-
ger fra Andre større tilskudspuljer og Andet til Universiteter, jf. bilagstabel 1. 
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Bilagstabel 1 
Oversigt over ny sektorinddeling  

 
  Bevillinger tidligere under sektorforskningsinstitutioner (sektor 2) Ny sektorplacering   

  Forsvarsministeriet    
  12.11.01.10  Departementet Forskningsinstitutioner (sektor 6)   
  12.21.01.10  Forsvarskommandoen Forskningsinstitutioner (sektor 6)   
  12.21.01.70  Forsvarskommandoen Forskningsinstitutioner (sektor 6)   
  Socialministeriet    
  15.13.01  Socialforskningsinstituttet Forskningsinstitutioner (sektor 6)   
  15.64.01  Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ) Forskningsinstitutioner (sektor 6)   
 

 15.75.36.10  Negativ social arv 
Andre større tilskudspuljer (sektor 
5)  

 

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet    
  16.33.01  Opgaver vedr. Statens Institut for Folkesundhed Universiteter (sektor 1)   
  16.35.01  Statens Serum Institut Forskningsinstitutioner (sektor 6)   
  Beskæftigelsesministeriet    
  17.21.02  Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Forskningsinstitutioner (sektor 6)   
  Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling    
  19.51.01  Forskningscenter Risø Universiteter (sektor 1)   
  19.51.02  Forskningscenter Risø Universiteter (sektor 1)   
  19.55.01  Danmarks Rumcenter Universiteter (sektor 1)   
  Miljøministeriet    
  23.31.01  Miljøundersøgelser Universiteter (sektor 1)   
 

 23.61.01  
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgel-
se Forskningsinstitutioner (sektor 6)  

 

  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri    
 

 24.23.17.10  
Innovation, forskning og udvikling m.v. i fødeva-
re-, jordbrugs- og fiskerisektoren Universiteter (sektor 1)  

 

  24.33.03  Opgaver vedr. jordbrugsforhold Universiteter (sektor 1)   
  24.33.04.47  Anlægsprogram Universiteter (sektor 1)   
  24.33.04.48  Anlægsprogram Universiteter (sektor 1)   
  24.33.17  Opgaver vedr. fiskeriforhold Universiteter (sektor 1)   
  Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender    
  27.42.02.60  Anlægsprogram Universiteter (sektor 1)   
  Transport- og Energiministeriet    
  28.11.12  Transportforskning Universiteter (sektor 1)   
  28.11.75  Danmarks TransportForskning Universiteter (sektor 1)   
  Udenrigsministeriet    
  06.11.13  Almindelig virksomhed Forskningsinstitutioner (sektor 6)   
  Økonomi- og Erhvervsministeriet    
  08.46.01  Almindelig virksomhed Universiteter (sektor 1)   
      
  Bevillinger tidligere under andre større tilskudspuljer (sektor 5)    
  Økonomi- og Erhvervsministeriet    
  08.37.15  Overførsel til Statens Byggeforskningsinstitut Universiteter (sektor 1)   
      
  Bevillinger tidligere under andet (sektor 7)    
  Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender    
  27.42.01  Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold Universiteter (sektor 1)   
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