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O. Resumé
Forvaltningen af Udenrigsministeriets bevillinger til udviklingsforskning har i 2006 været præget af :
 ændringen af lov om internationalt udviklingssamarbejde,
 en øget fokus på kvalitetssikring
 en gradvis fokusering af støtten til den internationale landbrugsforskning, samt
 indgåelse af nye resultatkontrakter med forskningsnetværk.
Den 1. marts 2006 blev Forskningsrådet for Udviklingsforskning nedlagt og Udviklingsministeren nedsatte i
stedet et rådgivende forskningsfagligt udvalg for udviklingsforskningen (FFU). Den første uddelingsrunde blev
gennemført i september 2006. I forbindelse med den første uddelingsrunde er den faglige kvalitetssikring af
forskningsmidlerne blevet styrket gennem anvendelsen af eksterne peers og gennem et review af støtten til
sundhedsforskning. Der vil i de kommende år blive lagt vægt på at styrke kvalitetssikringen yderligere.
Udenrigsministeriet har i løbet af 2006 gennemført en vurdering af CGIAR centrene. På den baggrund
indstilles, at de fremtidige danske bidrag reduceres fra 11 til 5-6 centre i løbet af det kommende år.
Prioriteringen af de valgte centre vil bl.a. være baseret på, at forskningen er i overensstemmelse med danske
udviklingspolitiske målsætninger, og at centrene yder forskning af relevans for landbrugsudvikling i Afrika syd
for Sahara. Bidragene vil blive ydet som ubundne, flerårige bevillinger med henblik på at styrke centrenes
muligheder for at engagere sig i den mere langsigtede strategiske forskning. Samtidig vil støtten blive fulgt op med
besøg på udvalgte centre i Afrika, bl.a. med henblik på at vurdere mulighederne for at understøtte udbredelsen af
CGIAR forskningsresultater gennem de partnere og programmer, der arbejdes sammen med i forbindelse med
den bilaterale landbrugsbistand.
I løbet af 2007, vil Udenrigsministeriet gennemføre en analyse af støtten til ”anden international forskning” med
henblik på at overgå til færre og flerårige bevillinger fra 2008. Der er i forbindelse med indgåelse af nye
resultatkontrakter med de danske forskningsnetværk sket en koncentration af disse fra seks til fire.

1. Indledning
Den samlede støtte til forskning som led i dansk udviklingsbistand kan inddeles i følgende
kategorier:
 Forskningsprogrammer, herunder kapacitetsopbygning i udviklingslandene
- Det rådgivende udvalg for udviklingsforskning
- Danske institutioner
- Netværk
- Udredninger
 Internationalt forskningssamarbejde
- International landbrugsforskning
- Anden international udviklingsforskning
Nedenfor følger en gennemgang af, hvordan udviklingen har været inden for hvert af disse
områder i 2006.
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2.

Lovændring om støtten til udviklingsforskning

Forskningsrådet for Udviklingsforskning blev nedlagt ved et ændringsforslag til lov om
internationalt udviklingssamarbejde i februar 2006 og lovændringen trådte i kraft den 1. marts
2006. Ændringen var en konsekvens af den generelle lovændring på forskningsområdet, hvor
der bliver lagt op til en mere strategisk anvendelse af forskningsmidlerne. Lovændringen giver
samtidig Det Strategiske Forskningsråd (DSF) den koordinerende funktion i forhold til de
programmidler som sektorministerierne udbyder.
Inden de enkelte ministres uddeling af statslige forskningsbevillinger skal DSF godkende
uddelingsproceduren og foretage en kvalitativ vurdering af indkomne ansøgninger.
I stedet for Forskningsrådet for Udviklingsforskning har udviklingsministeren nedsat et
rådgivende forskningsfagligt udvalg for udviklingsforskningen (FFU). FFU forestår dermed
den forskningsfaglige vurdering af ansøgningerne på vegne af DSF. I bemærkningerne til
lovforslaget om nedlæggelse af Forskningsrådet for Udviklingsforskning har
udviklingsministeren anført, at det nye rådgivende udvalg skal fortsætte den igangværende
udvikling mod en mere strategisk anvendelse af forskningsbevillingen. Omlægningen skal også
styrke sammenhængen mellem forskningen og det praktiske bistandssamarbejde.
DSF godkender årligt FFU1, de årlige temaer der udbydes og de forskningsansøgninger som
FFU har fundet støtteværdige. Det er kun de frie programbevillinger, der er omfattet af DSF’s
rådgivning. Ansvaret for vurdering af ansøgninger om opbygning af forskningskapacitet,
ENRECA projekterne, vil fortsat alene ligge i Udenrigsministeriet og hos FFU.
Eftersom lovændringen først trådte i kraft den 1. marts 2006 og FFU først efterfølgende blev
etableret, blev forskningstemaerne for 2006 ikke forelagt FFU, men i stedet forelagt Styrelsen
for Internationalt Udviklingssamarbejde til orientering.
3. Forskningsrådet for udviklingsforskning, FFU.
Den samlede ramme til uddeling for FFU udgjorde i 2006 96,7 mio. kr. I følge 2006 opslaget
kunne der ansøges om støtte til forskning inden for alle fagområder, der vil generere ny viden
af relevans for Danmarks udviklingsbistand og bidrage til at løse udviklingslandenes problemer.
De prioriterede forskningstemaer for 2006 var:





1

Sundhedssystemer i Afrika
Børn og unge i udviklingslandene
Den private sektors rolle og udvikling i udviklingslandene
Markedsbaseret landbrugsproduktion i udviklingslandene

En oversigt over FFU-medlemmer fremgår af bilag 1
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Der kunne søges om støtte til:
 Projekter til opbygning af forskningskapacitet i et eller flere
programsamarbejdslandene (ENRECA-projekter)
 Større forskningsprojekter
 Mindre individuelle forskningsprojekter, herunder PostDoc og PhD ansøgninger
 Initiativmidler til forberedelse af ENRECA-projekter og større forskningsprojekter

af

Desuden kunne der ansøges om midler til mindre projekter som publikationer, feltarbejde,
konferencer etc.
Ved ansøgningernes bedømmelse blev der lagt vægt på ansøgningernes forskningsmæssige
kvalitet (metode, teori, originalitet og ansøgers forskningsmæssige baggrund). Endvidere indgik
bistandsrelevans, graden af samarbejde med lokale forskningsinstitutioner, projektets
organisation, strategi for formidling og resultater opnået i evt. tidligere faser af projekter i den
samlede vurdering.
Forskningsansøgninger blev eksternt bedømt af peers ligesom der blev indhentet kommentarer
fra ambassader og BFT i forhold til bistandsrelevans. Disse bedømmelser indgik i udvalgets
samlede vurdering af projekterne.
Antallet af ansøgninger var uændret i forhold til tidligere år (106). Der var fremsendt flere
større og flere tværfaglige ansøgninger end tidligere. Det samlede antal ansøgninger, der blev
bevilliget faldt fra 41% i 2005 til 25% i 2006. Det strategiske ønske om færre, men større
projekter, som var angivet i opslaget, blev således indfriet. Der blev endvidere modtaget færre
ansøgninger fra enkelt forskere, dog udgjorde antallet af ansøgninger fra PhD studerende stadig
en stor andel af de indkomne ansøgninger.
En samlet statistik over ansøgninger kan findes i bilag 2 og 3.
4. Øvrig bilateral forskningsstøtte
Den øvrige bilaterale forskningsstøtte bestod i 2006 af tilskud til projekter i Danmark, i form af
støtte til tre danske forskningscentres aktiviteter, seks forskningsnetværk, samt finansiering af
udredninger. Desuden støttes et informations- og teknologiprojekt relateret til ulandenes
forskning over denne bevilling. Tilskud til centrene bliver fastsat med direkte hjemmel i
Finansloven, og administreres gennem resultatkontrakter.
4.1 Danske forskningsinstitutioner - centrene
Der ydes støtte til tre centre: Dansk Center for Frøsundhed i Udviklingslande (DSHC), Center
for Skov, Landskab og Planlægning (S&L) og DBL-Institute for Health Research and
Development.
DSHC og S&L er tidligere fusioneret ind i KVL. I slutningen af 2006 blev DBL opløst som
selvejende institution og indlejret i KVL. Fra 2007 er KVL blevet en del af det nye Københavns
Universitet og de tre centre er alle fulgt med i denne sammenlægning.
5

Skovfrøcentret blev i 2004 indlejret under Center for Skov og Landskab og det tidl.
Frøpatologisk Institut for Udviklingslandene som Center for Frøsundhed under Sektion for
Plantepatologi i Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. De er nu alle, inklusive DBL
indlejret under det nye Københavns Universitet.
DSHC arbejder på at støtte ressourcesvage bønders adgang til sundt kvalitetsfrø, med henblik
på at afhjælpe fattigdom og styrke ernæringstilstand og fødevaresikkerhed. Dette sker gennem
”Seed Health Improvement Programs” i Sydøstasien samt i Vest- og Østafrika, hvor DSHC i
samarbejde med en lang række forsknings- og undervisningsinstitutioner udbreder viden om
betydningen af frø-bårne sygdomme samt mulighederne for at kontrollere dem. I lande som
Vietnam, Mozambique, Bangladesh og Uganda gennemføres en række aktiviteter i samarbejde
med Danida’s sektorprogrammer. Desuden yder centret støtte til opbygning af ”Seed Health
Centres” i hhv. Indien og Tanzania, med henblik på at disse kan tilbyde træning og ekspertise til
udviklingslande i hhv. den Asiatiske og den Afrikanske region. DSHC modtog et tilskud på 9,5
mio. kr. i 2006 og vil i 2007 modtage et tilsvarende beløb i henhold til den eksisterende
resultatkontrakt.
Resultatkontrakten med Center for Skov, Landskab og Planlægning fokuserer på forskning,
kapacitetsopbygning og formidling vedrørende forsyningssystemer og forbedret kvalitet af
træfrø, skovbevaring (specielt bevaring af genressourcer af træer) og decentral skovforvaltning.
Resultatkontrakten er udformet som et antal aktiviteter, der udføres i partnerskaber med
nationale forskningsinstitutioner, regeringsinstitutioner, nationale NGO’er og internationale
forskningsinstitutioner (i 2006: ICRAF, CIFOR, IPGRI og IITA). Alle aktiviteter foregår i
danske programsamarbejdslande eller lande omfattet af den særlige miljøstøtte, og der arbejdes
målrettet på en tæt kontakt og koordinering med programmer og ambassader. S & L modtog i
2006 et tilskud på 6 mio. kr. og vil modtage det samme i 2007. Resultatkontrakten med S&L
udløber i 2007.
DBL arbejder i krydsfeltet mellem sundhed, miljø og udvikling, og bidrager gennem forskning,
kapacitetsopbygning og rådgivning til forbedret sundhed og fattigdomsbekæmpelse. DBL har
bidraget til kapacitetsopbygning i Afrika og til udvikling af nationale sygdomskontrol- og
forebyggelsesprogrammer. DBL har arbejdet på at mindske afhængigheden af Danida og har
bl.a. fået midler fra EUs 6. rammeprogram til forskning i bekæmpelse af bilharziose.
DBL modtog et tilskud på 23 mio. kr i 2006 og vil i 2007 modtage et tilsvarende beløb.
Resultatkontrakten med DBL udløber i 2007.
Fra 2008 vil bevillinger til ovennævnte centre indgå som en del af en samlet bevilling til danske
forskningsinstitutioner.
4.2 Forskningsnetværk
Et review af de 6 forskningsnetværk blev færdiggjort i begyndelsen af 2006. På baggrund heraf
udarbejdede Udenrigsministeriet et diskussionsoplæg som pegede på nogle af de ressourcer de
nuværende netværk besad og belyste nogle af de faglige og økonomiske fordele ved en samling
af aktiviteterne. Oplægget fokuserede endvidere på at tilpasse netværksideen til bistandens
aktuelle situation med harmonisering og tilpasning, decentralisering og donorkoordinering.
Det blev understreget, at netværkene skulle tage udgangspunkt i behovene i udviklingslandene,
herunder kapacitetsopbygning og samarbejde med forskningspartnere i Syd.
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Efterfølgende drøftelser og forhandlinger førte til en koncentration af netværkene fra 6 til 3.
Sundheds- og vandnetværket fortsætter som selvstændige netværk. Fjerkrænetværkets bevilling
udløb 1.marts 2007. De øvrige tre netværk (miljø, god regeringsførelse og jordbrug) blev
fusioneret i ”Danish Development Research Network”, med en bevilling på 9.98 mio.kr. for
2½ år.
Kvalitetssikringen af netværkets resultater sker gennem Udenrigsministeriets godkendelse af
netværksbestyrelsernes årlige afrapportering samt af de årligt justerede arbejdsplaner med
årsbudgetter. Det forventes, at der i løbet af projektperioderne kan være behov for at foretage
en opsamling af de indhøstede erfaringer med de tre netværk. En sådan erfaringsopsamling vil i
givet fald blive gennemført i samarbejde mellem Udenrigsministeriet og det enkelte netværk.
Der blev ydet et samlet bidrag på ca. 40 mio. kr til centre og netværk i 2006.
4.3 Udredninger
I 2006 blev der givet tilsagn om iværksættelse af i alt 10 nye udredninger, herunder bl.a.
udredninger om finansieringen af Afrikas udvikling, de globale sundhedsinitiativers påvirkning
af de nationale sundhedssystemer, civilsamfundets rolle i sektorprogrambistanden og en række
udredninger vedrørende forholdene i den arabiske verden og islam. I 2006 afsluttedes 8
udredninger iværksat i tidligere år, bl.a. om den internationale terrors organisering og
rekrutteringsgrundlag, incitamenter og motivation i den offentlige sektor i udviklingslande,
økonomisk udvikling i den arabiske verden samt betaling for serviceydelser på miljøområdet.
Der lægges fortsat vægt på, at udredningernes konklusioner præsenteres i form af
arbejdspapirer eller policy briefs og ved afholdelse af workshops med bred deltagelse for at
sikre udbredelsen af resultaterne.
Under udredningskontoen er givet et samlet tilskud for 2006-2008 til ”Programme for the
Enhancement of Research Information” (PERI). Formålet med programmet er at skabe et
redskab til videns- og kapacitetsopbygning inden for forskning og højere uddannelse til
udviklingslandene. Støtten for 2006-2008 på 6,13 mio.kr. blev givet som tilskud til
programmets kerneaktiviteter samt med henblik på at programmet kunne dække fem danske
programsamarbejdslande. Vietnam, Bangladesh og Mozambique er blevet omfattet af
programmet, og i Burkina Faso og Nicaragua er programmet under etablering.
Der blev i alt bevilliget ca. 10 mio. kr. til udredninger i 2006

5. Støtte til international forskning

Den samlede støtte til international forskning udgør 50 mio. kr om året. Heraf ydes 38 mio. kr
eller mere end 70% af den danske støtte til international forskning til landbrugsforskningscentre
under CGIAR og ICIPE.
5.1. International landbrugsforskning
CGIAR (den konsultative gruppe for international landbrugsforskning) består af 15
selvstændige internationale forskningscentre, der sammen med medlemmerne (donorer,
udviklingslande og private udviklingsfonde) koordinerer og prioriterer landbrugsforskningen i
den konsultative gruppe. Forkortelserne for de enkelte centre fremgår af bilag 4. Danmark
støttede i 2006 11 centre og tre Challenge programmer under CGIAR systemet. Afsluttende
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projektbidrag blev ydet til ICARDA og ICRAF, hvorefter der ikke udestår yderligere
forpligtelser for støtte til bilaterale projekter.
Styrelsen udtrykte i 2006 bekymring vedrørende den langsommelige omstillingsperiode for
CGIAR-systemet og ønskede en klarere begrundelse for prioriteringen af fremtidige danske
bidrag. Det er Udenrigsministeriets vurdering, at reformeringen af CGIAR-systemet stadig ikke
er på sporet og det anbefales på den baggrund at fortsætte den ubundne støtte direkte til en
række centre. Med henblik på at fokusere bistanden inden for den nuværende ramme på 35
mio. kr. vil den fremtidige bistand til CGIAR blive givet til et færre antal centre (5-6) og
koncentreres om centre, der yder forskning af relevans for landbrugsudvikling i Afrika syd for
Sahara. Med henblik på at sikre centrenes muligheder for at engagere sig i den mere langsigtede
strategiske forskning, anbefales det at støtten fortsat ydes i form af ubundne basisbevillinger,
men fremover som treårige tilsagn. Samtidig vil støtten til CGIAR blive fulgt op gennem besøg
på udvalgte centre i Afrika, bl.a. med henblik på at vurdere mulighederne for at understøtte
udbredelsen af CGIAR forskningsresultater gennem de partnere og programmer, der arbejdes
sammen med i forbindelse med den bilaterale landbrugsbistand.
Valget af centre vil bl.a. blive baseret på, at forskningen er i overensstemmelse med danske
udviklingspolitiske målsætninger, og at centrene yder forskning af relevans for
landbrugsudvikling i Afrika syd for Sahara, herunder samarbejdet med lokale
landbrugsforskningsinstitutioner.
5. 2. Støtte til anden international udviklingsforskning
Der blev i 2006 ydet 15 mio. kr. til støtte for anden international udviklingsforskning.
Bevillingen dækker også bidraget til ICIPE. Bidragene til de enkelte institutioner har stort set
været uændret i 2006. Bidraget er nedsat med 0,2 mio. kr. til en enkelt organisation IOC (center
vedr. giftige maritime alger) der er under udfasning. Bidraget til WIDER (FN-universitetets
udviklingsøkonomiske institut) er opjusteret med 0,2 mio.kr.
Landbrugsforskning
Ud over støtte til CGIAR er der som tidligere år ydet støtte til det internationale
insektforskningscenter, ICIPE. Bidraget i 2006 var på 3 mio.kr. Selvom ICIPE på mange
områder ligner CGIAR centrene, er centret mere rettet mod anvendt forskning og direkte
involvering i udviklingsaktiviteter. Centret yder sin indsats på fire områder: menneskesundhed,
dyresundhed, plantesundhed og miljøsundhed.
Det overvejes at overflytte denne bevilling til den øvrige landbrugsforskning (CGIAR) fra 2008.
Samfundsforskning
NAI
Nordisk Afrika Institut, som ligger i Uppsala, har til opgave at fremme og udføre videnskabelig
forskning om Afrika, at fremme samarbejdet mellem nordiske og afrikanske forskere, at virke
som et dokumentationscentrum og at informere om Afrika-forskning og aktuelle forhold i
Afrika. Ud over kontakter til de afrikanske lande og de nordiske lande har instituttet også skabt
øget samarbejde med forskningsinstitutioner i Europa.
NAIs forskning har i de senere år samlet sig om virkningerne af
strukturtilpasningsprogrammerne i Afrika, fattigdomsproblematikken, sundhed herunder især
hiv/aids i Afrika, institutionsudvikling, kulturemner samt urbaniseringskomplekset.
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Forskningen supplerer dansk forskning på området og involverer i et vist omfang danske
forskere. Der er tilknyttet en stilling for en dansk forsker ved instituttet.
Bidraget var i 2006 på 3,0 mio. kr. det samme niveau som i 2004. Rammerne for samarbejdet
mellem Udenrigsministeriet og NAI er dækket af tre-årige aftaler. Den nuværende aftale
udløber i 2007.

WIDER
World Institute for Development Economics Research, er en afdeling af FN-universitetet og
placeret i Helsinki. Forskningen omfatter især udviklingsøkonomiske problemstillinger relateret
til ulighed, fattigdom og institutionelle aspekter heraf, finansiering af udvikling,
sundhedsøkonomi, globalisering mv. Instituttet må regnes for en international autoritet på disse
områder, hvor det supplerer dansk forskning. Donor koordinationsmøderne følges af BFT, der
også løbende deltager i faglige arrangementer.
Der blev ydet et bidrag på 1,4 mio. kr. til WIDER i 2006.
AERC
African Economic Research Consortium, der er placeret i Nairobi, gennemfører forskning og
giver forskeruddannelse til afrikanske økonomer vedr. indkomstfordeling, økonomisk vækst,
arbejdsmarkedsspørgsmål, regional integration, makroøkonomisk politik og finansiel
ressourcemobilisering. Ved at trække på en række afrikanske universiteter er AERC i stand til at
holde et væsentligt højere fagligt niveau, end de enkelte universiteter kan præstere hver for sig.
Institutionen vurderes at levere forskning og uddannelse af høj kvalitet. Møderne i AERC’s
donorgruppe følges løbende af BFT og professor Finn Tarp sidder i AERC´s programkomité.
Der blev ydet et bidrag på 3,0 mio. kr. Til AERC i 2006.
CODESRIA
Council for the Development of Social Research in Africa er en uafhængig afrikansk
forskningsinstitution beliggende i Dakar, Senegal. Organisationen yder støtte til
samfundsvidenskabelig forskning vedrørende
afrikanske forhold. Endvidere støtter
CODESRIA institutionel kapacitetsopbygning og afrikanske forskeres deltagelse i internationalt
netværkssamarbejde. Det nuværende treårige program løber fra 2005 til 2007.
Der blev ydet et bidrag på 1,0 mio. kr. i 2006.
Sundhedsforskning
På sundhedsområdet ydes der støtte til European Malaria Vaccine Initiative (EMVI) og African
Malaria Network Trust (AMANET). Begge organisationer indgår i det review, der i 2006 er
iværksat af støtten til sundhedsforskning.
EMVI arbejder for at fremme europæisk forskning, som kan bidrage til udvikling af en malaria
vaccine. EMVI er det eneste europæiske initiativ, der er aktivt på dette vigtige
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forskningsområde. EMVI har opnået betydelige resultater i relation til en af de tre
hovedopgaver for initiativet ved at accelerere udviklingen af nye malaria vacciner til brug for
kliniske tests i Europa og Afrika. EMVI har med relativt få midler formået at støtte
identificeringen og gennemførelsen af de indledende udviklingsprocesser for 10 potentielle
malaria vacciner, inklusiv 2 vacciner der har gennemgået indledende kliniske tests. EMVI er et
privat statsligt partnerskab, der har modtaget støtte fra Danida (3,7 mio. kr. i perioden 19992004), DCI, DGIS, EC, Norad og Sida. I 2006 blev der ydet et dansk bidrag på 1 mio. kr. Til
EMVI. Sekretariatet har siden oprettelsen af EMVI været placeret ved Statens Seruminstitut i
København, med det administrative ansvar placeret ved Bergens Universitetscenter for
International Sundhed. I november 2006 blev det besluttet, at det administrative ansvar
fremover placeres ved Statens Seruminstitut i København.
AMANET er en panafrikansk NGO, der arbejder for at fremme udvikling og test af
malariamidler. AMANET samarbejder bl.a. med EMVI. AMANET’s sekretariat er placeret i
Dar es Salaam og støtter afrikanske sundhedsforskningsinstitutioner med henblik på at styrke
deres kapacitet til at gennemføre kliniske tests i malariaramte områder. I 2005 og 2006 er der i
hvert af årene givet et bidrag til AMANET på 1 mio. kr.
Andet
IIEP (uddannelse)
International Institute for Educational Planning er placeret i Paris. Det er knyttet til – men
arbejder uafhængigt af – UNESCO. IIEP står for en i udviklingssammenhæng unik
sammenkædning af anvendt forskning, analyser, avancerede og kortere uddannelsesforløb, samt
rådgivning vedr. udvikling og planlægning af udviklingslandenes uddannelsessektor. Arbejdet
foregår både centralt og i de enkelte udviklingslande. Instituttet anses for ledende autoritet på
viden om samspillet mellem hiv/aids og undervisning. På det seneste er uddannelse i lande
ramt af konflikt også blevet inddraget. Det dansk bidrag androg 1,0 mio. kr. i 2005 og er
fastholdt på dette niveau i 2006.
IOC (miljø)
Under Intergovernemental Oceanographic Commission etableredes med betydelig Danidastøtte i 1995 et forsknings- og kommunikationscenter vedrørende giftige, maritime alger på
Københavns Universitet. Centret bistår berørte u-lande med at bekæmpe opblomstringen af
giftige alger, som udgør et alvorligt problem for landenes havfiskeri, eksporten af
fiskeriprodukter og befolkningens sundhed. Centret dækker Afrika og Asien , mens et center i
Spanien har hovedansvaret for Latinamerika. Centret samarbejder med vietnamesiske
forskningsinstitutioner inden for rammerne af et ENRECA-projekt.
Der er aftalt en aftrapningsordning for bidraget til IOC. Bidraget nedsættes årligt med 0,2 mio.
kr. I 2006 var bidraget 0,6 mio. kr. Støtten bortfalder helt i 2008.
Der vil i løbet af 2007 blive gennemført en vurdering af støtten til anden international
forskning, bl.a. med henblik på at vurdere balancen mellem de forskellige forskningsområder.
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BILAG 1. MEDLEMMER AF DET FORSKNINGSFAGLIGE UDVALG FOR
UDVIKLINGSFORSKNING (FFU)
-

Professor, dr. Phil. Holger Bernt Hansen, formand for Rådet for Internationalt
Udviklingssamarbejde.

-

Professor, dr. scient. Anette Reenberg, Geografisk Institut, Københavns Universitet

-

Professor, lic. Scient. Birgitte Kiær Ahring, Videnscenter for Affald, Danmarks Tekniske
Universitet

-

Professor, cand. Pharm. Ebba Holme Hansen, Institut for Samfundsfarmaci, Det
Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

-

Lektor, Ph.D. Anne Marie Ejdesgaard Jeppesen, Romansk afdeling, Københavns
Universitet

-

Direktør, dr. agro. Niels Elers Koch, Center for Skov, Landskab og Planlægning, Det
Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer.

-

Professor, Ph.D. Henrik Secher Marcussen, Institut for Geografi og Internationale
Udviklingsstudier, Roskilde Universitetscenter

-

Professor, dr. med Peter Skinhøj, Epidemiklinikken, Rigshospitalet
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BILAG 2. STATISTIK FOR FFU-UDDELINGERNE OG TIDLIGERE RUF
UDDELINGER

Antal modtagne og bevilgede ansøgninger:
Efterår
2003

2004

2005

2006

106
81
103
106
25%
30%
31%
41 %
Procent bevilget af antal
Der blev i 2006 i ansøgt om 463,7 mio. og heraf blev der bevilliget bevilliget
95, 7 mio. svarende til 21 % af det totalt ansøgte beløb.

Antal modtagne ansøgninger

Ansøgninger fordelt efter geografisk fokus:
Efterår
2003

2004

2005

2006

Afrika
Asien
Central- og Latinamerika
Mellemøsten
Andre
Tværregionale/Internationale

28
31
8
1
1
12

42
27
10

50
27
11
3

62
24
7
1

3
21

15

12

Ialt

81

103

106

106

Ansøgere fordelt på køn, procent af hhv. total antal ansøgte og antal bevilgede
projekter:
Efterår 2003

2004
2005
2006
Ansøgt/bevilg
Ansøgt/bevilget
Ansøgt/bevilget
Ansøgt/bevilg
et

et
Mænd
Kvinder

63
37

73
27

78
22

79
21

72
28

70
30

70
30

78
22
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Ansøgere fordelt på fagområder, % af hhv. total antal ansøgte og antal bevilgede
projekter:

Humaniora
Landbrugsvidenskab
Anden naturvidenskab
Samfundsvidenskab
Sundhedsvidenskab
Teknisk videnskab
Tværfaglige projekter*

Efterår 2003
2004
2005
2006
Ansøgt/bevilg Ansøgt/bevilg
Ansøgt/bevilget
Ansøgt/bevilget
et
et
1
3
3
12
9
2
7
22
23
22
18
21
32
18
11
23
18
15
18
21
18
8
7
36
36
32
36
28
18
23
26
14
18
18
24
19
20
15
11
4
5
3
5
7
29
30

*) fra 2006 har det været muligt i ansøgningsskemaet at angive hvorvidt projektet er tværfagligt

Fordeling på projekttyper, procent af hhv. total antal ansøgte og antal bevilgede
projekter:

Initiativpuljeprojekter
ENRECA projekter
Ph.D./Kandidatstip.
Post Doc. projekter
Forskningsprojekter*
Større
forskningsprojekter**
Andre projekter***

Efterår 2003
2004
2005
2006
Ansøgt/bevilge Ansøgt/bevilge Ansøgt/bevilge Ansøgt/bevilge
t
t
t
t
7
14
5
8
11
16
11
13
23
15
30
9
16
18
22
34
32
34
18
36
30
19
19
9
9
17
15
15
16
11
4
30
23
21
18
11*
14
1
4
21
14
30
30
5

11

*) fra 2005 kaldt enkeltforskerprojekter, inden da omfattede det også rammeprojekterne.
**) Større forskningsprojekter omfatter Kollektive/rammeprojekter
***) Mindre bevillinger til publikationer, konferencer, feltarbejde o.lign.
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Fordeling på institution, procent af hhv. total antal ansøgte og antal bevilgede projekter
for de 9 institutioner med flest projekter:
Efterår 2003

Aarhus Universitet
Aalborg Universitet
DIIS
Københavns Universitet
KVL
RUC
DIAS
RCT
CBS

2004
2005
2006
Ansøgt/bevilget Ansøgt/bevilge Ansøgt/bevilge Ansøgt/bevilge
t
t
t
1
6
3
6
9
8
11
3
6
6
4
0
6
4
3
5
6
3
5
5
9
11
32
46
26
36
19
25
24
22
32
23
22
24
27
25
26
26
7
5
6
9
12
14
6
7
4
5
4
6
2
5
3
3
5
4
3
6
2
3
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Bilag 3. Oversigt over 2006 FFU uddelingen
Ansøger

Projekttitel

Projekttype Bevilliget
beløb

Fuldt indstillede:
Mark Bayley
Uddannelse og forskning i fysiologisk
begrænsninger ved akvakultur ved Mekong.

ENRECA

Willy van Well Selektiv katalytisk oxidation af kulbrinter

ENRECA

4.342.151
1.575.733

Peter Aaby

Studier af primære sundhedsinterventioner i
Guinea-Bissau- ENRECA III

ENRECA
12.500.000

Christian
Tømmer træer i Ghana - ejerskab, brugsret og
Pilegaard
fordeling af indtægter
Hansen
Gunter Backes Forbedring af vignabønne-produktionen
gennem insekt-resistente linjer

Feltarbejde i
forbindelse
med PhD
Forsknings
projekt

Jan Svejgaard
Jensen

Forbedre fødevarepotentialet hos træer i det
Vestafrikanske parkland

Forsknings
projekt

Jens Seeberg

Health Systems Reform and Ethics: Private
Forsknings
Practitioners in Poor Urban Neighbourhoods in projekt
India, Indonesia and Thailand

376.266

3.787.747

4.350.861

734.361

Leon L.
Udvikling af teknologier for vindenergi i Nepal Forsknings
Mishnaevsky Jr. baseret på naturmaterialer: Teoretisk og
projekt
eksperimentel analyse af materialeaspekterne
4.991.000

Poul Erik
Petersen

Oral sundhed og HIV/AIDS - styrkelse af
forebyggelsen af HIV/AIDS i Afrika

Forsknings
projekt
3.632.330

Kjeld
Vestafrikansk netværk for studier af
Rasmussen
miljøforandringer.
Ulrika Enemark Sundhedsforsikring i udviklingslande specielt
med henblik på Ghana og Tanzania

Initiativ
120.000

Initiativ
197.705

Birgitte Lind
Petersen
Christian
Groes-Green

Jonas
Østergaard
Nielsen

Produktion af borgere igennem formel
Phd
skolegang: unges "drømme" og strategier i
Nepal
Ansvarlige unge og sikker sex i Mozambique: Et Phd
studie af betydningen af alternative identiteter
og ideer om køn blandt unge med henblik på at
fremme sikker sex i praksis i et HIV højrisiko
område
Menneskelig, tilpasning of interaktion med
miljøet: følger af den Vestafrikanske monsum

2.026.753

1.734.742

Phd
2.042.945
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Lotte Buch

Martin R.
Nielsen

Afledt lidelse - kvindeliv i en verden af mænds
voldelige handlinger: En antropologisk
undersøgelse af vold som kønnet og
kønsskabende i Gaza Striben.
Effekten af PFM på naturbevaring og
fattigdomsbekæmpelse i Tanzania

Michael
Skovpolitik og lokale livelihoods langs
Eilenberg
internationale grænser i Indonesien
Karen Valentin Ungdom, uddannelse og migration: unge
nepalesere i Nordindien

Phd

2.049.768

Phd
2.499.480

Phd
219.681

Post.doc
693.357

Erik Winther- Fra projekt til program
Publikation
Schmidt
Delvist indstillede:
Anders
Vandforsyning, sanitet, hygiejne promovering og ENRECA
Dalsgaard
sundhed i Vietnam (SANIVAT)
Finn Helles
Skovdrift og skovforvaltning i Bolivia
ENRECA
Stig T.
Rasmussen
Stephen
Carney
Henrik Friis
Helle Munk
Ravnborg
Jan Sørensen
Hanne
Kirstine
Adriansen
Total

Styrke NLB som forskningsinstitution og central ENRECA
ressource for højere uddannelse (fjerde og
afsluttende fase af projekt påbegyndt 1996).
Uddannelse for iværksættere: forbedring af
Forsknings
mikro-kredit financierede iværksætter-aktiviteter projekt
for kvinder i Tanzania
Sundhedssystemer: Ernæringsinterventioner til Forsknings
høj-risikoindivider i lav-indkomstlande
projekt
Konkurrence om vand: Konflikt og samarbejde i Forsknings
lokal vandforvaltning
projekt
Integreret sygdomsbekæmpelse og
næringstilførsel i intensiv risdyrkning.
Ungdom, konflikt og forandring

Forsknings
projekt
initiativ

26.872

9.000.000

7.000.000

2.500.000

131.218
9.000.000

10.000.000
10.000.000

199.800
95.732.770
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Bilag 4: Oversigt over CGIAR centre
CGIAR forkortelser
CGIAR
CIAT
CIFOR
CIMMYT
CIP
ICARDA
ICLARM
ICRAF
ICRISAT
IFPRI
IITA
ILRI
IPGRI
IRRI
IWMI
WARDA

Consultative Group on International Agricultural Research
Centro Internacional de Agricultura Tropical
Center for International Forestry Research
International Maize and Wheat Improvement Centre
International Potato Centre
International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas
International Centre for Living Aquatic Resource Management
International Centre for Research in Agro-forestry
International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics
International Food Policy Research Institute
International Institute of Tropical Agriculture
International Livestock Research Institute
International Plant Genetic Resources Institute
International Rice Research Institute
International Water Management Institute
West Africa Rice Development Association
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