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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Anker Madsen, Sektionsleder, Politisk sektion, Friluftsrådet 
Dato for gennemførelse: 28. juni 2011 
 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
AM beskriver samarbejdet mellem Friluftsrådet og S&L ud fra 2 spor.  
 
Det ene spor er Friluftsrådets brug af den viden, som S&L producerer og repræsenterer. Det sker 
gennem adgang til de offentlig tilgængelige forskningsresultater, der publiceres, og det sker gennem 
køb af forskningsprojekter af forskellig art.  
 
Det andet spor er S&L’s ansøgninger om tilskud til projekter finansieret under Tips- og Lottomidler 
til friluftsliv, hvor Friluftsrådet er administrator.   
 
Hertil kommer, at Friluftsrådets direktør, Jan Eriksen, er medlem af S&L’s Centerbestyrelse, 
ligesom Friluftsrådet er repræsenteret i nogle af de rådgivende udvalg, eksempelvis det Rådgivende 
Udvalg for Park og Landskab.  Endelig fungerer Friluftsrådet som praktikvært for 
bachelorprojekter, og medarbejdere fra Friluftsrådet medvirker i undervisning på S&L’s 
uddannelser, bl.a. som gæsteforelæsere. 
 
2. Er der specifikke arbejdsområder, du særligt gør brug af eller samarbejder om, og som du har 

særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for dette interview)? 
 
Samarbejdet mellem Friluftsrådet og S&L vedrører primært området Friluftsliv og human sundhed, 
hvor professor Gertrud Jørgensen er forskningschef, men Friluftsrådet trækker også på viden og 
forskningsresultater fra andre områder af S&L og har et bredt kendskab til S&L’s virksomhed. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Samarbejdet er hyppigt, både hvad gælder Friluftsrådet køb af projekter hos S&L og S&L’s 
ansøgninger om tilskud under Tips- og Lottomidlerne. Direktørens deltagelse i Centerbestyrelsen 
samt de faglige medarbejderes deltagelse i de rådgivende udvalg er ligeledes hyppig og med den 
sekvens, som dette bestyrelses- og udvalgsarbejde tilsiger. 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 

Angiv sagerne. 
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Vurderingen af S&L sker med afsæt i det generelle samarbejde og ikke med afsæt i konkrete 
sager/projekter. 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
 
 
5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 

niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  

 
AM bekræfter, at Friluftsrådet oplever S&L som en forskningsinstitution, der lever op til sin faglige 
målsætning. Forskningsresultaterne er generelt af høj kvalitet. 
  
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
Forskningen samlet set vurderes endvidere til at være samfundsmæssigt relevant og til at være 
relevant for Friluftsrådet, samt til at være anvendelig for Friluftsrådet i det faglige og politiske 
arbejde. Det sidste sikres gennem en tæt og direkte dialog mellem Friluftsrådets medarbejdere og de 
enkelte forskere, forskningschefer og direktør på S&L.  
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
AM anfører, at S&L oftest ikke leverer de aftalte produkter inden for de enkelte projekter til tiden. 
Overskridelserne af deadlines kan være på over l et år. Friluftsrådet har flere gange forsøgt at 
udnytte den gode dialog med S&L til at få ændret dette forhold, som både giver Friluftsrådet 
politiske vanskeligheder og administrativt besvær, når projekter ikke kan afsluttes til den aftalte tid. 
Det giver en unødig uro og fjerner fokus fra det positive faglige samarbejde. S&L anfører overfor 
Friluftsrådet, at det bl.a. er uforudsigeligheden i efterspørgslen efter ydelser under 
myndighedsbetjeningen, der skaber problemer for S&L i forhold til at prioritere ressourcerne, og 
dermed til at kunne leve op til aftalerne i projekterne for Friluftsrådet. Desuagtet AM forstår 
problemet for S&L, giver han dog udtryk for, at problemet bør kunne løses, således at Friluftsrådet 
som kunde ikke føler sig tilsidesat. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
Som anført vurderer AM, at kvaliteten er høj, og dermed får resultaterne af forskningen også 
mulighed for at finde anvendelse i det politiske arbejde, som Friluftsrådet gennemfører. Heri ligger 
den største direkte effekt af samarbejdet med S&L. Der kan også peges på afledte effekter heraf, 
men det typiske er effekter i forhold til de politiske processer. 
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9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 
levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 

 
Inden for forskningsområdet Friluftsliv er holdbarheden generelt høj i S&L’s forskning. Det kan 
illustreres med, at gamle forskningsresultater stadig finder anvendelse, og kan danne udgangspunkt 
for nye forskningsprojekter. Et godt eksempel på, at arbejdet hos S&L har høj levedygtighed er 
arbejdet med dokumentation af danskernes friluftsmæssige brug af naturen. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
AM har flere synspunkter på spørgsmålet om formidling. For det første finder AM, at formidlingen 
er af en god kvalitet. For det andet finder AM det en smule irriterende, at en del af formidlingen 
foregår i regi af Videntjenesten, herunder i Videnbladene, som man som bruger af forskningen skal 
abonnere på for at få adgang til. Dette opfatter AM som formidling ind i et lukket rum, og ofte er 
Friluftsrådet med til at finansiere den forskning, der giver resultater til formidling i Videnbladene, 
men alligevel skal Friluftsrådet også abonnere på Videnbladene for at få adgang til 
forskningsresultaterne. Det betragtes som urimeligt. Endelig og for det tredje, anføre AM, at den 
folkelige formidling kan styrkes hos S&L. Emner som Friluftsliv er interessante for bredere 
målgrupper, end S&L måske har været vant til, eksempelvis inden for erhvervet, og dette bør 
afspejles i den formidling som S&L gennemfører. AM påpeger, at der er et dilemma mellem det at 
sælge sine forskningsmæssige ydelser og så det faktum, at S&L er en del af et universitet, hvor 
samfundet må forvente, at resultater frit stilles til rådighed for samfundet. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
 
AM udtrykker tilfredshed med uddannelserne på S&L. Friluftsrådet er praktikvært for 
bachelorstuderende og medarbejdere deltager ofte som gæsteforelæsere på de relevante kurser og 
uddannelser.  
 
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
 

- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  

 
AM er en smule kritisk overfor Videntjenesten, jf. kommentarerne ovenfor vedr. abonnement på 
Videnbladene. Rapporterne fra de enkelte projekter er fagligt tunge og er vanskelige for 
Friluftsrådet at bruge, og AM mangler flere populærvidenskabelige artikler på et par sider, som 
bedre kan anvendes i det frivillige arbejde. De elektroniske nyhedsbreve vurderes at være 
udmærkede, men de adskiller sig ikke fra de mange andre elektroniske nyhedsbreve og 
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informationskilder, der strømmer ind i mailboksen. Det gør dem mindre anvendelige. Den direkte 
dialog mellem medarbejder og forsker er den bedste form for formidling mellem de to parter. Dette 
en-til-en samarbejde er ofte det bærende formidlingsform i samarbejdet mellem Friluftsrådet og 
S&L. 
 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
AM er af den opfattelse, at S&L lever op til målet om at være uafhængige og ikke-politiserende. 
Det er på den ene side positivt. På den anden side ønsker AM, at S&L kan tage en mere proaktiv 
rolle i sine faglige tilkendegivelser og på den måde give et fagligt indspil til den politiske 
debat/proces. Det nævnes som et eksempel, der ærgrer AM, at forskningsresultater, der viser at 
skovdrift i Danmark har givet økonomiske gevinster, der overstiger afkastet på det toneangivende 
aktieindeks, vurderet i et langsigtet økonomisk perspektiv ikke markeres i samfundsdebatten. Denne 
viden kommer ikke frem i en tid, hvor der er politisk fokus på de kortsigtede driftsøkonomiske 
vanskeligheder i sektoren. AM efterlyser mere politisk vovemod hos S&L og sammenligner med en 
institution som DMU, der har en mere samfundspolitisk profil omkring deres forskningsområde. 
 
 
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&L’s stærke sider? 
 
S&L har sin styrke i kraft af et stærkt kontaktnetværk med alle relevante interessenter i sektoren. 
Det gælder direktøren, der kender alle, og det gælder de enkelte medarbejdere. 
 
S&L har også en styrke i at være meget gode til at afkode de aktuelt samfundsmæssige behov inden 
for friluftsliv, der opstår og som er relevante for deres forskning, således at de kan formulere 
projektforslag til Friluftsrådet, som meget præcist adresser både tildelingskriterier og tendenser i 
samfundet. 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
AM savner folkelig formidling og en bedre målopfyldelse, herunder overholdelse af tidsplaner. 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
AM påpeger, at S&L kan gøre endnu mere for at bevæge sig i retning af natur og friluftsliv og 
mindre fokus på traditionel hardcore erhvervsskovbrug. Det er her mulighederne for S&L ligger i 
lyset af den samfundsmæssige udvikling på området. 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
I takt med at skovenes betydning som erhvervssektor i klassisk forstand er vigende er de 
interesseorganisationer, der traditionelt har spillet en stor rolle for S&L også af vigende betydning. 
Det betyder, at der sker et skifte i styrkeforholdene blandt sektorens og S&Ls interessenter, og dette 
skifte skal S&L være opmærksom på. Endelig nævner AM, at der også vil være en tid for S&L efter 
NEK, og at det kan være vanskeligt at se en efterfølger udfylde rollen i netværket på samme måde. 
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Også bestyrelsen står formentlig over for et formandsskifte inden for en nærmere årrække og AM 
peger på vigtigheden af at sikre, at også den fremtidige formand er politisk dækkende for hele S&Ls 
opgavefelt. 
 
 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution?Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
Samarbejdsrelationerne er gode. Den tætte kontakt er afgørende for det gode forhold. Det er også 
vigtigt, at S&L fortsat gør sig umage med at vedligeholde samarbejdsrelationerne. Andre 
universiteter trænger sig på med stor iver inden for forskellige fagområder, og der er i dag en større 
konkurrence mellem universiteterne, end det er set før. Der bliver dermed andre forskningsmiljøer, 
der også tilbyder sig i kampen om ressourcerne. Dette skal S&L på sigt være sig bevidst, og er det 
givet også, men det skal afspejle sig i samarbejdet. 
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
 
Ja, både de procedurer, der knytter sig til projektsamarbejdet, eksempelvis med styregrupper og 
lignende er gode og hensigtsmæssige. Det formelle samarbejde via direktørens medlemskab af 
Centerbestyrelsens er godt, ligesom medlemskabet af de faglige udvalg påskønnes.  
 
AM anfører dog det synspunkt, at hvor de faglige udvalg på den ene side er gode fora for først og 
fremmest en ensidig orientering omkring S&Ls arbejde og kun i mindre grad diskussion af S&L’s 
forskning og undervisning, så er de måske i deres nuværende form og med deres nuværende 
medlemskab ved at være forældede. AM ønsker at udvalgsarbejdet fortsætter, men spørger også, om 
det er de relevante rådgivende udvalg, S&L har og hvor grænsedragningen går mellem de enkelte 
rådgivende udvalg. I samme forbindelse mener AM, at S&L kan overveje, hvem der skal være 
repræsenteret i de enkelte udvalg, både hvad angår organisationer/institutioner og personer. 
 
AM uddyber dette på følgende måde: Der er et dilemma i, at S&L præsenterer sig som en institution 
med et bredt syn på skoven som leverandør af både biodiversitet, friluftslivsmuligheder og som 
råvareleverandør til træindustrien og energisektorer. Ser man på et udvalg som det rådgivende 
udvalg for skov og naturressourcer, kan man spørge, om man har en så bred repræsentation, der kan 
dække skov i hele begrebets bredde, eller om udvalget stadig er præget af en 
erhvervsrepræsentation, hvor det er traditionelle forstlige emner som vedproduktion og vedgenetik, 
der drøftes. Altså er det rigtig forstlige tunge emner, der drøftes, men der er mindre opmærksomhed 
omkring det bredere skovbegreb. I dette udvalg som i andre rådgivende udvalg, er der endvidere 
personer, der har siddet i udvalget i rigtig mange år. AM foreslår, at S&L følger eksemplet fra andre 
råd og nævn. I eksempelvis Teknologirådets bestyrelse og i andre råd som Det økonomiske råd / 
Det miljøøkonomiske Råd kan man kun sidde i 2 perioder. S&L bør overveje en tilsvarende 
udskiftningsmodel, der kan være befordrende for at undgå indforståethed blandt deltagerne i 
udvalgsarbejdet. 
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20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 
publicering/offentliggørelse, IPR)? 

 
Niels Elers Koch anses som en stærk og meget dygtig leder, der har været i stand til at positionere 
S&L. Samtidig er der dog også problemer med overholdelse af tidsfrister på det operationelle 
niveau, som efterspørger en mere håndfast løsning, end det hidtil har været muligt for S&L at 
levere. 
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
Ingen kommentarer. 
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
Feedback sker gennem dialogen med forskere og forskningschefer dels i styregrupper for projekter, 
dels direkte en-til-en. Det fungerer tilfredsstillende. 
  
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
S&L er lydhør overfor Friluftsrådets ønsker og forslag, hvad angår projekternes faglige indhold 
mv., og man er for så vidt også lydhør overfor kritik vedr. overholdelse af deadlines mv., men her er 
evnen til at reagere på kritikken mindre udtalt. 
 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
S&L opererer i et mere og mere konkurrencepræget miljø, og det stiller dem ofte i en vanskelig 
situation. De presses også økonomisk og de presses ift deres forpligtelser overfor 
myndighedsbetjeningen. Det pres, der således er på S&L synes at have indflydelse på deres evne til 
at leve op tilegne målsætninger, bl.a. vedr. målopfyldelse for de enkelte projekter. 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
 
AM efterspørger mere synlighed, især af populær, folkelig formidling samt af en proaktiv fagligt 
politiserende formidling, hvor de brede samfundsmæssige udfordringer adresseres, også selv om det 
ikke er politisk opportunt her og nu. 
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
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AM finder det vanskeligt at vurdere udefra, om omstillingen er gået som den skal. Han kan godt 
ønske sig en hurtigere omstilling til Natur og Friluftsliv, væk fra Skov i traditionel forstand og 
henviser til en tilsvarende udvikling inden for ministeriernes administrative organisationsstruktur 
(Skovstyrelsen/Skov- og Naturstyrelsen/Naturstyrelsen). Endelig påpeger AM, at det blandt 
medarbejderne stadig er meget tydeligt, hvilke forskere, der har deres rod i det universitære miljø, 
og hvilke, der kommer fra det gamle sektorforskningsmiljø. 
 
E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 
 
AM sammenfatter sine forslag til en styrkelse af S&L i følgende områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
Mere folkelig formidling samt en styrket formidling af forskningsresultater af bredere 
samfundsmæssig interesse. Mere politisk vovemod til at blande sig i forhold til aktuelle 
politiske problemstillinger. 
 

- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  
 
Mere synlighed for de bredere målgrupper også uden for erhvervet 

 
- Markedsføring (kendskab) 

 
Øg markedsføringen af og dermed kendskabet til S&L bredt i samfundet. 
 

- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 
 

- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 
tilgængelighed) 
 
Gentænkning af de rådgivende udvalg, herunder grænsedragning mellem dem. 
Gentænkning af repræsentationen i udvalgene, og evt. tidsbegrænset deltagelse. 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
 

- Uddannelsesområdet? 
 
Genovervej om det er nødvendigt at engelsk er obligatorisk undervisningssprog på alle 
niveauer. Er det nødvendigt på master-/bachelor-niveau? 
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- Partnering 
 

- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 
 
Forbedre målopfyldelseskriteriet, i form af overholdelse af tidsfrister for aflevering af 
forskningsresultater. 

 
28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  

 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Øget indsats på Friluftsliv, herunder velfærdsdiskussionen omkring offentlige 
goder og betydning for sundhed/velvære. 
 
Multiple jord-/arealanvendelse (natur, velfærd, energi, mad, skov mv.) og 
udvikling af modeller til håndtering heraf. 
 
Fastholde og udbygge en holistisk tilgang til skoven med alle de muligheder, den 
rummer. 
 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Nedtoning af vægten på traditionel skovbrugsrelateret og produktionsorienteret 
forskning. 
 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
AM har fortsat tillid til, at S&L kan levere forskning af høj kvalitet samt 
undervisning ligeledes af høj kvalitet i fremtiden, desuagtet at det er et problem/en 
trussel, at ressourcesituationen skærpes og basisbevillingerne begrænses. 
 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 
 
AM påpeger, at de grønne organisationer burde kunne og skal spille en større rolle 
hos S&L, når man tager deres forskningsområder i betragtning. De grønne 
organisationer er bemærkelsesværdigt fraværende i den nuværende strategi 2008-
2011, og AM håber, der vil være en større plads til dem i den nye strategi. 
 
Her håber AM også, at emner som levevilkår mv., der er fremhævet under S&L’s 
udviklingsarbejde, også kan finde en større plads i forskningen målrettet danske 
forhold. 

Tak for interviewet.  
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Arent Josefsen, Direktør, Fødevareerhverv (FERV) 
Dato for gennemførelse: 4. juli 2011 
 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
Arent Josefsen (AR) ønskede at tilkendegive, at Fødevareerhverv (FERV) kun har en meget 
begrænset kontakt til og samarbejde med S&L. Derfor er hans kendskab til S&L i dag meget 
begrænset, endnu mindre end i 2007, hvor AJ deltog i en tilsvarende interessentundersøgelse, og 
som en konsekvens heraf vil mange spørgsmål står ukommenterede tilbage. 
 
2. Er der specifikke arbejdsområder (jf. kategoriseringen ovenfor), du særligt gør brug af eller 

samarbejder om, og som du har særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for 
dette interview)? 

 
FERV gør brug af S&L’s faglighed gennem samarbejdet med Naturstyrelsen og Miljøministeriet. 
FERV har delegeret administrationen af skovordningerne under landdistriktsprogrammet 2007-2013 
til Naturstyrelsen, og dermed har man fulgt en politik herom, som har fungeret godt gennem mange 
år. FERV går ud fra, at S&L spiller en rolle for Naturstyrelsen i udformningen af disse ordninger, 
men AJ kender ikke noget til det. 
 
På samme måde arbejder FERV sammen med Naturstyrelsen om implementeringen af Grøn Vækst, 
bl.a. vedr. emner som vådområder, vandløbsvedligeholdelse, Natura 2000 pleje mv. Heller ikke på 
disse områder har FERV kendskab til, hvilken rolle og hvordan S&L spiller en rolle hos 
Naturstyrelsen. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
FERV samarbejder ikke med S&L. 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 
Nej. 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
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5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 
niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  

 
Intet kendskab. 
 
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
Intet kendskab. 
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
Intet kendskab. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
Intet kendskab. 
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Intet kendskab. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
Intet kendskab. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
 
Intet kendskab. 
 
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
 

- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
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- Nyhedsbreve  
 
Intet kendskab. 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
Ingen kommentar. 
 
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
 
S&L har en god ledelse, hvor NEK og KN er engagerede mennesker, der er en forudsætning for at 
man kan flytte ting og få ændret tingenes tilstand. S&L har også gode relationer til erhvervet. 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
S&L mangler en overordnet strategi for deres tilgang til de emner, de ønsker at arbejde med. Det 
betyder, at S&L ikke altid rammer plet i skiven med deres tiltag. De skal blive bedre til at ramme de 
behov og de problemstillinger, som eventuelle samarbejdspartnerne, eksempelvis FERV, måtte 
have. 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
Der er mange muligheder i Grøn Vækst og i arbejdet med vand og natur, både ud fra klimahensyn 
og ud fra EU hensyn. 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
Når NEK forlader S&L, vil der blive et tomrum, som skal fyldes ud, men også andre medarbejdere 
kommer op i årene og vil forlade S&L. Det kræver en proaktiv politik at sikre, at det ikke bliver 
skæbnesvangert for S&L. 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution?Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
Ingen kommentarer. 
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
 
AJ og FERV mødes med S&L (NEK, Jørgen Primdahl) en gang om året til en drøftelse af emner af 
fælles interesse. Det er fint og giver mulighed for udveksling af synspunkter mv. på emner, hvor der 
er fælles berøringsflader. 
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Der er typisk ingen opfølgning på møderne, selv om der i princippet godt kunne være mulighed for 
S&L til at spille ind med projektideer eller lignende som en konsekvens af de drøftelser, der har 
været holdt. 
 
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
Generelt vurderer AJ, at S&L har en stærk ledelse. 
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
Ingen kommentarer. 
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
Ingen kommentarer. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
KU konstruktionen (fusionen ind i KU) har betydet meget for S&L, og det ser ud som om, at S&L 
klarer sig godt i regi af KU. Det ser dog også ud til, at S&L glider længere og længere ind i KU, og 
dermed glider Myndighedsbetjeningen mere og mere i baggrunden og kommer til at stå mindre 
tydeligt i billedet. Det gælder i hvert fald for FERV, men det kan være anderledes i Naturstyrelsen 
eller andre steder i Miljøministeriet. I KU er det jo grundforskning og undervisning samt 
publicering, der meriterer, og dermed vil myndighedsbetjeningen blive reduceret.  
 
Det kan på længere sigt betyde, at de offentlige myndigheder skifter model for 
myndighedsbetjening, og forlader den nuværende resultatkontrakt-model til fordel for regulære 
udbud, hvor der kan konkurreres om opgaver og midler, eller gen-opbygger egne interne 
analyseenheder mv., som kan bidrage til den samme opgavevaretagelse.  
 
Under alle omstændigheder vil den universitære indlejring af de gamle sektorforskningsinstitutioner 
betyde, at den traditionelle myndighedsbetjening vil få det stadigt sværere. 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
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Ingen kommentarer. 
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
S&L har gjort det godt i deres omstilling fra sektorforskningsinstitution til KU institut/center, men 
betingelserne er vanskelige, især for den del af S&L, som (indirekte) er relevant for FERV, nemlig 
myndighedsbetjeningen. 
 
E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  

 
- Markedsføring (kendskab) 

 
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 

 
- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 

tilgængelighed) 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
 

- Uddannelsesområdet? 
 

- Partnering 
 

- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 
 
Ingen kommentarer. 

 
 

28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  
 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
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FERV vil fortsætte arbejdet med implementering af Grøn Vækst i regi af 
landdistriktsprogrammet, samt forsknings- og innovationsprogrammet GUDP. 
 
Disse satsninger vil determinere FERV’s indsats i de kommende år. 
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Der vil være yderligere fokus på etablering af vådområder, pleje af vandløb, pleje 
af natur mv. 
 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
Ingen kommentarer. 

 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 

 
Ingen kommentarer. 

 
29. Sammenligning med hovedsynspunkter fra forrige analyse, hvor det er relevant (hvor 

interviewpersonen går igen) 
 
Du deltog også i S&L’s interessentanalyse i 2007. Ved den lejlighed gav du udtryk for følgende 
hovedpunkter dels vedr. tilfredshed med S&L, dels vedr. de fremtidige faglige behov mv. 
 

a. Skovrejsning 
b. GAEC 
c. Sociologiske analyser omkring skov og natur mv. 
d. Mere fokuseret strategi med operationel planlægning 

 
• Hvordan vil du vurdere S&L’s indsats siden da inden for de områder, du nævnte dengang?  

 
AJ har ikke gjort brug af S&L på de nævnte områder. Det er muligt, at S&L har arbejdet for og med 
Naturstyrelsen, men det er uklart for FERV. 
 
Den nuværende strategi er stadig for løs i kanten i forhold til, hvad AJ mener, der er behov for. 
 

• Har S&L forbedret sin indsats, hvor du fandt det nødvendigt?  
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Intet kendskab til de faglige indsatser, men strategisk er det ikke tilfældet. 
 

• Har S&L prioriteret sin indsats, som du gerne så det?  
 
Intet kendskab. 
 
Tak for interviewet.  
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Carsten Damgaard, Afdelingschef Storkundeafdelingen, Hededanmark 
Dato for gennemførelse: 4. juli, 2011 
 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
Carsten Damgaard (CD) er repræsenteret i det rådgivende udvalg for Park og Landskab og har 
kontinuerligt samarbejde med S&L inden for det grønne område. 
 
2. Er der specifikke arbejdsområder (jf. kategoriseringen ovenfor), du særligt gør brug af eller 

samarbejder om, og som du har særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for 
dette interview)? 

 
Parkforvaltning mv. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Samarbejdet foregår løbende. 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 

Nej. 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
 
 
5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 

niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  

 
CD opfatter forskerne hos S&L som dygtige, og bekræfter, at S&L leverer forskning af høj kvalitet. 
 
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 
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Forskningsresultaterne er antageligt relevante og anvendelige for kommuner og for 
sektorforskningen, men ikke for den private sektor. 
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
Målopfyldelsen er god. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
Forskningen har gode resultater i den kommunale sektor. 
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Ingen kommentarer. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
Se nedenfor vedr. Videntjenesten. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
 
Ingen kommentarer. 
 
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
 

- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  

 
CD bruger Videnbladene i konkrete situationer, men det er sjældent, og kendskabet til produkterne 
er derfor heller ikke stort. 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
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Ja, S&L holder stien ren og er uafhængig i deres forskning, men de er fraværende i den 
samfundsmæssige debat, og derfor e de heller ikke politiserende. Men det er fraværet i debatten, der 
er problemet. 
 
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
 
S&L er lydhør, og medarbejderne lytter til faget og til sektoren. Fagligt er S&L særligt stærk inden 
for området træer, svampesygdomme og kvalitet. 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
Driftsteknisk er S&L svage ift hvad Hededanmark har brug for. Deres beskedne synlighed i den 
offentlige debat er ligeledes en svaghed. 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
Anvendt faglig forskning kan udbygges. Det er et område, som S&L har en tendens til at glemme, 
og det vil fortsat være vigtigt for S&L at huske på dette område i forhold til erhvervet. 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
Der er kun begrænsede og ikke tilstrækkelige midler til forskning, hverken fra offentlig eller fra 
privat side. 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution?Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
De rådgivende udvalg er for store i dag. Der er behov for en opdeling i fagområder, hvor specifikke 
strategiske indsatsområder kan diskuteres. 
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
 
Nej, jf. ovenfor. 
 
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
Ledelsen er særdeles stærk. NEK og KN er meget dygtige. 
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
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Hvis S&L fortsætter med at orientere sig mod den offentlige sektor, hvilket er forståeligt, da det er 
her pengekasserne er, så vil samarbejdet med det private erhverv antageligvis blive reduceret. 
Modsat vil en fortsat orientering mod den private sektors behov give en tilskyndelse til øget 
samarbejde. Men det er svært, når sektoren ikke har særligt mange penge at købe forskning for. 
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
Ingen kommentarer. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
Lydhørheden er meget god. 
 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
Det er naturligvis et problem, at der er så få ressourcer inden for området i det hele taget, og at 
sektoren selv har få ressourcer. Derfor er betingelserne naturligvis vanskelige. 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
 
Nej, S&L er ikke tilstrækkeligt synlige og burde i kraft af deres ekspertviden inden for mange 
områder have en større rolle i samfundsdebatten. 
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
Ja, S&L har både haft viljen og evnerne til at stå for en god omstilling. S&L er meget fleksible, og 
det er en fordel i forbindelse med disse omstillingsprocesser. 
 
E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 



 22

- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 
 

- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  
 

- Markedsføring (kendskab) 
 

- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 
 

- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 
tilgængelighed) 

 
- Vidensopsamling og – udveksling 

 
- Uddannelsesområdet? 

 
S&L står for gode uddannelser både på det erhvervsfaglige og det akademiske område. 
Begge steder bidrager Hededanmark med gæsteforelæsere mv. 
 
- Partnering 

 
- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 

 
 

28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  
 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 
Projekter, der kan bidrage til udvikling af 2. generationsudbud til anvendelse ifm 
udlicitering, herunder angive økonomiske gevinster ved outsourcing og inddrage 
kvalitative beskrivelser af arealer i udbudsmaterialet, samt udvikle et nyt IT 
baseret system til kvalitetsstyring og miljøcertificering. 
 
Offentlig Privat Partnerskab inden for det grøn/hvide område. 
 
Klima og miljø: Her er der gjort meget, men der er brug for endnu mere i de 
kommende år. 
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Indenfor de områder, der er udpeget ovenfor. 
 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Nej. 
 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  
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Ja, absolut. 
 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 

 
Ingen kommentarer. 
 

29. Sammenligning med hovedsynspunkter fra forrige analyse, hvor det er relevant (hvor 
interviewpersonen går igen) 

 
Du deltog også i S&L’s interessentanalyse i 2007. Ved den lejlighed gav du udtryk for følgende 
hovedpunkter dels vedr. tilfredshed med S&L, dels vedr. de fremtidige faglige behov mv. 
 

• Mere fokus på de sundhedsmæssige sider af natur og miljø. 
• Forstærket indsats inden for erhvervsPhD. 

 
• Hvordan vil du vurdere S&L’s indsats siden da inden for de områder, du nævnte dengang?  

 
Der er gjort en forstærket indsats. Desværre har Hededanmark lige fået afslag på en erhvervs-
PhD. 
 
• Har S&L forbedret sin indsats, hvor du fandt det nødvendigt?  

 
Ja, det bekræfter CD. 
 
• Har S&L prioriteret sin indsats, som du gerne så det?  

 
Ja, også dette bekræfter CD, men påpeger også, at der er tale om en ressourcestyret målretning 
mod den offentlige sektor, og det er ikke hensigtsmæssigt ud fra et erhvervsperspektiv. Modsat 
har erhvervet ikke de fornødne ressourcer til at trække udviklingen i en anden retning. 
 
CD foreslår, at det private erhverv inddrages i følge- og styregrupper til projekter, der 
finansieres af offentlige kasser, således at erhvervet også får mulighed for at tappe viden den 
vej, og samtidig også kan influere på projekterne. 
 
• Hvordan har rammebetingelserne påvirket S&L i denne periode? 

 
Forbedringerne er sket på trods af at rammebetingelserne er meget vanskelige for S&L. 

 
Tak for interviewet. 
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Claus Jerram Christensen, Direktør, Dansk Juletræsdyrkerforening 
Dato for gennemførelse: 12. August 2011 
 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
Claus Jerram Christensens (CJC) og Dansk Juletræsdyrkerforenings (DJ) samarbejdsflader til S&L 
er følgende: 

• DJ er repræsenteret i det rådgivende udvalg for skov og naturressourcer 
• Samarbejder om  Videntjenesten for Pyntegrønt 
• Deltager i den tværgående gruppe for pyntegrønt 
• Samarbejder om forsknings- og forsøgsprojekter, bl.a. projekter finansieret via den nu 

nedlagte Produktionsafgiftsfonden (PAF) 
 
2. Er der specifikke arbejdsområder (jf. kategoriseringen ovenfor), du særligt gør brug af eller 

samarbejder om, og som du har særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for 
dette interview)? 

 
CJC samarbejder primært med de 5-7 forskere (antageligt omkring 4 årsværk), der arbejder med 
pyntegrønt og juletræsproduktion. Det var tidligere en selvstændig afdeling, men den er i dag 
nedlagt og medarbejderne er flyttet ind under andre afdelinger. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Samarbejdet foregår løbende, og der er hyppig kontakt mellem CJC og de enkelte forskere. Dog er 
samarbejdet omkring egentlig forskning i dag beskedent, da PAF lukkede i 2008 med deraf 
følgende mindre koordinering. I erhvervet er der ikke mange penge til finansiering af forskning. DJ 
arbejder sammen med andre organisationer på at få en ny udgave af PAF etableret, men. 
udelukkende med erhvervsfinansiering. Forslaget ligger for tiden hos Miljøministeren til 
godkendelse. 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 
Nej 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
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5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 

niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  

 
CJC og DJ er godt tilfredse med kvaliteten af de ydelser, som S&L leverer. Dog anfører CJC, at den 
praksisnære forsøgsvirksomhed i S&L er vigende til fordel for en mere elitær forskning. Det er en 
naturlig proces efter S&L’s indlejring i KU. Med erhvervets ressourcer i erindring kan man ikke 
kritisere S&L for det.  
 
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
Det mere grundforskningsorienterede fokus præger også anvendelighed og relevans set fra DJ’s 
side. CJC opfatter relevansen som høj, men på længere sigt, mens det ikke er relevant og anvendelig 
forskning vurderet på den korte bane. 
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
Med reference til PAF-projekterne anfører CJC, at der er sket en vis bureaukratisering af S&L efter 
indlejringen i KU. Rapporter leveres stadig til tiden, men det kan tage meget lang tid, inden 
projekterne kan blive afsluttet rent administrativt pga lange tidsforløb omkring fakturering mv. Her 
bør S&L sætte ind for at nedbringe det administrative bøvl ifm projektsamarbejder. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
Der er bestemt positive effekter af forskningen på S&L inden for juletræsproduktionen. Det gælder 
både i bekæmpelse af skadevoldere som lus og galmider, eksempelvis med anvendelse af 
sprøjtesvovl med både miljømæssige og økonomiske gevinster, og det gælder udarbejdelse af 
normer for gødskning, således at udvaskning reduceres og driften optimeres, bl.a. ved reduceret 
input af næringsstoffer. 
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Holdbarheden vurderes at være god. Som eksempel angives S&L’s proveniens anbefalinger. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
Generelt vurderes formidlingen at være både saglig og faglig, men ikke altid hurtig. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
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Det er vurderingen, at kandidater fra Skov og Landskabsingeniøruddannelsen er velanskrevne i 
erhvervet, og er i tråd med sektorens behov. Kandidatuddannelsen (bachelor i naturressourcer og 
overbygningen i skovbrug) er i dag mere blevet en forvaltningsuddannelse, end en egentlig 
produktionsrettet uddannelse, og det  er ikke hensigtsmæssigt set fra erhvervets synspunkt. 
 
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
 

- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  

 
Der er generelt positive kommentarer til Videntjenesten (for Pyntegrønt). Kravet om et 
videnskabeligt og højt fagligt indhold kan dog gøre det vanskeligt at bringe resultater fra 
firmaforsøg og praktiske erfaringer. Kvaliteten af artikler, rapporter mv. varierer med de enkelte 
forskere. Generelt er der tilfredshed med kvaliteten af formidlingen. Rådgivning via telefon og e-
mail fungerer godt som en del af den beredskabsordning, der er knyttet til abonnementet, men der 
kan godt spores en vis rustenhed i beredskabet i takt med, at der ikke længere er samme fokus på 
praksisnær forskning og forsøg, som tidligere. Et eksempel herpå er viden om og kurser indenfor 
renholdelse af juletræer, hvor der dukker flere konkurrenter op i markedet, som i kraft af en 
specialisering på området har en mere opdateret viden end S&L. Også temadage for planteværn er 
en velfungerende satsning. 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
S&L er 100 % uafhængig og ikke-politiserende. Hvad angår det sidste, er S&L måske næsten for 
berøringsangste ift det politiske system. 
 
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
 
Højt fagligt niveau, kompetente medarbejdere, uvildighed og god føling med udviklingen i sektoren 
både i erhvervet og i øvrigt nævnes af CJC som de stærke sider ved S&L. 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
Bureaukrati nævnes som en svaghed, jf. ovenfor vedr. målopfyldelse. Også dette, at S&L nærmer 
sig en lav kritisk masse på flere områder angives at være en svaghed. 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 



 27

Bioenergi, friluftsområdet og praksisnære løsninger på klimaudfordringerne både hvad angår 
skadevoldere og nedbør er relevante muligheder for S&L. 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
Mangel på eksterne midler til finansiering af den praksisnære forskning er en trussel for S&L. Der 
er for stor forskel mellem grundforskning/strategisk forskning på den ene side og beredskabet ift 
erhvervet på den anden side. Også forskernes høje alder og den truende afgang til pension samt 
vanskelighederne ved at rekruttere nye medarbejdere til området er en trussel for S&L. 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution?Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
CJC finder kombinationen med repræsentation i henholdsvis det rådgivende udvalg og i den 
tværgående gruppe for pyntegrønt for god. Den tværgående gruppe er vigtigt ud fra en faglig 
betragtning, mens det rådgivende udvalg er vigtig ud fra en mere overordnet og politisk betragtning. 
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
 
Ja, de er tilfredsstillende. 
 
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
Der er stor ros fra CJC til NEK og ledelsen på S&L for opbakningen til juletræs- og 
pyntegrøntområdet. Selv om området er reduceret de senere år, er det ikke sket i det omfang som 
det kunne være frygtet, og det skyldes i høj grad ledelsens prioritering af området. 
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
Adgang til finansiering af relevant praksisnær forskning og forsøg er vigtig for DJ. Penge evt. i en 
ny PAF kan være et vigtigt instrument. 
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
Den direkte dialog med medarbejderne fungerer godt og benyttes flittigt. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
Der er stor lydhørhed blandt forskerne både ift CJC og DJ og til erhvervet som helhed. 
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D. Rammebetingelser for S&L 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
Betingelserne er svære for S&L. Især finansieringsproblemet er af stor betydning, samt det pres på 
forskerne i retning af produktion af meriterende white papers og ikke praksisnær forskning. Det er 
et generelt problem for S&L’s arbejdsområder, som påvirker både indhold og samarbejde i en for 
erhvervet uheldig retning. 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
 
S&L er ikke særligt synlige på juletræsområdet længere, men det er et bevidst valg, som er fulgt i 
kølvandet på nedlæggelsen af PAF. I dag står DJ derfor for synligheden i pressen vedr. juletræer 
mv. På andre områder er S&L heller ikke så synlige, som det kunne ønskes. 
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
S&L har omstillet sig til KU, men det er ikke til det bedre set fra erhvervets side. Administrationen 
og her især regnskabssystemet er blevet betydeligt mere bureaukratiskt og tungt. 
 
E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
Hurtigere formidling af resultaterne. 
 

- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  

 
Større synlighed generelt, ikke mindst i lyset af at skov er mere end blot friluftsliv på 
den ene side eller produktion på den anden. 
 

- Markedsføring (kendskab) 
 

- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 
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- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 

tilgængelighed) 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
 

- Uddannelsesområdet? 
 

- Partnering 
 

- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 
 

Fasthold kernekompetencerne og undgå at beredskabet overfor erhvervet ruster, i takt 
med at forskningen bliver mere og mere grundforskningsorienteret. Der er behov for 
praktisk forskning også. 

 
 

28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  
 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 
CJC og DJ ønsker en genoplivning af PAF, og hvis det sker, vil der blive 
mulighed for at gennemføre længerevarende praksisorienterede projekter, og ikke 
bare brandslukning. 
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Ukrudtbekæmpelse i juletræskulturer, bekæmpelse af skadevoldere, undersøgelser 
af næringsstofoptagelse, fortsat arbejde med udvikling af provenienser. 
 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
Ja, det har CJC, men det er et stort problem, at der er mangel på penge til 
finansiering af den forskning og de forsøg, som DJ har opprioriteret. 
 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Medarbejdernes alder og vanskelighederne ved at rekruttere nye medarbejdere til 
et meget snævert erhverv. 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 
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Nej. 
29. Sammenligning med hovedsynspunkter fra forrige analyse, hvor det er relevant (hvor 

interviewpersonen går igen) 
 
Kaj Østergaard deltog også i S&L’s interessentanalyse i 2007. Ved den lejlighed gav han udtryk for 
følgende hovedpunkter dels vedr. tilfredshed med S&L, dels vedr. de fremtidige faglige behov mv. 
 

• Stor tilfredshed med fagligheden 
• Bekymring for indlejringen i KU 
• Mere forskning inden for ukrudtbekæmpelse 

 
• Hvordan vil du vurdere S&L’s indsats siden da inden for de områder, du nævnte dengang?  
Fagligheden er stadig høj, men relevansen er faldende, jf indlejringen i KU. Der er ikke sket en 
afgørende forbedring af indsatsen inden for ukrudt. Det er stadig et problem for erhvervet. 
 
• Har S&L forbedret sin indsats, hvor du fandt det nødvendigt?  
 
Nej, men det har heller ikke været muligt for S&L. Pengene er stadig begrænsede, og det gør det 
svært for S&L at gøre mere, end man gør, eksempelvis på herbicid-området, hvor der er stor 
konkurrence i forskningsmiljøerne. 
 
• Har S&L prioriteret sin indsats, som du gerne så det?  

 
Nej, men det er også svært for S&L at gøre det, jf. ovenstående. 
 
• Hvordan har rammebetingelserne påvirket S&L i denne periode? 

 
Pengene er blevet færre, så rammebetingelserne har gjort det værre for S&L, end forudset i 
2006/2007. Der er i dag en udtalt spænding blandt forskerne mellem på den ene side KU-
kravene til forskningsindhold og publicering og på den anden side interessen for at servicere 
erhvervet. En ny PAF kan udgøre et vigtigt instrument for erhvervet til at dæmme op for den 
udvikling, som ses med fusionen ind i KU. 

 
 
Tak for interviewet. 
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Darriann Riber, chief technical adviser, og Mike Speirs, senior adviser/faglig coordinator, 
Udenrigsministeriet 
 
Dato for gennemførelse: 5. juli 2011 
 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
Udenrigsministeriet/DANIDA har grundlæggende tre typer af samarbejde med S&L: 
 
Resultatkontrakt med S&L, som omfatter forskning, undervisning og kapacitetsopbygning vedr. 
emner som forvaltning af skov, udvikling af nationale skovpolitikker mv. samt anvendelse af 
forskningsbaseret viden i udviklingsarbejdet.  
 
S&L udarbejder også forskningsansøgerne i forbindelse med de årlige opslag af de 
konkurrenceudsatte midler inden for forskning. 
 
S&L leverer endelig rådgivning og anden myndighedsbetjening i Danmark til UM, eksempelvis ifm 
UM’s indsats i Verdensbanken og andre internationale fora om initiativer inden for S&L’s 
ekspertiseområder. Det gælder eksempelvis vedr. UNs Programme on Reducing Emissions from 
Deforestation and Forest Degradation (REDD) blandt andet om tekniske vurderinger af muligheden 
for at reducere skovning, monitorering af skovene, opbygning af scenarier for reduktion af 
udledning af CO2 fra skovene. Desuden samarbejder S&L med UM vedr. afholdelse af et seminar 
til efteråret 2011 vedr. klima. 
 
2. Er der specifikke arbejdsområder (jf. kategoriseringen ovenfor), du særligt gør brug af eller 

samarbejder om, og som du har særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for 
dette interview)? 

 
Det er primært de samarbejdsområder omfattet af resultatkontrakt og myndighedsbetjening, der vil 
blive refereret til. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Samarbejdet foregår kontinuerligt inden for rammerne af resultatkontrakt. Derudover fremsender 
S&L årligt ansøgninger i forbindelse med de konkurrenceudsatte forskningsmidler, ligesom der 
leveres myndighedsbetjening. 
  
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
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Nej. 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
 
 
5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 

niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  

 
UM har ikke overblikket over al S&L’s forskning, men den forskning som UM er opmærksom på 
har været af udmærket kvalitet. Dette kommer også til udtryk i den internationale publicering, som 
S&L står for. 
 
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
Igen: Den del af S&L’s forskning, som UM kender  er også helt klart relevant og anvendelig, både 
til brug i myndighedsbetjeningen og som indspil til de danske bilaterale bistandsprogrammer. 
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
Målopfyldelsen er meget tilfredsstillende i forhold til at møde deadlines, levere i korrekte formater 
mv. både ift. resultatkontrakten og myndighedsbetjeningen. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
Opdelingen er lidt kunstig mellem kapacitetsopbygning og forskning. Men så vidt UM er vidende 
om, er der gode effekter af forskningen både nationalt/bilateralt og ift de internationale 
organisationer. Eksempler er udarbejdelse af en national skovpolitik i Cambodja og inddragelse af 
lokalbefolkningen i forvaltning af skove i Tanzania. 
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Det er vanskeligt at vurdere levedygtigheden af forskningsresultaterne, da det bl.a. kræver en lang 
tidshorisont.  
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
Se Videntjenesten nedenfor. 
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11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
 
Ingen kommentarer, da UM ikke har forudsætninger for at svare på spørgsmålet. 
 
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
 

- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  

 
UM finder det elektroniske nyhedsbrev godt, hjemmesiden er OK, og de udbudte og gennemførte 
kurser/seminarer er udmærkede, for så vidt UM kender til dem. UM kan dog ikke vurdere den 
øvrige formidling. 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
UM finder forskningen uafhængig og gør derfor netop god brug af den. 
 
 
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
 
S&L’s primære styrke ligger i at man har været dygtige til at forstå og tage bestik af skovenes rolle 
i klimadagsordenen. Endvidere er S&L dygtig til at få koblet faglighed om forvaltning af skov ind i 
de bilaterale programmer. S&L er dygtige og flittige til at deltage i internationale netværk. 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
Ingen kommentarer. 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
Klimadagsordenen repræsenterer en stor mulighed for S&L. 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
Øget konkurrence fra andre institutter og rådgivere, når resultatkontraktperioden udløber i 2012. 
Udfasning af eksisterende bilaterale programme/lande, hvor skovbrug spiller en rolle må siges at 
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være en trussel. S&L skal i øvrigt også konkurrence med andre nationale og internationale 
institutioner  
 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution?Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
S&L leverer et tilfredsstillende samarbejde. 
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
 
Ja, procedurerne er tilfredsstillende. Der leveres i henhold til kontrakten, hvad gælder timing, 
kvalitet mv. 
 
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
S&L har været proaktive i deres håndtering af indlejringen i KU. Flytningen til København virker 
vellykket. 
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
Ingen kommentarer. 
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
Feedback gives til S&L løbende som led i dialogen om resultatkontrakt og myndighedsbetjeningen 
mv. Det fungerer udmærket. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
S&L er bestemt lydhøre overfor UM. 
 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
Arbejdsbetingelserne forværres i takt med at S&L bliver udsat for skærpet konkurrence, bl.a. når 
resultatkontrakten med UM udløber. 
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25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 
skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 

 
Ingen kommentarer. 
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
KU indlejringen har ikke betydet nogen forringelse af myndighedsbetjeningen af UM. Det er fortsat 
god kvalitet i dette arbejde fra S&L.  
 
 
E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  

 
- Markedsføring (kendskab) 

 
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 

 
- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 

tilgængelighed) 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
 

- Uddannelsesområdet? 
 

- Partnering 
 

- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 
 

UM stiller spørgsmålet, om S&L måske kan overveje, om og hvordan samarbejdet mellem 
det nationale arbejde i S&L og det internationale kan gøres bedre. Evt. bedre anvendelse af 
det internationale netværk.  

 
 

28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  



 36

 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 
Klima og skov er det centrale tema. REDD arbejdet. 
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Se ovenfor. 
 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
Ja, der er stor tillid til S&L fra UM. Det er forventningen at S&L fortsat vil levere. 
 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Øget konkurrence på S&L’s områder nationalt og internationalt. 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 

 
Udfasning af de danske bilaterale programmer afkræver, at S&L finder andre 
kilder til finansiering af sine internationale aktiviteter. 

 
 
Tak for interviewet. 
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Ellen Højgaard Jensen, Direktør, Dansk Byplanlaboratorium 
 
Dato for gennemførelse: 30. juni 2011 
 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
Ellen Højgaard Jensen (EHJ) angiver følgende samarbejdsflader til S&L: 

• Fælles kursusaktivitet. ”Vand i byer”, der er et 3 dages modulkursus for kommunale 
planlæggere, der fra hver af de 6 deltagende kommuner deltager i kurset med 3-5 
medarbejdere fra forskellige afdelinger/forsyning mv. Kurset er udbudt for 4. gang, og der 
har været fuld deltagelse alle gange. 

 
• Åben Land – konferencen, der gennemføres årligt. 

 
• Center for Strategisk Byforskning: Seminarvirksomhed, forskning møder praksis. 

 
• Samarbejdsprojekt ”Innovativ plankultur”, der gennemføres i 9 kommuner med henblik på 

udvikling af en mere offensiv og proaktiv plankultur gennem inddragelse af borgere, 
politikere mv. 

 
2. Er der specifikke arbejdsområder (jf. kategoriseringen ovenfor), du særligt gør brug af eller 

samarbejder om, og som du har særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for 
dette interview)? 

 
Samarbejdet vedrører primært S&L’s arbejde indenfor planlægning. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Samarbejdet foregår løbende og har stået på over lang tid. 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 
Se ovenfor. 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
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5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 
niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  

 
Det er bestemt oplevelsen, at S&L leverer ydelser mv. af høj kvalitet. 
 
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
S&L er i front, hvad gælder relevans og anvendelighed af forskningen. 
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
Målopfyldelsen er ligeledes i orden. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
Der er gode effekter af samarbejdet og af de ydelser, som S&L leverer. Det er ikke altid nemt at 
måle effekterne, men det er oplevelsen, at de kommunale planlæggere gør stor brug af den viden, de 
får via kurser, konferencer mv. 
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Levedygtighed og holdbarhed vurderes at være tilfredsstillende. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
Formidlingen foregår generelt godt, eksempelvis er formidlingen via kurser god. Der leveres også 
gode artikler til Byplan Nyt og Byplan, som dog skal redigeres en del, inden de kan bruges, men der 
adskiller S&L sig ikke væsentligt fra andre forskningsinstitutioner. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
 
Ingen kommentarer. 
 
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
 

- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
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- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  

 
Videnbladene fungerer godt. Det er vigtigt med et papirmedie til forskel fra alle de elektroniske 
nyhedsbreve, der sjældent bliver læst. Lejlighedsvist benytter EHJ sig af faglige rapporter, og de er 
så oftest gode. Kursusformidlingen er som nævnt meget god, mens det elektroniske nyhedsbrev 
ikke bruges aktivt. 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
S&L er forsknings- og resultatmæssigt uafhængig og ikke politiserende, men er naturligvis styret af 
de midler og de emner, der udbydes fra politisk side. 
 
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&L’s stærke sider? 
 
EHJ nævner tre styrker: a) Praksisorientering i forskning, Tværvidenskabelig forskning, Gode 
samarbejdsevner. 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
Forskerne kan dog også være lidt for fagligt nørdede, ligesom de bruger megen tid på at søge efter 
penge til finansiering af deres næste projekt. 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
Bymiljø og byplanlægning vil være et kommende stort område, uanset farven på en ny regering, og 
der vil her blive efterspurgt tværfaglige visionære løsninger på vore klimaudfordringer. 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
Ingen umiddelbare trusler. 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution?Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
Samarbejdet er rigtigt godt og velstruktureret. 
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
 
Der er tale om ad.hoc. procedurer, og de fungerer for det meste godt. 
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20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
Der er god styring og åben ledelse af S&L’s indsats på alle niveauer. Medarbejderne har mandat og 
er trygge ved ledelsen.  
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
Der er ingen umiddelbare barrierer for samarbejdet. Der er tilskyndelser til øget samarbejde i kraft 
af den stigende betydning af området By og Klima. 
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
Feedback procedurerne fungerer godt. Der er tale om en god dialog. De store konferencer evalueres 
sammen mellem S&L og Dansk Byplanlaboratorium og for det meste med gode resultater. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
Ja, S&L og de enkelte medarbejdere er lydhøre overfor kritik og kommentarer. 
 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
S&L fungerer under vanskelige og pressede betingelser. De er meget pressede både på tid og 
økonomiske ressourcer. 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
 
Ja, det er OK, som det er i dag. 
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
S&L har udvist både evne og vilje til omstilling. Der kan ikke påpeges problemer på området. 
 
 
E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
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27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  

 
- Markedsføring (kendskab) 

 
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 

 
- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 

tilgængelighed) 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
 

- Uddannelsesområdet? 
 

- Partnering 
 

- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 
 
Der er som sådan ikke specifikke forslag til forbedringer inden for de anførte emner. 

 
 

28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  
 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 

EHJ vil fortsætte med de nuværende typer af samarbejder, og håber at kunne udbygge samarbejdet 
vedr. fælles kurser, hvor det anvendte koncept fra Vand kan bruges i andre sammenhænge. 

 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 

EHJ peger på behovet for en konsolideret forskningsindsats generelt og inden for sammenhængen 
mellem bæredygtighed og klimatilpasning mere specifikt. 

 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 

Der er behov for en konsolidering, men EHJ har ikke forslag til, hvor der kan skæres noget bort. 
 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  
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Ja, EHJ har tillid til, at S&L også i fremtiden kan og vil levere ydelser af høj kvalitet. 
 

� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 

De økonomiske krav strammes, og derfor er der også her et behov for konsolidering, men modsat 
bliver det også nødvendigt for S&L at vurdere nøje, hvor man vil lægge ressourcerne i ansøgninger. 
Man skal ikke blot brede sig ud for at få adgang til penge. 

 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 
 

Ingen kommentarer. 
 
29. Sammenligning med hovedsynspunkter fra forrige analyse, hvor det er relevant (hvor 

interviewpersonen går igen) 
 
Du deltog også i S&L’s interessentanalyse i 2007. Ved den lejlighed gav du udtryk for følgende 
hovedpunkter dels vedr. tilfredshed med S&L, dels vedr. de fremtidige faglige behov mv. 
 
Indsættes ud fra referatet fra forrige interview: 
 

a. Stor tilfredshed med S&L 
b. Mere synlighed og resultatformidling 
c. Tværfaglighed indenfor emnerne bæredygtighed, parkforvaltning og andre typer af 

planlæggere mhp en forbedret planlægning generelt. 
d. Klimaforandringer og byplanlægning 
e. Landdistriktsudvikling 

 
• Hvordan vil du vurdere S&L’s indsats siden da inden for de områder, du nævnte dengang?  

 
S&L har gjort en god indsats på mange af de nævnte områder. 
 
• Har S&L forbedret sin indsats, hvor du fandt det nødvendigt?  
 
Ja, men der er stadig meget at komme efter, på flere af områderne, eks. klimatilpasning, 
landdistriktsudvikling mv. 
 
• Har S&L prioriteret sin indsats, som du gerne så det?  

 
Ingen kommentarer. 
 
• Hvordan har rammebetingelserne påvirket S&L i denne periode? 

 
De har været mere stramme end tidligere. 

 
 
Tak for interviewet. 
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Erik Bisgaard, Prodekan for forskning, KU LIFE 
 
Dato for gennemførelse: 7. juli 2011 
 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
Som prodekan for forskning har Erik Bisgaard (EB) tæt kontakt til og et tæt samarbejde med S&L. 
 
2. Er der specifikke arbejdsområder, du særligt gør brug af eller samarbejder om, og som du har 

særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for dette interview)? 
 
Myndighedsbetjeningen generelt og det rekvirerede arbejde til det skovpolitiske udvalg mere 
specifikt. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Samarbejdet foregår kontinuerligt. 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 
Der vil være en særlig reference til leverancer til Skovpolitisk udvalg, og til myndighedsbetjeningen 
mere bredt. 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
 
5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 

niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  

 
Kvaliteten af forskning måles typisk ud fra bibliometriske indikatorer, og for KU er det publicering 
i internationale videnskabelige tidsskrifter med peer review, der er den vigtigste indikator for 
kvalitet. Her har S&L et klart forbedringspotentiale, som kan tilskrives, at S&L primært arbejder 
med anvendt og strategisk forskning, mens grundforskningen endnu spiller en mere tilbagetrukken 
rolle. 
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6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 
opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
Relevansen og anvendeligheden af S&L’s anvendte forskning er høj. Det kommer også til udtryk i 
de bidrag, der er leveret til Skovpolitisk udvalg vedr. data om skovstatistik og hugst/tilvækst mv. på 
den ene side og vedr. CO2, klima samt friluftsliv på den anden side. Især dataleverancerne har 
været meget anvendelige, i og med det er paratviden for S&L, og dermed bliver der også tale om 
hurtige leverancer. 
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
EB betragter sig som en vigtig samarbejdspartner for S&L, både generelt og som formand for 
Skovpolitisk udvalg, og EB kan bekræfte, at S&L lever helt op til målsætningen om høj grad af 
målopfyldelse. Det er også vigtigt for S&L for at bevare den troværdighed, som S&L har på 
området. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
EB oplever, at der er gode effekter af det arbejde, der leveres af S&L ifm myndighedsbetjeningen. 
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Ingen kommentarer. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
Der er måske for stor vægt på Videntjenesten, set fra EB’s synspunkt. Det går antageligt ud over, 
hvad der kan allokeres af indsats inden for den mere forskningsorienterede og for KU interessante 
formidling. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
 
Ingen kommentarer. 
 
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
 

- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
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- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  

 
EB har ingen bemærkninger til Videntjenesten ud over, at indsatsen måske går ud over arbejdet med 
publicering. 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
EB oplever forskningen som uafhængig og som ikke-politiserende. EB fremhæver også, at det er 
vigtigt, at S&L blander sig i den samfundsmæssige debat. 
 
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
 
EB fremhæver tre styrker: For det første er det den tværdisciplinære tilgang til forskningen ved 
kombinationen af våde og tørre forskningsdiscipliner. For det andet er det den geografiske dækning 
lokalt, nationalt og ift ulandene. For det tredje er det den eksterne finansiering af forskningen, som 
ligger højt ift KU.  
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
Af svage sider nævner EB den lave internationale publicering samt den store spredning i 
forskningen, som dermed kommer til at lide under for lille kritisk masse, og S&L skal måske nøje 
overveje, om alle de nuværende områder er de rigtige at arbejde med også i fremtiden. 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
Klimaudfordringen udgør en stor mulighed for S&L. Det samme gør den igangsatte forskning inden 
for biorefinery-konceptet, samt forskning inden for ulands/udviklingsområdet. 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
Behovet for ekstern finansiering vil øges, og samtidig bruges der måske for meget tid/ressourcer på 
at lave for mange forskellige ansøgninger. S&L skal måske overveje, om der skal lægges mere vægt 
på færre ansøgninger for ad den vej at øge udbyttet af anstrengelserne. 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution? Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
Samarbejdet er tæt, og det fungerer også generelt godt. EB har dog godt kunnet ønske sig mere 
konkrete indspil til strategiarbejdet, som LIFE netop har leveret til KU, eksempelvis på biorefinery-
området. 
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19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
 
EB oplever bestemt et positivt samarbejde med S&L ledelsen. Det gælder også de halvårlige møder 
med institutter og centre om den forskningsstrategiske drøftelser. 
 
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
EB er tilfreds med samarbejdet og forhandlingerne omkring de 2-årige budgetter. De foregår fint. 
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
Der er ingen umiddelbare barrierer eller tilskyndelser til fremme af samarbejdet.  
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
Ingen kommentarer. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
EB oplever en høj grad af lydhørhed fra S&L. 
 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
Ingen kommentarer. 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
 
EB oplever, at S&L, som LIFE generelt, er for lidt synlig i samfundsdebatten. Der er et stort 
uforløst potentiale. Det er vigtigt, at både S&L og LIFE blander sig i debatten. 
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
EB har oplevet, at S&L har haft det meget svært med omstillingen fra sektorforskningsinstitut til et 
liv i KU regi, men at man i S&L arbejder seriøst med det. Der er dog også klart, at det er svært at 
lave et kulturpolitisk skifte, som det der er i gang, og hvor EB godt kan forstå, at sektorforskningen 
kan føle sig kørt over.  
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E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  

 
- Markedsføring (kendskab) 

 
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 

 
- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 

tilgængelighed) 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
 

- Uddannelsesområdet? 
 

- Partnering 
 

- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 
 

EB nævner ErhvervsPhD’er som en mulighed, S&L kan dyrke mere og bedre. Det samme 
gælder også Erhvervs-Post Docs og tilsvarende professorer. 

 
 

28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  
 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 
EB efterspørger mere grundforskning fra S&L i fremtiden. 
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Brobyggeri til erhvervet med afsæt i de grundforskningsområder, man måtte satse 
på. 
  
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer 
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� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
Ja, det har EB, der råder S&L til at tage afsæt i egne kompetencer og relatere dem 
til de samfundsmæssige behov, der sætter dagsordenen i de kommende år. 
 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Øgede krav til grundforskning. 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 
 
S&L indgår i et foresight studie i efteråret om videnskabelig fokusering. Her vil 
det blive muligt for S&L at få indspil til fokuseringen af forskningen på nogle 
færre grundforskningsområder. Herefter er det et spørgsmål om at sætte ressourcer 
ind på at igangsætte afsøgning (scouting) efter relevante CVer til at opbygge 
forskningsområderne.  

 
 
Tak for interviewet. 
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Esben Møller Madsen, Skovrider, Trolleholm Gods 
 
Dato for gennemførelse: 6. juli 2011 
 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
Esben Møller Madsen (EMM) har et begrænset formelt samarbejde med S&L, men gør brug af 
Videntjenestens produkter, ansætter kandidater fra S&L og er praktikvært for Skovskolens 
erhvervsfaglige uddannelser. Endelig har EMM en direkte dialog med forskere på S&L inden for 
området skovproduktion. 
 
2. Er der specifikke arbejdsområder, du særligt gør brug af eller samarbejder om, og som du har 

særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for dette interview)? 
 
De primære referencer vil være til forskning og rådgivning inden for primær skovdrift samt til 
uddannelserne både på kandidatniveau og i Skovskolens regi. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Samarbejdet foregår løbende, afhængig af behov, skolepraktik mv. 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 
Nej. 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
 
5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 

niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  

 
EMM besvarer spørgsmålet ved at henvise til, at S&Ls indlejring i KU medfører, at forskerne af 
naturlige årsager for at få meritering på KU er mere orienterede mod at publicere white papers 
(grundforskningsorienteret forskning) end i at fortsætte det tidligere gode arbejde inden for den 
praksisnære forskning inden for skovdrift. Det har som konsekvens, at forskning og rådgivning 
inden for traditionel skovdrift ikke følger med behovet i erhvervet. Der mangler derfor nu helt 
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konkret viden og rådgivning fra S&L indenfor eksempelvis maskinel skovning, benchmark- og 
nøgletal for nye teknologier mv. Det er meget utilfredsstillende. Ligeledes er S&L´s arbejde med 
den administrative og forvaltningsmæssige side af skovdrift utilfredsstillende. Her kunne S&L 
spille en igangsættende rolle. 
 
Forskning inden for naturnær skovdrift kritiseres voldsomt af EMM. Den angives at være 
videnskabeligt ufunderet og at være udtryk for politisk følgagtighed ift Naturstyrelsen. 
 
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
EMM finder – om man bortser fra det ovennævnte - at relevans og anvendelighed karakteriserer 
S&L’s forskning inden for området skov og traditionel skovdrift. 
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
Målopfyldelsen er tilfredsstillende. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
Effekterne af forskningen for erhvervet reduceres som følge af, at fokus skifter til grundforskning 
og at relevans og anvendelighed af den praksisnære forskning reduceres. 
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Ingen kommentarer. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
Se spørgsmål om Videntjenesten nedenfor. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
 
EMM er kritisk overfor udviklingen i S&L’s uddannelser. Den traditionelle 
forstkandidatuddannelse er ikke god mere, og kandidaterne har ikke den kvalitet mere, som 
erhvervet har brug for. Det er derfor afgørende, at uddannelsen forbedres, hvis den skal spille en 
rolle i den private sektor. Her er det vigtigt at der uddannes gode innovative folk, der kan sikre 
udviklingen af sektoren. 
 
Det som gør den fremtidige situation ulykkelig er, at man parallelt med ændringerne 
(skovbrugsmæssigt set er det en forringelse) i forstkandidatuddannelsen også har ændret Skov- og 
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landskabsingeniøruddannelsen. Efter i en årrække at have været ved at overtage 
”forstkandidatmarkedet”, så vil de nye Sling´er ikke kunne gøre det efter de seneste ændringer af 
Sling-uddannelsen. Derfor vil der fremover være et vakuum i den private skovsektor. Der uddannes 
ikke nogen til de job der faktisk findes. Der kan vanskeligt rettes kritik mod at man flytter 
ressourcer og opmærksomhed fra skovbrugsuddannelserne og retter dem mod et nyt marked, hvor 
der er vækst. Men den røde lampe lyser når det sker på bekostning af skovbrugsuddannelserne som 
for øjeblikket må lade sig nøje med ”levninger”. 
 
Med hensyn til dagens Sling-udd, så er administrationen af praktikken blevet alt for kancelliagtig og 
bureaukratisk. De nye evalueringsskemaer er helt ude af trit med nytten for de involverede. Nødebo 
er trods alt ikke Harvard Business Scholl! 
 
Hvad angår de erhvervsfaglige uddannelser på Skovskolen, anfører EMM, at Nødebo lever sit eget 
liv og ikke har nogen god dialog med erhvervet om uddannelserne, som han oplever som for løse. 
Skolepraktikken er heller ikke god nok, og den mangler helt den virksomhedskulturelle del, som 
virksomhedspraktikken tilbyder.  
 
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
 

- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  

 
EMM abonnerer på Videnbladene, som han finder det rimeligt at betale for, og han finder 
også Videnbladene tilfredsstillende, selv om det er en pose blandede bolsjer. Ligeledes kan 
både rapporter og videnskabelige artikler være af høj standard  og yderst informative, 
selvom EMM ofte savner det grundmateriale som de baserer sig på .For EMM er den direkte 
kontakt til forskerne imidlertid den bedste vej til information, og her har EMM mange 
positive kontakter. 
 
EMM nævner også kurser og efteruddannelsesom lejlighedsvis er ok. 
 

 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
EMM finder, at S&L hverken er uafhængig eller ikke-politiserende. Han påpeger, at S&L har 
identificeret sig med naturnær skovbrug som en form for politisk korrekthed, der ikke har nogen 
form for forskningsmæssigt belæg. Det bliver et evangelium for S&L (Bo Larsen), som gentages 
igen og igen. Hele skovdriftssiden i S&L er forladt til fordel for dette politisk korrekte naturnær 
skovdrift. Det er klart politiserende. 
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SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
 
S&L’s stærke side er, at de (for EMM) gode kontakter til S&L. Medarbejderne er positive og 
venlige og der findes en faglighed på højt niveau. 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
Ringe erhvervsrelevant forskning, for ringe kontakt til erhvervet og ingen involvering af erhvervet. 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
EMM peger på produktion af biobrændsler, på CO2 emission og opgørelse af præcise tal for dette, 
samt optimering af produktion af fibre som muligheder for S&L. Endelig angiver EMM muligheden 
for S&L kan bidrage til, at sektoren kan udvikle nye pejlemærker for udviklingen, hvor en 
opgradering af forstkandidatuddannelsen med fokus på strategi for, mål med og implementering af 
en ny innovativ skovdrift er i fokus. 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
Den vigtigste trussel mod S&L er KU´s grundvidenskabelige ambitioner, som på længere sigt vil 
erodere erhvervstilknytningen. Ligeledes trækker det generelle meriteringssystem på KU,  i retning 
af grundforskning og væk fra den erhvervsorienterede  forskning. Endvidere påpeger EMM, at 
Naturstyrelsen trækker og gennem de sidste 10-15 år har trukket i en anden retning, end erhvervet 
har haft brug for. I den ”nye virkelighed” – som vi befinder os i – er Naturstyrelsen ikke længere 
lokomotiv i skovsektoren. De har reelt meldt sig ud. 
 
Endelig påpeger EMM, at når NEK indenfor en overskuelig årrække må forvente at slutte i jobbet 
som direktør, og er dette i sig selv en trussel mod S&L. 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution? Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
EMM har gode personlige samarbejdsrelationer til S&L. 
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
 
De faglige udvalg fungerer udmærket. De giver mulighed for ventilering af synspunkter. 
 
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
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EMM er af den klare opfattelse, at NEK er hovedårsagen til, at S&L overhovedet eksisterer i dag. 
Uden S&L ville der næppe have været skovbrugsforskning tilbage i Danmark, som havde været 
værd navnet.  
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
Fortsætter nedtoningen af forskning og rådgivning inden for skovdrift til fordel for andre typer af 
indsatser, så som naturnær skovdrift, vil samarbejdet med S&L også blive reduceret. Modsat kan 
samarbejdet udbygges, hvis S&L tilbyder løsninger mv. inden for de områder, som erhvervet har 
brug for. Samtidig er det jo også krystalklart, at skovbrugserhvervets evne/vilje til at kunne betale 
for noget som helt er yderst ringe. Her skal der findes en løsning. 
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
Det sker ad hoc og på udmærket vis. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
EMM finder S&L generelt og NEK specifikt meget lydhør, men der er også forskere, der ikke er 
det. Så det er som det skal være. 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
Rammebetingelserne er vanskelige, bl.a. fordi S&L er underlagt KU’s regler om meritering. Her 
behøves en meget mere nuanceret model, som giver plads til sektorforskning indenfor KU´s 
rammer. Desuden er – som nævnt – erhvervets betalingsvillighed et problem. Endelig kan man 
sætte spørgsmålstegn ved om den høje ”gearing” af grundbevillingen er rimelig?  
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
 
EMM ønsker ikke at S&L er mere synlige end i dag. Man skal være meget forsigtig med øget 
synlighed, hvis og når man er så politisk i sine udmeldinger, som man er. 
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
S&L har været meget hurtig og måske også for hurtig til at omstille sig til KU, men det udtrykker 
under alle omstændigheder en høj grad af omstillingsparathed. Det kan næppe være anderledes og 
KU synes sikkert, at S&L ikke er hurtige nok.  
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E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

  
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  

 
- Markedsføring (kendskab) 

 
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 

 
- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 

tilgængelighed) 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
 

- Uddannelsesområdet? 
 

- Partnering 
 

- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 
 
Se nedenfor vedr. forslag til fremtiden. 

 
 

28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  
 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 
Uddannelse er vigtigt for erhvervet, jf. ovenfor. 
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Management, Bioenergi/biobrændsler og CO2. 
 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
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� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 
tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
Der er behov for, at fastholde den kritiske masse inden for forskningen på de 
udvalgte områder og her burde S&L kan sætte fokus på skov og skovdrift (dvs. 
produktionsaspektet) og nuancere den nuværende strategi. Forskningsmæssigt bør 
S&L bestemme sig for om man vil satse på volumen eller kvalitet. Det ødelægger 
rygtet at ville begge dele. 
 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Der bliver øgede krav til finansiering af forskningen, og ikke mindst til at finde 
nye kilder til finansiering. Her skal erhvervet også selv spille ind med forslag, 
eksempelvis med inspiration fra Sverige, hvor der tilgår skovforskningen en afgift 
pr. m3 træ fældet. En slags produktionsafgiftsfond, som det kendes fra landbruget. 
 
Dette kan være en mulighed for at afhjælpe det dilemma, som erhvervet står i med 
ringe efterspørgsel efter forskning, simpelthen fordi det er for dyrt at købe 
forskningsprojekter i S&L. EMM køber eksempelvis slet ikke projekter hos S&L, 
fordi det er for dyrt ift den nytte, der er i forskningen. 
 
EMM vil dog gerne deltage i følge- og styregrupper på projekter finansieret fra 
anden side, eks. fra offentlige kasser, for på den måde både at kunne give indspil 
til og få udbytte af forskningen. 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 
 
EMM nævner afslutningsvist, at der måske er et marked for S&L’s kompetencer i 
Sverige, som jo er et meget stort skov-land, og hvor der kan være brug for den 
praksisnære forskning, som S&L hidtil har været stærk inden for. 

 
 
Tak for interviewet. 
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Jakob Kamp, Formand for Danske Landskabsarkitekter 
 
Dato for gennemførelse: 30. juni 2011 
 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
Jakob Kamp (JK) er formand for Danske Landskabsarkitekter, der er interesseorganisation for 
danske landskabsarkitekter. Som sådan sidder JK med i aftagerpanelet for uddannelsen. Endvidere 
er JK indehaver af en tegnestue og gør her brug af kandidater (landskabsarkitekter) fra S&L. 
 
2. Er der specifikke arbejdsområder, du særligt gør brug af eller samarbejder om, og som du har 

særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for dette interview)? 
 
Samarbejdet vedrører landskabsarkitektuddannelsen. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Deltager i møder i det rådgivende udvalg. 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 
Uddannelsen af landskabsarkitekter. 
 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
 
 
5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 

niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  

 
JK er bekymret for kvaliteten både i undervisning og forskning inden for fagområdet 
landskabsarkitektur. 
 
For JK er kernen i faget, hvad der kan betegnes som de kunsthåndværksmæssige færdigheder inden 
for rammerne af en designuddannelse. Der sker det i disse år, at uddannelsen ”universitetsgøres” og 
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dermed flyttes fokus fra det kunsthåndværksmæssige og over på en akademisk undervisningsform. 
Det betyder, at uddannelsen fjernes fra praksis, gøres mere akademisk og teoretisk og gennemføres 
af universitetsfolk, der ikke har praksis som ballast, men som kun har en karriere inden for 
forskning og undervisning.  
 
Samtidig tager store dele af den forskning, der knytter sig til uddannelsen, ikke afsæt i det 
grundlæggende kunsthistoriske og kunsthåndværksmæssige element, der er så vigtig for faget. Der 
er et stor behov for at drøfte en forskningsstrategi for faget, som forholder sig til disse elementer. 
Denne diskussion skal tages mellem S&L, interesseorganisationer og erhvervet.  
 
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
Det kan være en fare for at relevansen og anvendeligheden af uddannelsen reduceres i takt med, at 
faget mister sin nærhed til markedet og til erhvervet.  
 
Konkrete forhold ved undervisningen medfører også faldende relevans og anvendelighed. Det 
gælder eksempelvis gruppearbejdet, der spiller en alt for stor rolle, og hvor det bliver vanskeligt at 
vurdere den enkeltes niveau indenfor konkrete færdigheder. Som ovenfor anført er det et problem i 
denne sammenhæng, at underviseren er alt for teoretisk og ikke har praksis erfaring. 
  
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
Ingen kommentarer. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
Effekterne af den reducerede kvalitet og anvendelighed i undervisningen vil være, at kandidaterne 
ikke lever op til de kvalitetskrav, der stilles i erhvervet. Det vil betyde vanskeligheder for de nye 
kandidater på jobmarkedet og det vil betyde, at sektoren vil få svært ved at finde den type af nye 
medarbejdere, som er afgørende for erhvervets succes.  
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Levedygtigheden i uddannelsen er ikke tilfredsstillende. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
Se vurderingen af Videntjenesten nedenfor. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
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S&L lever ikke op til denne målsætning med den udvikling, der er i gang på 
landskabsarkitektuddannelsen i øjeblikket. Uddannelsen gøres for teoretisk og praksisfjern. 
 
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
 

- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  

 
JK har ikke megen viden om formidlingen, men har netop tegnet et abonnement på Videnbladene 
og vil se, hvordan de kan bruges i det daglige arbejde. 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
S&L er naturligvis nødt til at orientere sig mod de kasser mv. der har penge til rådighed for 
forskning, og det giver dem en afhængighed af disse kilder, men denne afhængighed kommer ikke 
til udtryk i forskningen. Dog kan JK ønske sig en mere dagsordenssættende forskning fra S&L, end 
det er tilfældet i dag. Der er mere bagkant, end der er forkant over forskningen, efter JK’s 
vurdering. 
 
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
 
Der er et stærkt fagligt miljø, og der er kritisk masse på S&L. 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
”Universitetsgørelsen” af uddannelsen er det største problem, som også medfører, at den 
praksisnære del af undervisningen reduceres. 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
Der er et uforløst potentiale i faget ved at arbejde videre med tværfagligheden, men ud fra fagets 
præmisser (kunsthåndværk, design, praksisnærhed). Der er mange muligheder i planlægning af 
brugen af det åbne rum både i byen og på landet, hvor faget kan bidrage med nye løsninger og hvor 
der vil være en værditilvækst i det input, som faget kan bidrage med ift andre mere tekniske 
discipliner. Faget kan binde planlægningsprocesser sammen og har en særlig kompetence indenfor 
det projektorienterede arbejde. 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
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”Universitetsgørelsen” af undervisning og forskning er den største trussel mod faget i dag. 
 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution? Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
Aftagerpanelet repræsenterer en god platform for åbenhed og dialog med S&L om uddannelsen og 
faget. 
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
 
Aftagerpanelet er et udmærket forum, men det er tilsyneladende mere orienterende end 
dialogbaseret. JK foretrækker en tættere kontakt til faggrupper og ledelse, end hvad der kommer ud 
af deltagelsen heri. 
 
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
Ingen kommentarer. 
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
En fortsættelse af ”universitetsgørelsen” vil betyde en bremse på samarbejdet, men 
samarbejdsrelationer kan modsat også fremmes gennem en lydhør dialog om de problemstillinger, 
som JK rejser på fagets vegne. 
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
Feedback gives via aftagerpanelet og det rådgivende udvalg, samt via direkte kontakt til 
medarbejdere og ledelse. Det fungerer udmærket. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
Lydhørheden overfor kommentarer og kritik er god, men det er svært at se, hvad der sker 
efterfølgende. Det kan godt virke som om, der ikke er tilstrækkelig opfølgning på dialogen. 
 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 
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Betingelserne er svære, i og med at det er KU og ”universitetsgørelsen” af uddannelsen og faget, 
der nu definerer udviklingen for S&L.  
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
 
S&L er ikke tilstrækkeligt synlige. Der kan godt gøres mere for at komme ud i verden, ud fra 
elfenbenstårnet, men det behøver ikke at være ved at afholde dyre deltagerbetalte konferencer. Det 
er der ikke ressourcer til at deltage i fra erhvervets side. 
. 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
Ingen kommentarer. 
 
E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  

 
Mere dagsordenssættende synlighed efterspørges. 
 

- Markedsføring (kendskab) 
 

- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 
 

- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 
tilgængelighed) 

 
- Vidensopsamling og – udveksling 

 
- Uddannelsesområdet? 

 
Nedlæggelsen af en række obligatoriske fag, som Havekunsthistorie med flere, er uheldigt 
for faget. Det er kernefag, der dermed forsvinder ud af pensum, og som bidrager til at 
erodere fagets traditionelle grundlag. ”Universitetsgørelsen” af uddannelsen skal stoppes og 
det kunsthåndværksmæssige og det designrelaterede skal tilbage i en praksisnær hverdag. 

 



 61

- Partnering 
 

- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 
 
 

28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  
 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 
Nej. 
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
JK henviser til klimadagsordenen, som en generel reference for det fremtidige 
arbejde, men oven på den er der plads til udvikling af bedre løsninger, hvor det 
æstetiske kommer i højsædet. Her er der brug for, at S&L sætter en dagsorden. 
 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Forskningsstrategi med afsæt i det kunsthåndværksmæssige, det designrelaterede 
og det praksisnære til forskel fra en teoretisk akademisk forskning uden relevans 
for sektoren. Der er her behov for at tage fat i dialogen om indholdet heri, inden 
for rammerne af en fremtidig strategi for forskning og uddannelse inden for faget. 
 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
Ingen kommentarer. 

 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 

 
Den tekniske forskning skal kobles med kvalitet og æstetik. Det vil være vigtigt 
for mulighederne for at levere nye brugbare løsninger. 

 
 
Tak for interviewet. 
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Jakob Rygg Klaumann, Direktør, Dansk Træforening 
 
Dato for gennemførelse: 12. August 2011 

 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
Jakob Rygg Klaumann (JRK) har to samarbejdsflader til S&L. Det er følgende: 
 
Dansk Træforening er brancheforening for danske træimportører. Medlemmerne importerer træ fra 
alle oprindelsessteder, herunder træ fra troperne men primært importeres træ fra Skandinavien. 
Historisk set har der været tæt samarbejde mellem enkeltvirksomheder i medlemskredsen og S&L. 
 
Træ Er Miljø, der driver videnportalen Trae.dk, der er Danmarks portal om Træ og træanvendelse, 
som er finansieret af 7 organisationer i den danske træsektor og 2 styrelser under Miljøministeriet. 
 
2. Er der specifikke arbejdsområder (jf. kategoriseringen ovenfor), du særligt gør brug af eller 

samarbejder om, og som du har særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for 
dette interview)? 

 
Det er især formidlingen af resultater af arbejdet i S&L, som JRK gør brug af ifm arbejdet med 
portalen Trae.dk. Hertil kommer lejlighedsvis kvalitetssikring af nyt og eksisterende materiale på 
trae.dk. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Samarbejdet er sporadisk, og der er et stort ønske fra JRK om at forstærke og intensivere 
samarbejdet, især til Videntjenesten. 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 
Svarene vil primært være relateret til Videntjenesten. 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
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5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 
niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  

 
JRK vurderer umiddelbart, at kvaliteten af S&L’s ydelser er god, men generelt er han ikke i en 
position til at udtale sig herom på et mere specifikt grundlag. Generelt er der dog tale om god 
kvalitet. 
 
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
Ingen kommentarer. 
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
Ingen kommentarer. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
Ingen kommentarer. 
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Ingen kommentarer. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
Kvaliteten af formidlingen er generelt god. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
 
JRK er selv forstkandidat fra 2003 og har en god fornemmelse for, hvordan uddannelsen er udviklet 
efterfølgende. JRK vurderer, at der stadig er et behov for at give de studerende mere indsigt i og 
forståelse for træets og træhandelens rolle i udviklingen af en grøn økonomi, både nationalt og 
globalt, og både positivt og negativt. Træhandel har tillige betydelig effekt på mulighederne for 
samfundsudvikling og fattigdomsbekæmpelse, og det er vigtigt, at de studerende har mulighed for 
at få kendskab hertil i en globaliseret verden. 
 
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
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- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  

 
Videntjenesten er primært rettet mod det professionelle faglige miljø i sektoren, og her fungerer 
Videntjenesten godt. Videnbladene er fagligt gode, men det er ikke hensigtsmæssigt at der skal 
betales for et abonnement. De burde være gratis. JRK har drøftet med S&L om et abonnement 
kunne være gratis for videnportalen, mod at indholdet fra Videnbladene kan formidles på Trae.dk, 
men det er der ikke enighed om endnu. 
 
JRK gør brug af sit netværk og sin adgang til de enkelte forskere, og her er kontakterne gode, og der 
er altid et svar at få. 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
Ingen kommentarer. 
 
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
Høj faglighed blandt forskerne og en stærk S&L profil. 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
Ingen kommentarer. 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
Det er vigtigt, at S&L holder en tæt dialog med erhvervet for at afdække de muligheder, der er her. 
Dansk Træforening og træhandelen rummer også sådanne muligheder, som S&L med fordel kan 
dyrke. 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
Adgang til og konkurrence om de begrænsede bevillinger til forskning inden for S&L’s områder er 
den største trussel for S&L. 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution? Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
Hverken Dansk Træforening eller Træ Er Miljø har i dag et formelt samarbejde med S&L. En 
styrkelse af samarbejdet efterspørges af JRK. 
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19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
 
Der er ikke formelle procedurer i dag. 
 
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
Ingen kommentarer. 
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
Ingen kommentarer. 
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
Ingen kommentarer. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
Der er god lydhørhed overfor de synspunkter JRK har, og dialogen med de enkelte forskere er god. 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
Ingen kommentarer. 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
 
JRK oplever ikke S&L som særligt synlig og slet ikke inden for de områder, som han arbejder 
inden for (Dansk Træforening og handel med træ). Set ud fra sit synspunkt finder JRK, at der kan 
være grund til at øge synligheden. 
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
Ingen kommentarer. 
 
E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
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27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 
hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  

 
- Markedsføring (kendskab) 

 
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 

 
- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 

tilgængelighed) 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
 

- Uddannelsesområdet? 
Mere fokus på emner som træets og træ-handelens rolle i udviklingen af en grøn 
økonomi, nationalt og globalt. Herunder betydningen for samfundsudvikling og 
fattigdomsbekæmpelse. 
 

- Partnering 
 
JRK ser gerne et tættere partnerskab med S&L. 
 

- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 
 
28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  

 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 
JRK peger på området Træ som materiale og træets bidrag til en grøn økonomi, 
gennem bæredygtig produktion og forbrug af træ. Her kan han ønske sig en 
betydelig stærkere forskningsmæssig indsats. Det kan bl.a. indeholde 
livscyclusvurderinger af træ som materiale i forskellige anvendelser i forhold til 
andre materialer. Det kan eksempelvis være i store byggerier (fleretagehuse, 
sportshaller, institutioner, broer). 
 
Der er et stort potentiale i træ ift klima og CO2, både ifm binding og substitution. 
Derfor bør der arbejdes for at fremme anvendelsen af træ. Træ og træmaterialers 
egenskaber fx Engineered wood er et eksempel på et indsatsområde, som kan 
styrkes forskningsmæssigt i Danmark i denne sammenhæng, tilligemed forskning 
og udvikling af nye, træbaserede produkter. 
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Der arbejdes i øjeblikket på udvikling af et nationalt dansk træbyggeprogram fra 
Dansk Træforenings og andre interessenters side, og her kan der med fordel gøres 
brug af forskning på området som dokumentation for effekterne (miljø, klima, 
økonomi) af et sådant program. Erfaringsudveksling med andre 
forskningsinstitutioner i Danmark og udlandet inden for træområdet er også vigtig 
i denne sammenhæng. 
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Se ovenfor. 
 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Nej. 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
Ingen kommentarer. 
 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 

 
Ingen kommentarer. 

 
Tak for interviewet. 
 



 68

 
Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Jan Søndergaard, Direktør, Danmarks Skovforening 
 
Dato for gennemførelse: 7. juli 2011 
 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
Jan Søndergaard (JS) beskriver samarbejdsfladerne med S&L på følgende måde: 

• Jens Kristian Poulsen, der er medlem af Dansk Skovforenings bestyrelse er repræsenteret i 
S&L’s bestyrelse, 

• S&L bidrager til Dansk Skovforenings årlige ekskursioner ifm generalforsamlingen, 
• Løbende kontakt fx i forbindelse med plantesygdomme, bekæmpelse m.v. 

 
2. Er der specifikke arbejdsområder (jf. kategoriseringen ovenfor), du særligt gør brug af eller 

samarbejder om, og som du har særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for 
dette interview)? 

 
Fokus for JS er i interviewet lagt på områderne Skov og Skovdrift som udtryk for de traditionelle 
fagområder, som Skovforeningen har gjort brug af på S&L. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Samarbejdet foregår kontinuerligt gennem den løbende kontakt og med den regelmæssighed, som 
bestyrelsesmøder og generalforsamling tilsiger samt i forbindelse med møder i Udvalget for 
Plantesygdomme og Plantesundhed. 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 

Nej. 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
 
5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 

niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  
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JS oplever ingen kritik af den forskning, som S&L leverer. Han tror bestemt, at S&L lever op til 
sine ambitioner om at lave forskning af høj kvalitet. 
 
Det største problem er imidlertid, at S&L har skiftet fokus fra skov og skovdrift i retning af 
naturforvaltning. Det er et skifte, der ikke er godt vurderet fra erhvervets synsvinkel, og som har 
stået på i en årrække. 
 
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
I forlængelse af ovenstående, bliver relevans og anvendelighed mindre og mindre, i takt med at 
fokus flyttes til naturforvaltning og væk fra driftsmæssig skovbrug bl.a. vedr. skovtræarter, genetik, 
driftsteknik, sprøjtning, dyrkning mv.. Det er en uheldig udvikling, vurderer JS, men han kan på sin 
side godt forstå, at S&L følger de pengestrømme, der er til rådighed. Her må det klart erkendes, at 
erhvervet ikke har mange ressourcer at spille ind med. S&L er i relation til de traditionelle 
skovrelaterede forskningsområder ramt af de reducerede basisbevillinger. 
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
JS bekræfter, at han oplever S&L som gode til at leve op til målopfyldelseskravene. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
Der er gode effekter af forskningen, både hvad angår skovdrift og mere specifikke emner som 
certificeringssystemer, miljøledelse og udvikling af grønne driftsregnskaber. Derfor er det også 
beklageligt, at fokus flyttes væk fra dette område hos S&L 
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Levedygtighed og holdbarhed er absolut også i orden, for så vidt angår det driftsmæssige indhold i 
forskningen. Hvad angår forskning relateret til friluftsliv er JS mere skeptisk. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
Se nedenfor vedr. videntjenesten. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
 
Der er en stigende kritik fra erhvervet vedr. kvaliteten af de kandidater, der uddannes. De er ofte 
ikke særligt brugbare. Samtidig er det primære erhvervs behov for kadidater med en mastergrad 
faldende. Fremover vil der ikke blive mange forstkandidater ansat i skovbruget, men uddannelsen er 
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vigtig mhp offentlig forvaltning og forskning. Skov- og landskabsingeniøruddannelsen er derimod 
fremtidens uddannelse for ledere til skovbruget. 
 
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
 

- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  

 
Dansk Skovforening abonnerer på Videnbladene, men JS gør ikke meget brug af dem. Der er for 
lidt indhold ift erhvervets brug. Skovforeningens tidsskrifter når meget bredere ud til, og her 
bidrager S&L også, især når det har været omtalt som en mulig formidlingsvej for forskerne overfor 
NEK af JS, men efterfølgende flader det hurtigt ud igen. JS opfatter det sådan, at den slags 
formidling ikke spiller en stor rolle hos forskerne. 
 
Hvad gælder efteruddannelse mv., så har skovsektoren ikke gjort nok for at holde kontakten til 
Skovskolen. Det erkendes af JS, og man vil gøre mere ved det i fremtiden. 
 
Den mest benyttede formidlingsform er den direkte kontakt til og dialog med de enkelte forskere og 
ledelsen på S&L. 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
JS finder, at S&L er uafhængige i deres forskning, ligesom de er ikke-politiserende. 
 
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
 
JS nævner tre styrker: Der er høj kvalitet i de svar, som de enkelte forskere kan give på stillede 
spørgsmål, de er hurtige til at svare, og de er servicemindede og udviser stor velvilje. 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
Der er et vigende fokus på skov og skovdrift, og kandidaterne er ikke så velegnede i dag, som 
tidligere. 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
Skovdrift er efter JS’s vurdering stadig vigtigt, bl.a. vedr. produktion af biomasse og sikring af 
dansk forsyning; klimatilpasning, træprodukter og CO2 reduktion. 
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17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
Forskningsbevillingerne synes at være for små til at sikre en tilpas kritisk masse på alle de områder, 
som S&L arbejder indenfor. Overgangen fra basisbevillinger til projektbevillinger skader de 
traditionelle skovdyrknings- og skovdriftsmæssige forskningsområder. Mange af disse områder 
dækkes af en enkelt forsker og flere af disse forskere forlader S&L i disse år. 
 
Et fremtidigt formandsskifte for S&L’s bestyrelse kan også medvirke til at fjerne fokus endnu mere 
fra skovbrugets behov. 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution?Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
Samarbejdsrelationerne er gode generelt set. Deltagelsen i centerbestyrelsen fungerer sådan set OK 
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
 
Den løbende kontakt er helt tilfredsstillende. Det samme gælder de årlige seancer i tilknytning til 
Skovforeningens generalforsamling, som er meget vigtige for kontakten mellem 
forskning/udvikling og erhvervet.. 
 
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
Ingen kommentarer. 
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
Mangel på ressourcer i erhvervet og på S&L er den største barriere for en udbygning af 
samarbejdet. 
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
Feedback gives direkte til centerbestyrelsen eller til ledelsen og medarbejdere gennem den direkte 
dialog. Det fungerer udmærket. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
S&L er lydhøre overfor kommentarer mv. fra JS og Dansk Skovforening, og det gælder på alle 
niveauer. 
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D. Rammebetingelser for S&L 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
Ingen kommentarer; se dog besvarelsen af punkt 17. 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
 
Ingen kommentarer; se dog besvarelsen af punkt 12 
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
JS finder det svært at vurdere, om S&L har været gode til at omstille sig i de senere år. Tingene har 
udviklet sig til det værre, men det kunne jo også have været endnu værre. Så i det lys er det 
vanskeligt at konkludere på spørgsmålet. 
 
E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 
 
Mere fokus på skov og skovdrift. 
 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 
 
Mere selvstændigt initiativ hos forskerne til formidling gennem tidsskriftet Skoven jf. punkt 
12 og 25. 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  

 
- Markedsføring (kendskab) 

 
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 

 
- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 

tilgængelighed) 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
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- Uddannelsesområdet? 
 
Mere relevante og erhvervsrettede uddannelser. 
 
- Partnering 

 
- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 

 
 

28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  
 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 
JS: Der er ikke udsigt til, at samarbejdet vil ændre sig de kommende år. 
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Skov og skovdrift, bl.a. ifm biomasseproduktion, sikring af dansk 
forsyningssikkerhed, klimatilpasning og CO2 reduktion 
 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
Betingelserne er svære for S&L, men JS er sikker på, at NEK og ledelsen vil slås 
for S&L, og dermed gøre det muligt for S&L at blive ved med at levere god 
kvalitet. 
 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 

 
Nej. 
 

29. Sammenligning med hovedsynspunkter fra forrige analyse, hvor det er relevant (hvor 
interviewpersonen går igen) 

 
Du deltog også i S&L’s interessentanalyse i 2007. Ved den lejlighed gav du udtryk for følgende 
hovedpunkter dels vedr. tilfredshed med S&L, dels vedr. de fremtidige faglige behov mv. 
 

a. Generel tilfredshed med samarbejdet med S&L 
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b. Bekymring over, at skov og skovdriftsandelen af S&Ls forskning er faldende. 
c. Med S&L i KU bliver Dansk Skovforening en endnu mindre kunde. 

 
• Hvordan vil du vurdere S&L’s indsats siden da inden for de områder, du nævnte dengang?  
 
JS er stadig tilfreds med samarbejdet med S&L, men indsatsen inden for Skovforeningens 
interesseområde er ikke øget. Tværtimod. 
 
• Har S&L forbedret sin indsats, hvor du fandt det nødvendigt?  
 
Nej, det har S&L ikke. Tværtimod er tingene blevet værre. 
 
• Har S&L prioriteret sin indsats, som du gerne så det?  
 
Nej, det har S&L ikke, men JS kan godt forstå, hvorfor det er sådan, jf. behovet for S&L for at 
søge opgaver, hvor der er penge. 
 
• Hvordan har rammebetingelserne påvirket S&L i denne periode? 

 
Indlejringen i KU har gjort, at det er blevet sværere for S&L at tilgodese erhvervets behov. 

 
 
Tak for interviewet. 
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Jens Bjerregaard Christensen, Skovrider, Naturstyrelsen 
 
Dato for gennemførelse: 7. juli 2011 
 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
Jens Bjerregaard Christensen (JBC) angiver en række forskellige samarbejdsflader med S&L: 
 

• JBC er medlem af det Rådgivende udvalg for Skov og Naturressourcer, 
• JBC sidder også i et udvalg for Center for forskning og udvikling om menneske, natur og 

friluftsliv samt formidling herom, 
• JBC er ansvarlig for området Skovfrø og Genetik i Naturstyrelsen, 
• Censor på S&L’s uddannelse i konflikthåndtering, og ansvarlig for Naturstyrelsens projekt 

om uddannelse af medarbejderne i konflikthåndtering og borgerinddragelse, 
• Holder sig orienteret om indholdet i eksisterende og nye uddannelser, hvad angår indhold og 

metoder mv. 
• ”Vicevært” for Skovskolen, hvor Naturstyrelsen er jordejer, 
• Naturstyrelsen er med sine arealer også skolepraktikvært for de erhvervsfaglige uddannelser 

på Skovskolen, 
• Endelig indgår JBG i et svensk dansk regionalt samarbejde (Interreg) med S&L om turisme, 

samt et EU projekt EARNEST omkring turisme. 
 
2. Er der specifikke arbejdsområder (jf. kategoriseringen ovenfor), du særligt gør brug af eller 

samarbejder om, og som du har særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for 
dette interview)? 

 
Naturnær skovdrift. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Samarbejdet foregår kontinuerligt og med stor frekvens. 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 
Nej. 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
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I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
 
 
5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 

niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  

 
JBC finder forskningen på S&L god, og bekræfter, at S&L lever op til sine ambitioner på området. 
Forskerne er dygtige og fokuserede. 
 
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
Ja, forskningen inden for bl.a. naturnær skov og andre bløde områder er relevant og anvendelig for 
Naturstyrelsen. Det samme gælder forskningen inden for genetik. 
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
JBC har et spinkelt grundlag at vurdere dette spørgsmål på, men finder desuagtet, at S&L lever op 
til målsætningerne om høj grad af målopfyldelse. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
Ja, der er gode effekter både i politikformulering og i praksis vedr. eksempelvis forskning inden for 
naturnær skovdrift (Bo Larsen). 
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Levedygtigheden er tilfredsstillende. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
S&L er gode til at komme ud med deres budskaber på konferencer, ekskursioner, i tidsskrifter og 
lign. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
 
Det er lykkedes. 
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12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 
konkret? 

 
- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  

 
Godt jf. pkt. 10, - specielt er hjemmesiden og videnblade gode, - føler at efteruddannelsesdelen 
kunne være bedre, - men måske udtryk for manglende efterspørgsel. 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
S&L er naturligvis afhængige af de kasser, der er til rådighed, og som bl.a. besluttes fra politisk 
side, så på den måde er der en vis styring,, men hvad gælder selve den udførte forskning og 
resultaterne herfra er S&L uafhængige på resultatdelen. JBC bekræfter også, at S&L er ikke-
politiserende.  
 
SWOT: 
 
Ingen kommentarer. 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution?Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
Samarbejdsrelationerne er generelt gode med S&L. 
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
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Også procedurerne for dette samarbejde er tilfredsstillende. 
 
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
JBC opfatter generelt ledelsen af S&L som meget kompetent og i fin dialog/føling med 
omverdenens krav. 
.  
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
Ingen kommentarer. 
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
Dialogen mellem JBC og S&L er oftest direkte, og JBC sætter stor pris på og benytter den direkte 
kontakt til den enkelte forsker. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
S&L’s lydhørhed er tilfredsstillende. 
 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
Ingen kommentarer. 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
 
S&L er stadig ikke tilstrækkeligt synlige i debatten. Det er dog ikke kun noget, man kan bebrejde 
S&L. Efterspørgselen fra pressen er også svag. 
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
Ledelsen i almindelighed og NEK i særdeleshed har været formidabel og vedholdende til at flytte 
S&L til det sted, hvor centeret er i dag med fokus på temaer som landskab, natur og friluftsliv.  
 
E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
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27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  

 
- Markedsføring (kendskab) 

 
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 

 
- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 

tilgængelighed) 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
 

- Uddannelsesområdet? 
 

- Partnering 
 

- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 
 
JBC nævner akkreditering af uddannelserne som et godt system til fremme kvalitet i uddannelserne 
på S&L. 

 
 

28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  
 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 
JBC vil fortsætte med de samme typer af relationer til S&L i fremtiden, som i dag. 
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Bæredygtig biomasseproduktion er et vigtigt område i de kommende år. 
 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  
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JBC har i høj grad tillid til, at S&L kan fortsætte det gode arbejde fremover. Den 
nye bygning på Frederiksberg er et udtryk for en fremadrettet satsning og en 
centralisering af S&L, som er lovende for fremtiden. 
 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Der sker i disse år en gradvis udtynding af kilderne til finansiering af den 
internationale forskning i S&L, eksempelvis finansieret af 
Udenrigsministeriet/DANIDA, og der er formentlig heller ingen efterspørgsel fra 
Naturstyrelsen på det internationale område. Der er derfor behov for at S&L gør 
en indsats for at finde andre finansieringskilder til denne forskning, eksempelvis i 
EU regi, hvis man ønsker, at man vil fortsætte på området. 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 

 
 
Tak for interviewet. 
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Jens Ole Juul, Kvalitetschef, Center for Park og Natur, Københavns Kommune 
 
Dato for gennemførelse: 27. juni, 2011 
 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
Jens Ole Juul (JOJ) samarbejder med S&L omkring en række konkrete projekter, der typisk har 
deres afsæt i et konkret problem, eller behov i forvaltningens arbejde, som påkalder sig en løsning. 
 
2. Er der specifikke arbejdsområder, du særligt gør brug af eller samarbejder om, og som du har 

særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for dette interview)? 
 
De primære samarbejdsområder er indenfor parkforvaltning og driftsstyring heraf. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Samarbejdet er projektorganiseret, og der gennemføres jævnligt projekter af støtte eller mindre 
omfang. Omfanget begrænses dog af, at Kbh. Kommune ikke har de ressourcer til rådighed, som 
behovet for teknisk rådgivning mv. kunne tilsige inden for sektoren, men det er jo en generel 
betingelse for de danske kommuner. 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 

Angiv sagerne. 
 

JOJ referer til tre konkrete projekter: Risikovurdering af træer som led i parkforvaltningen, Brug af 
omfanget hhv. udbredelse af svampesygdom som indikator for vurdering af træers risiko for at 
vælte, samt endelig brug af CMA som alternativ til vejsalt som optøningsmiddel. Sammenfattende 
er det faglige kompetencer til forvaltning af træer i et urbant miljø, som JOJ efterspørger hos S&L. 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
 
 
5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 

niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  
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Ja, det er helt klart oplevelsen. Fagligt kompetente ydelser kendetegner arbejdet fra S&L.  
 
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
De leverede ydelser i de forskellige projekter repræsenterer relevant viden.  
 
Men ydelserne er ikke altid anvendelige i det ønskede omfang. Som eksempel gives et projekt om 
eventuel kommunal erstatningspligt og risikovurdering af træer. For at et sådant arbejde skal finde 
anvendelse i et politisk styret system, skal der ikke være videnskabelige forbehold, der kan få 
betydning eksempelvis for ansvarspådragelse, og som kan gøre det vanskeligt for det politiske 
system at træffe beslutning i sagen.  
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
Ja, S&L lever op til aftalerne.  
 
Der kan dog være grund til at være meget præcis i udfærdigelsen af aftalegrundlaget, således at der 
med afsæt i dette skabes en klar og entydig forudsætningsafstemning. Mulighederne for at anvende 
forskningsresultaterne skal eksempelvis afklares, således at JOJ og Kbh. kommune ikke overraskes 
over, at et projekt baseret på 20 træer ikke giver nogen klar anvendelighed, hvorimod projektet 
skulle have haft eksempelvis 200.000 træer som grundlag, før resultatet kan anvendes i praksis. En 
sådan problemstilling skal undgås gennem et bedre aftalegrundlag. Anbefalingen går begge veje: 
Både mod S&L og Kbh. kommune. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
Ja, projekterne bidrager med klare anbefalinger, som også i visse tilfælde følges. Et eksempel er 
vedr. vanding af træer i det urbane miljø (grønne poser på træerne). 
  
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Ja, der leveres holdbare og levedygtige resultater. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
JOJ’s kendskab til S&L’s formidling går primært via den direkte dialog med forskerne i de enkelte 
projekter. Her er formidlingen tilfredsstillende. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   



 83

 
Ingen kommentarer! 
 
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
 

- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  

 
JOJ bruger dels Videnbladene, dels kurser og efteruddannelse. Begge dele er gode. Medarbejdere 
fra Kbh. kommune indgår også som foredragsholdere i kurser og deltager på endagsseminarer mv. 
Det er vigtigt både socialt og fagligt. 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
JOJ bekræfter, at S&L er uafhængig og ikke-politiserende. JOJ ser det som naturligt, at S&L 
advokerer for bestemte faglige synspunkter i den offentlige debat. 
 
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
 
Fagligt stærkt funderet inden for de områder, JOJ benytter. 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
JOJ peger på, at der synes at være skotter mellem de forskellige fagområder, således at 
komplementære faglige vinkler ikke udnyttes, selv om de rent faktisk er til stede på S&L og på KU 
.  
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
Ingen kommentarer. 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
Der bliver færre og færre penge til rådighed til den type af projekter, som Kbh. kommune hidtil har 
købt hos S&L. 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
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18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution?Er 
S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
Samarbejdet er godt, især hvad gælder den direkte dialog med forskerne. 
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
 
Ja, de er hensigtsmæssige. 
 
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
Styring mv. af samarbejdet er tilfredsstillende. 
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
Det vigtigste barriere er ressourceknaphed i Kbh. kommune og i kommunerne generelt. 
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
Feed back gives typisk i projekternes følge- eller styregrupper. Det fungerer tilfredsstillende. Der 
kan dog godt tænkes i mere formelle evalueringsskemaer, hvor S&L udsender sådanne skemaer til 
samarbejdspartnerne, således at en systematisk indsamling af tilbagemeldinger kan finde sted. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
Lydhørheden vurderes af JOJ til ikke altid at være den bedste. Der anføres to forhold vedr. dette. 
For det første er der behov for forudsætningsafstemning og lydhørhed hos S&L omkring, hvor i 
forskningskæden samarbejdet ligger (grundforskning eller anvendt forskning), jf. spørgsmålet om 
ansvarspådragelse nævnt tidligere. For det andet er der ikke fuld lydhørhed ift den processuelle del 
af samarbejdet, og der kunne måske gøres en indsats i form af forbedret projektledelse. 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
Et snævert økonomisk råderum gør betingelserne svære for S&L, men det er sådan verden er i dag. 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
 
Synligheden kan stadig være bedre. 



 85

 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
JOJ omtaler S&L’s evne og vilje til omstilling som forbilledlig. 
 
E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  

 
- Markedsføring (kendskab) 

 
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 

 
- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 

tilgængelighed) 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
 

- Uddannelsesområdet? 
 

- Partnering 
 

- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 
 
JOJ anbefaler S&l at fastholde relationerne til erhvervet, og til at fastholde positionen som en 
sektorforskningsinstitution, således at S&L ikke kun udvikler sig i retning af at blive et traditionelt 
universitetsforskningsinstitut.  

 
 

28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  
 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
Projektsamarbejdet vil stadig være vigtigt, de økonomiske begrænsninger uudtalte. 
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
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Det grønne område er naturligvis centralt for JOJ. Især er der interesse for og 
behov for videnskabeligt baserede forvaltningsmodeller på det grønne område, 
hvor også de samfundsvidenskabelige discipliner kan indgå. 
 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
Ingen kommentarer. 
 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 

 
 
29. Sammenligning med hovedsynspunkter fra forrige analyse, hvor det er relevant (hvor 

interviewpersonen går igen) 
 
Holger Bisgaard og Jon Pape deltog også i S&L’s interessentanalyse i 2007. Ved den lejlighed gav 
de udtryk for følgende hovedpunkter dels vedr. tilfredshed med S&L, dels vedr. de fremtidige 
faglige behov mv. 
 
Indsættes ud fra referatet fra forrige interview: 
 

• Stor brugertilfredshed 
• Bedre indsats på resultatstyring på det grønne område. 
• Manglende forskning inden for By og Landskab, By og Trafik. 
• Erfaringer med borgerinddragelse ifm offentlige høringer. 
• Udvikling af kursusudbuddet i en mere nytænkende innovativ retning. 

 
• Hvordan vil du vurdere S&L’s indsats siden da inden for de områder, der nævntes dengang?  

 
Stadig stor tilfredshed. 
Stadig behov for mere forskning vedr. resultatstyring på det grønne område. 
By og Landskab er blevet styrket tilfredsstillende siden 2007 inden for området træer, mens det 
ikke gælder for forvaltning. 
 

• Har S&L forbedret sin indsats, hvor du fandt det nødvendigt?  
 
Ja, på nogle, men ikke på alle områder. 
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• Har S&L prioriteret sin indsats, som du gerne så det?  

 
Nej, der er stadig områder, der kan opprioriteres, især vedr. driftsstyring af det grønne område. Der 
er heller ikke gjort tilstrækkeligt for at inddrage internationale erfaringer fra S&L’s EU projekter 
inden for parkforvaltning i arbejdet for danske kommuner. 
 

• Hvordan har rammebetingelserne påvirket S&L i denne periode? 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
Tak for interviewet. 
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Jesper Sølver Schou, Kontorchef, Miljøøkonomisk enhed, Det Økonomiske Råds Sekretariat 
 
Dato for gennemførelse: 1. juli, 2011 
 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
Jesper Sølver Schou (JSS) peger på fire områder, hvor han og den miljøøkonomiske enhed i DØR 
samarbejder med S&L. Det er: 
 

• Anvendelse af S&L’s publicerede forskningsresultater 
• Køb af konsulentydelser hos S&L på bestemte områder 
• Indgår som person i individuelle faglige netværk 
• Ansætter kandidater fra S&L, hvis det er relevant 

 
2. Er der specifikke arbejdsområder (jf. kategoriseringen ovenfor), du særligt gør brug af eller 

samarbejder om, og som du har særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for 
dette interview)? 

 
Samarbejdet foregår primært indenfor området Økonomi, politik og planlægning med professor Bo 
Jellesmark som leder (herunder forskningen inden for Skov og naturøkonomi) samt Natur og 
miljøplanlægning med professor Niels Strange som leder. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Samarbejdet foregår regelmæssigt. Anvendelse af publicerede resultater og deltagelse i faglige 
netværk sker hele tiden, mens det er bestemt af de emner, der indgår i kontorets arbejde og 
rapporter, om der er behov for køb af konsulentydelser fra S&L. Ansættelse af kandidater fra S&L 
sker også mere sporadisk. 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 

Angiv sagerne. 
 
Forskningsbidrag til rapportbidrag om trafikstøj, samt bidrag til værdisætning af rekreative værdier. 
 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
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I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
 
5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 

niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  

 
JSS bekræfter, at S&L lever op til målet om at levere høj kvalitet i forskningen. JSS finder ikke, at 
der er andre bedre forskningsmiljøer i Danmark på området. 
 
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
Leverancerne er relevante og anvendelige, og det skyldes en tæt dialog mellem JSS og S&L om 
arbejdet, dets karakter og indhold mv. Derfor rammer det tæt på målet. 
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
Leverancerne sker langt hen ad vejen til tiden og inden for ressourcerammen, og der er her ingen 
forskel på S&L og andre leverandører. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
Effekterne af leverancerne er, at resultaterne finder anvendelse i de rapporter, som kontoret leverer 
til DØR, og dermed finder de vej ind i de politiske processer. Om der kommer noget ud af det, er jo 
en anden sag, som ikke har med S&L’s arbejde at gøre. 
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Generelt vurderes levedygtighed og holdbarhed af forskningen inden for området at være god. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
Formidlingen af resultaterne er god, og typisk på linje med, hvad DMU leverer. Det er dog bedre, 
end hvad der leveres fra KU i øvrigt. 
 
Det er typisk en del af samarbejdsaftalen, at enheden og S&L efterfølgende udarbejder og 
publicerer fælles publikationer som en del af formidlingen, eksempelvis i forskellige faglige fora og 
i præsentationer på konferencer. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
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For tiden er der to medarbejdere i kontoret med en uddannelse fra KU LIFE og med tilknytning til 
S&L. De er velanskrevne og dygtige.  
 
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
 

- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  

 
Som anført er formidlingen generelt vurderet som værende god, og der er fælles 
publiceringsaktivitet i videnskabelige tidsskrifter mv. Derimod er JSS irriteret over, at 
Videnbladene skal købes i abonnement. Det er dårlig service, og det burde være muligt at give 
adgang til gratis pdf-filer, på samme måde som det er hos mange andre aktører.  
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
S&L er efter JSS’s opfattelse både uafhængig og ikke-politiserende, og de lever derfor op til deres 
mål herom. 
 
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
 
JSS peger på tre styrker hos S&L: Den tværfaglige tilgang, der benyttes, skaber synergi mellem 
fagområder og er løsningsorienteret; formidlingen er god, både fagligt og via netværk; S&L er god 
til få sat gang i Phd-studier. 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
Der peges ikke umiddelbart på svage sider hos S&L 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
Der vil i de kommende år blive betydelig mere opmærksomhed på skovenes og naturens 
multifunktionalitet. Her har S&L en central rolle at spille, således at der kan blive truffet optimale 
beslutninger om, hvordan denne multifunktionalitet skal forvaltes. 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
Faldende bevillinger til universiteterne og vanskeligheder ved at håndtere den konflikt, der er 
mellem dette at arbejde tværfagligt, som ikke give nem adgang til meriterende publicering og en 



 91

fagdisciplinær tilgang, der netop rummer denne mulighed. Endelig er det en trussel mod S&L at 
klassisk skovdrift er på retur i Danmark. 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution?Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
Samarbejdet omkring de konsulentkontakter, der gennemføres er tilfredsstillende. 
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
 
Ja, de er hensigtsmæssige. 
 
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
Tilfredsstillende for så vidt det drejer sig om ledelse mv. af de konkrete projekter. De aftalte 
deadlines holdes, og det er vigtigt for JSS ift hans eget videre arbejde med sine rapporter. 
Derudover har JSS ingen mening om emnet. 
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
Ingen kommentarer. 
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
Feedback gives typisk i den direkte dialog med de enkelte forskere. Det foregår uformelt og godt. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
Forskerne er altid lydhøre over for ønsker og kommentarer. Det er tilfredsstillende. 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
Betingelserne bliver stadigt vanskeligere for S&L i kraft af reducerede bevillinger, nedgangen i 
skovdriften og færre studerende. 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
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JSS oplever, at S&L er for lidt synlige i debatten eksempelvis inden for natur og værdisætning. 
Forskerne er tilsyneladende ikke på listerne over mediernes eksperter inden for dette område. 
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
Evne og vilje til omstilling vurderes som værende udmærket. Dette at S&L nu har fået et nyt hus er 
udtryk for, at S&L tilpasser sig de nye omgivelser og forstår at finde sig til rette inden for de 
rammer, der er. 
 
 
E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  
 

Der efterspørges større synlighed i debatten. 
 
- Markedsføring (kendskab) 

 
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 

 
- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 

tilgængelighed) 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
 

- Uddannelsesområdet? 
 

- Partnering 
 

- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 
 

Nej, S&L gør det generelt godt i dag. 
 
 

28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  
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� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 
JSS forventer fortsat at købe konsulentopgaver hos S&L, når det kræves ift egne 
opgaver. 
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Naturforvaltning og værdisætning af natur nævnes som eksempler på områder, 
hvor JSS kan se et behov i de kommende år. 
 
Endvidere nævnes skovenes multifunktionalitet som et område af stigende 
betydning. Hvordan og til hvad skal vi bruge vore skove og vor natur? 
 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Nej. 
 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
Ja, JSS har tillid til en fortsat god opgavevaretagelse mv., men det er jo i høj grad  
personrelateret, så det er svært at forudsige, om det vil lykkes. 
 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 

 
Ingen kommentarer. 
 

 
Tak for interviewet. 



 94

 
Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Jørgen Honoré, Universitetsdirektør, Københavns Universitet 
 
Dato for gennemførelse: 5. juli, 2011 
 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 

Jørgen Honoré (JH) er universitetsdirektør på Københavns Universitet med direkte ansvar for 
universitetets fælles økonomi, it-afdelingen og bygningsområdet. Han udgør sammen med rektor 
Ralf Hemmingsen og prorektor Thomas Bjørnholm universitets øverste daglige ledelse. Som 
universitetsdirektør har JH en tæt kontakt med de enkelte fakulteter og institutter/centre og dermed 
også med S&L indenfor sine ansvarsområder og har derudover et indgående kendskab til S&L 
arbejde. 
 
2. Er der specifikke arbejdsområder (jf. kategoriseringen ovenfor), du særligt gør brug af eller 

samarbejder om, og som du har særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for 
dette interview)? 

 
Nej. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Samarbejdet foregår kontinuerligt som en del af universitetets drift. 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 
Nej. 
 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
 
 
5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 

niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  
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JH finder, at S&L lever op til sin målsætning og leverer ydelser på højt niveau. Det gælder især den 
praksisnære forskning, hvor S&L har mange kunder og tiltrækker meget ekstern finansiering, og 
hvor der også præsteres en høj grad af publicering, mens det er en udfordring for S&L at hæve sin 
andel inden for grundforskningen. 
 
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
JH vurderer endvidere, at S&L scorer også højt hvad angår relevans og anvendelighed. Det kan 
også ses af den store kreds af kunder/brugere, som S&L har. 
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
Det er ligeledes oplevelsen hos JH, at S&L lever op til sine ambitioner om at have en høj grad af 
målopfyldelse. Det er noget, som S&L har en lang tradition for. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
Uden at ville give konkrete eksempler anfører JH, at forskningen fra S&L giver betydelige effekter i 
samfundet. Det gælder i særdeleshed indenfor det grønne område, hvor S&L har været medvirkende 
til at fremme integrationen af miljø/natur på den ene side og samfund på den anden. 
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Også holdbarheden/levedygtigheden i forskningsresultaterne vurderes at være robust og stabil. Som 
eksempel angives forskningen inden for bioethanol som et område, der vil få stor samfundsmæssig 
betydning. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
S&L har i mange år været dygtige til formidling, og det er også tilfældet i øjeblikket. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
 
S&L gennemfører flere gode uddannelser, som bidrager med velanskrevne kandidater til erhvervet 
og til den offentlige sektor. S&L lever op til ambitionen. 
 
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
 

- Hjemmesiden 
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- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  

 
Generelt er S&L’s produkter inden for både Videntjeneste og udenfor (forskellige typer af artikler, 
bl.a. internationale peer reviewede) gode og er lavet på en professionel måde. Ofte er det i tæt 
samarbejde med S&L’s samarbejdspartnere, og det påskønnes. 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
JH er af den klare opfattelse, at S&L er uafhængige og på igen måde er politiserende i deres 
kommentarer mv. 
 
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
 
JH fremhæver følgende styrker: S&L er dygtige i deres kunde/stakeholder fokus, de er dygtige i 
kommunikationen og i aktualiteten heri. Endelig er de dygtige i deres anvendte og strategiske 
forskning både i sig selv og kombineret med uddannelse og kommunikation. 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
Ingen svagheder anføres. 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
Klima og fornyelige ressourcer fremhæves som to væsentlige muligheder for S&L Her vil verdens 
efterspørgsel efter løsninger stige, og S&L kan medvirke til at sætte en dansk dagsorden om at få 
mest værdi ud af naturen.  
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
Den største trussel mod S&L er relateret til varetagelsen af myndighedsbetjeningen, og især til 
usikkerheden omkring myndighedernes brug heraf, bl.a. under indtryk af faldende bevillinger til 
formålet. Det vil være en stor trussel for S&L, hvis deres adgang til dette område spilles dem af 
hænde på grund af eksterne forhold uden for S&L’s kontrol. 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution?Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  
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JH oplever personrelationerne til S&L som gode. Organisatorisk finder JH også, at integrationen af 
S&L i LIFE og KU er gået lidt langsomt, hvad gælder administration og IT og økonomisystemer. 
Det har betydet, at tempoet i integrationen i den sidste fase har måttet sættes op, og det har betydet 
at det måske er kommet til at gå lidt stærkt til sidst. 
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
 
Generelt er procedurerne hensigtsmæssige. Det er således afklaret, at S&L’s bestyrelse er underlagt 
KU’s bestyrelse og dermed er det fastlagt, hvordan kompetenceforholdet er. JH finder, at det er 
udmærket med en bestyrelse for S&L, da det er befordrende for S&L’s arbejde ift sektoren og på 
myndighedsområdet. 
 
Derudover tilføjer JH, at relationen KU Adm – LIFE – Institut/center (og dermed S&L) er for lang, 
og at det bør overvejes, om der kan findes andre og mindre bureaukratiske modeller for 
organiseringen. 
  
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
Ledelsen på S&L vurderes at være dygtig, og med kvalitet i tilgangen til relationerne med S&L’s 
interessenter. S&L’s profilering over deres interessenter er således meget god. 
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
Ingen kommentarer. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
S&L er meget lydhøre overfor kommentarer, kritik og råd & vejledning. 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
Ingen kommentarer. 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
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Ja, S&L er i høj grad synlige i debatten, og som anført ovenfor sker det på en ikke-politiserende 
måde. 
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
Omstillingen fra sektorforskningsinstitution til KU center er sket lidt langsomt. Det skyldes bl.a., at 
integrationen i LIFE har fået lov til at tage længere tid end nødvendigt, og derfor er presset på S&L 
inden for den sidste tid blevet øget. Det har skabt en presset proces, som nu er endt tilfredsstillende. 
 
E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  

 
- Markedsføring (kendskab) 

 
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 

 
- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 

tilgængelighed) 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
 

- Uddannelsesområdet? 
 

- Partnering 
 

- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 
 
Ingen kommentarer. 

 
 

28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  
 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
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Ikke relevant. 
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
JH ser klimaproblemstillingerne som vigtige i de kommende år. Her foreslår JH, at 
S&L fokuserer og forsøger at få dybde frem for bredde i sin forskning. 
 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
Ja, JH har i høj grad tillid til S&L på alle områder. 
 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Kravet til en øgning af grundforskningsandelen af S&L’s arbejde, herunder 
publicering vil blive mere udtalt. 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 

 
 
Tak for interviewet. 
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Jørgen Torsbjerg Møller, Kontorchef, Afdelingen for Erhvervsfaglige uddannelser, 
Uddannelsesstyrelsen 
 
Dato for gennemførelse: 5. juli, 2011 
 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
Jørgen Torsbjerg Møller (JTM) indledte med at understrege, at han kun har et meget beskedent 
kendskab til og samarbejde med S&L. Det drejer sig udelukkende om Skovskolens erhvervsfaglige 
uddannelser til skovteknikker mv. Af samme grund vil mange spørgsmål stå ukommenterede hen i 
det efterfølgende. 
 
2. Er der specifikke arbejdsområder (jf. kategoriseringen ovenfor), du særligt gør brug af eller 

samarbejder om, og som du har særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for 
dette interview)? 

 
Skovskolens erhvervsfaglige uddannelser. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Samarbejdet foregår kontinuerligt i takt med Uddannelsesstyrelsens almindelige samarbejde med 
erhvervsskolerne. 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 

Nej. 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
 
5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 

niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  

 
Skovskolen er unik derved, at der ikke er andre erhvervsuddannelser, der ligger på en skole med 
direkte tilknytning til et forskningsmiljø, sådan som Skovskolen gør det. JTM oplever da også, at 
skovskolens erhvervsfaglige uddannelser generelt ligger på et højere niveau kvalitativt, end andre 



 101

erhvervsfaglige uddannelser. Måske er lærerne generelt bedre uddannede, i og med at de er ansatte 
på en institution som S&L? JTM understreger, at han ikke ved noget konkret om det sidste. 
 
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 
 
Uddannelserne er relevante og anvendelige for aftagerne, så vidt JTM er informeret. 
 

7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 
inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
Skovskolen har problemer med at overholde frister og formelle krav til de årlige 
Handlingsplaner for øget gennemførelse af de erhvervsfaglige uddannelser, som skal indsendes 
til ministeriet med bestyrelsesformandens underskrift. 
 

8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 
samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 
 
Ingen kommentarer. 
 

9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 
levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Skovskolens output i form af erhvervsuddannede er i høj grad holdbare. 
 

10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 
til sine partnere og sektorer? 
 
Ingen kommentarer. 
 

11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 
velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   

 
Skovskolen synes i høj grad at bidrage til den ambition for S&L. 
 

12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 
konkret? 

 
- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  
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Ingen kommentarer. 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
 
Integrationen af Skovskolen i et forskningsmiljø som S&L er en styrke. Ledelsen på Skovskolen er 
også god til at tage bestik af sektorens og samfundets behov for udvikling af nye kompetencer. 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
Ingen svagheder er angivet af JTM. 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
Områder som naturpleje, rekreative områder mv., må være vigtige for Skovskolens elever at få et 
godt kendskab til. Der er også mulighed for at rekruttere studerende til kandidatuddannelserne på 
S&L fra Skovskolens elevpopulation. Det er set i flere tilfælde, og det må gerne ske mere i 
fremtiden. 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
Skolen er lille målt i antal elever, og erhvervet er ikke stort i Danmark mere. Det vil være en trussel 
mod skolens rekruttering af nye elever. 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution?Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
Der skal årligt udarbejdes en handlingsplan for øget gennemførelse fra Skovskolens side, som skal 
sendes til Uddannelsesstyrelsen til en fastsat tidsfrist. Det virker på JTM som om, at Skovskolen 
konsekvent skal være den sidste af skolerne, der sender denne handlingsplan ind, og årsagen 
angives af Skovskolen at være, at den skal underskrives af formanden for S&Ls bestyrelse, som – 
angives det ligeledes af Skovskolen – er en meget travl mand, så derfor kan det være svært at nå til 
tiden. Denne forklaring har JTM svært ved at acceptere. 
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
 
Handlingsplanen repræsenterer en del af det formelle samarbejde mellem Skovskolen og 
Uddannelsesstyrelsen. Derfor er det et vigtigt dokument for styrelsen, samtidigt med at det er et 
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vigtigt område politisk at sikre en høj gennemførelsesprocent. Desværre oplever JTM, at 
Skovskolen ikke lægger den vægt på udarbejdelsen af handlingsplanen, som styrelsen kunne ønske 
sig. JTM efterlyser ganske enkelt en bedre handlingsplan, som ikke er så overfladisk, som den 
nuværende.  
 
Det er korrekt, at Skovskolen typisk har en relativt lav frafaldsprocent på 3 %, og det kan godt være 
årsagen til, at der ikke er tilstrækkelig opmærksomhed på handlingsplanen fra skolens ledelse. Men 
senest gik frafaldsprocenten op til 6 % eller reelt en fordobling, og det bør da alt andet lige vække 
opmærksomhed. Denne opmærksomhed kan passende komme til udtryk i en seriøs handlingsplan, 
hvor man bl.a. skal angive mellem 3 og 7 forskellige initiativer til at nedbringe frafaldet, og det kan 
man jo så gøre fra Skovskolens side. 
 
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
Ingen kommentarer. 
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
Der er hverken barrierer eller tilskyndelser vedr. samarbejdet set fra styrelsens side. Det er 
udelukkende et spørgsmål, om Skovskolen kan tiltrække de elever, den skal for at holde 
uddannelsen kørende. Her kan det fremhæves, at Skovskolen ikke har eleverne på grundforløbet, 
men kun på hovedforløbet. Derfor har Skovskolen et særligt problem, fordi den skal rekruttere 
elever fra de skoler, som har grundforløbet og som har andre hovedforløb inden for den 
erhvervsfaglige fællesindgang Dyr, planter og natur, som til en vis grad kan konkurrere med 
hovedforløbene på Skovskolen.  
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
JTM finder, at Skovskolen har lyttet til de kritikpunkter og kommentarer, som styrelsen er kommet 
med, men det har ikke altid betydet, at der er sket noget ved sagen efterfølgende. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
Se ovenfor. 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
Ingen kommentarer. 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
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Ingen kommentarer. 
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  

 
- Markedsføring (kendskab) 

 
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 

 
- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 

tilgængelighed) 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
 

- Uddannelsesområdet? 
 

Skovskolen kan blive bedre til at rekruttere elever på grundforløbet, og kan forbedre 
indsatsen i overgangen fra grundforløb til hovedforløb. 
 
Skovskolen kan også forbedre indsatsen for at få eleverne i virksomhedspraktik. Selv om 
skolepraktikken er udmærket, er det stadig mest hensigtsmæssigt at få eleverne i 
virksomhedspraktik. Der arbejdes med et forsøg på at udvikle et projekt om at 
kombinere en virksomhedspraktikperiode som bliver fordelt på flere virksomheder, som 
hver især er for små til at tage en elev. Det kan vise sig at blive en god model, som 
alternativ til skolepraktikken, som i dag måske er ved at være for stor. 
 
Skolen kan endelig gennemføre initiativer til at holde kontakt med eleverne, mens de er i 
virksomhedspraktik, så kontakten til dem ikke mistes, eller eleverne falder fra i forløbet. 
 



 105

Forbedre handlingsplanen samt sikre aflevering til tiden. 
 

- Partnering 
 

- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 
 

 
28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  

 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 
Ikke relevant. 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
JTM nævner her, at han oplever, at Skovskolen er lidt i lommen på det faglige 
udvalg, og måske skal passe på ikke at falde i Tornerose-søvn oppe i skoven. Det 
er ikke kun en envejskommunikation fra det faglige udvalg til skolen. Det er et 
samspil, og Skovskolen skal kende sin plads i dette samspil. Han understreger, at 
Bekendtgørelse om Lov om Erhvervsuddannelser eksplicit fremhæver, at skolerne, 
og dermed Skovskolen, skal tage faglige udviklingsinitiativer, og JTM oplever, at 
Skovskolen kan gøre det mere, end det sker i dag.  
 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
Ja, JTM har tillid til, at Skovskolen kan fortsætte det gode faglige arbejde. 
Skovskolen i det nuværende forskningsmæssige miljø er en forudsætning herfor, 
og JTM forventer, at skolen vil fortsætte med at udvikle fagligheden i tråd med 
erhvervets og sektorens behov. 
 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 

 
Ingen kommentarer. 

 
 
Tak for interviewet. 
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Klaus Frederiksen, Formand Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, kirkegårdsleder 
Garnisons Kirkegård 
 
Dato for gennemførelse: 7. juli 2011 
 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
Klaus Frederiksen (KF) er formand for Foreningen af Danske Kirkegårdsledere (FDK) og refererer 
til følgende samarbejdsflader med S&L: 
 

• FDK gennemfører en årlig konference i samarbejde med S&L, hvor der typisk er 400 – 550 
deltagere. 

• FDK gennemfører ligeledes i samarbejde med S&L en række temamøder rundt om i landet, 
hvor der deltager op mod 1000 kirkegårdsledere i alt. 

• FDK har sammen med Kirkeministeriet gennemført et projekt med S&L om driftsstyring og 
rapportering heraf. 

• Endelig gennemføres fra tid til anden mindre projekter inden for specifikke driftsmæssige 
emner 

 
2. Er der specifikke arbejdsområder (jf. kategoriseringen ovenfor), du særligt gør brug af eller 

samarbejder om, og som du har særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for 
dette interview)? 

 
Den primære reference vil være til Driftsstyringsprojektet, men erfaringer fra de andre 
samarbejdsrelationer vil også blive inddraget. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Samarbejdet foregår løbende, men er af varierende omfang afhængigt af projekterne. 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 
Driftsstyringsprojektet. 

 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
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5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 

niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  

 
KF finder, at kvaliteten generelt er tilfredsstillende. 
 
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
Resultaterne er generelt relevante og anvendelige, og det gælder især for de store kirkegårde, mens 
de små kirkegårde må plukke mere i resultaterne for at finde dem relevante til deres brug. 
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
Kontrakten omkring det største af projekterne om Driftsstyring blev ikke overholdt. Her blev både 
tids- og ressourceramme overskredet. S&L forsøgte at få udvidet den økonomiske ramme, men det 
afvise FDK. En kontrakt er en kontrakt, og det er man nødt til at overholde. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
Det er for tidligt at sige noget om effekterne af Driftsstyringsprojektet, men generelt er de projekter, 
der gennemføres nyttige. Effekterne forventes at vise sig i driftsøkonomiske forbedringer, bl.a. som 
konsekvens af nye og bedre plejeråd. 
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Holdbarheden skønnes at være tilfredsstillende. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
Se videntjenesten nedenfor. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
 
KF har ikke stor erfaring hverken med kandidater eller erhvervsfaglige elever fra S&L, men bredt 
vurderet synes de at være udmærkede, især hvad angår drift af parker.  
 
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
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- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  

 
Formidlingen via Videntjenesten er god. Fagligt set er Videnbladene tilfredsstillende, og FDK har 
da også et abonnement, men prisen er reelt for høj i forhold til den nytte, som kirkegårdene har af 
Videnbladene. FDK har brug for et mere specialiseret formidlingsprodukt, som også er under 
udvikling med betaling fra Kirkeministeriet. 
 
KF bruger rapporterne fra S&L en gang imellem, men det er ikke så tit. Rapporterne fra 
Driftsstyringsprojektet var gode, da de også var udarbejdet i tæt dialog med forskerne fra S& (Palle 
Kristoffersen). 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
Ingen kommentarer. 
 
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
 
Ingen kommentarer. 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
Ingen kommentarer. 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
Ingen kommentarer. 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
Ingen kommentarer. 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution? Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
Samarbejdsrelationerne er tilfredsstillende. 



 109

 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
FDK er repræsenteret i forskellige fora, og det fungerer udmærket. 
 
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
Generelt har KF ikke kendskab til S&L’s ledelse, men det foregår fint vedr. temadagene, mens det 
ikke har været optimalt vedr. Driftsstyringsprojektet. 
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
Ingen kommentarer. 
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
KF har en tæt og god dialog med forskerne om de forskellige projekter, bl.a. KN og Palle 
Kristoffersen, og det fungerer fint. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
Der er god lydhørhed ift de konkrete projekter. 
 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
KF finder ikke, at indlejringen af S&L i KU regi har betydet noget for FDK. S&L leverer stadig god 
og praksisnær forskning af relevans for især de store kirkegårde. 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
 
Ingen kommentarer. 
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
Ja, det er KF’s opfattelse, at S&L er lykkedes godt med omstillingen i KU. 
 
 
E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
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Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  

 
- Markedsføring (kendskab) 

 
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 

 
- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 

tilgængelighed) 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
 

- Uddannelsesområdet? 
 

- Partnering 
 

- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 
 
 

28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  
 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 
FDK forventer at fortsætte med samme typer af samarbejde som hidtil. 
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Der er store forventninger til det nye videnblad for kirkegårde, da der jo kommer 
ny viden til hele tiden, som kan bruges i driften af kirkegårdene.  
 
Derudover er det vigtigt at forholde sig til de udfordringer, som FDK står overfor, 
bl.a. vedr. udvikling af metoder til drift, som er arbejdsmiljøvenlige.  
 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
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� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 
tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
Ja, KF har tillid til, at S&L også fremover vil levere en god opgaveløsning. Det 
har de seneste år i KU vist, de kan. 
 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 

 
Ingen kommentarer. 
 

 
Tak for interviewet. 
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Kåre Clemmesen, Vicedirektør, Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS) 
 
Dato for gennemførelse: 22. august 2011 

 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
Samarbejdet mellem Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS) og S&L foregår formelt inden for 
rammerne af Miljøministeriets resultatkontrakt med S&L. Her indenfor er der ikke specificeret en 
særskilt trækningsret til KMS; det skal indgå som en del af den samlede kontrakt mellem 
Miljøministeriet og S&L. 
 
2. Er der specifikke arbejdsområder, du særligt gør brug af eller samarbejder om, og som du har 

særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for dette interview)? 
 
KC refererer til KMS’s generelle vurdering af S&L. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
KMS har ikke for øjeblikket egentlige samarbejdsprojekter med S&L, men udveksler erfaringer ved 
bilaterale møder. 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 

Nej. 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
 
5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 

niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  

 
Ingen kommentarer. 
 
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 
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Ingen kommentarer. 
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
Ingen kommentarer. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
Ingen kommentarer. 
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Ingen kommentarer. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
Ingen kommentarer. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
 
Ingen kommentarer. 
 
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
 

- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  

 
Ingen kommentarer. 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
KC vurderer umiddelbart, at S&L’s forskning som helhed betragtet er forholdsvis uafhængig og 
ikke-politiserende. 
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SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
 
KC opfatter S&L som lydhør og medarbejderne som gode til at gentænke deres strategi i lyset af 
udviklingen i omverdensbetingelserne. 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
S&L arbejder ikke tilstrækkeligt med de muligheder, der i dag er på geodataområdet, bl.a. vedr. 
brug af geo-data i forskellige forskningsmæssige sammenhænge (arealanvendelse, fysisk 
planlægning, vandforholds-analyser mv.).  
 
S&L er nok heller ikke tilstrækkeligt opmærksom på de muligheder, der ligger i at samordne brug 
af data, f.eks. mellem og på tværs af individuelle forskningsprojekter, således at der kan sikres en 
mere integreret udnyttelse af data – og muligheder for at genbruge disse. 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
Der foreligger i dag meget store muligheder for at bruge geo-data for S&L, idet der foreligger 
mange data og en del forskellige services til at bruge disse. Anvendelsen af disse muligheder vil 
formentligt kunne give S&L et kvalitativt løft i forskningen på en række områder og bidrage til øget 
anvendelighed af resultaterne. S&L yder især Naturstyrelsen myndighedsbetjening på en række 
områder og her er der synergi i at samtænke mulighederne på geodataområdet med ydelserne til 
Naturstyrelsen, som er intensiv bruger af geodata.  
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
Andre aktører vil i stigende grad gøre brug af disse geo-data muligheder, og derfor vil det være en 
trussel for S&L, hvis man forsømmer at udnytte de strategiske muligheder, der ligger inden for 
dette område. 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution? Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
Samarbejdet består i dag i regelmæssige møder mellem ledelsen og forskere på S&L på den ene 
side og KC og udvalgte medarbejdere fra KMS på den anden side. Disse møder er i sig selv gode. 
 
KMS ser i dag S&L som en attraktiv samarbejdspartner inden for sit område. 
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
 
De regelmæssige årlige møder er hensigtsmæssige, men et tættere samarbejde mellem KMS og 
S&L f.eks. gennem KMS’ deltagelse i et af de rådgivende udvalg kunne måske være befordrende 
for en udvikling af de samarbejdsmuligheder, der foreligger. 



 115

 
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
KC oplever umiddelbart ledelsen som god, og ser også nærværende interessentanalyse og den 
igangværende strategiproces som et udtryk for aktiv ledelse.  
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
Hvis fokus på geodata styrkes i S&L, således at geodata kan finde større anvendelse i forskningen, 
kan samarbejdet øges. Hvis ikke S&L tager disse muligheder, vil det være sværere at udbygge 
samarbejdsrelationen. 
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
Ingen kommentarer. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
Ved bilaterale møder opleves S&L som meget lydhøre overfor KMS’s synspunkter, ikke mindst 
sammenlignet med andre tilsvarende centre & institutioner.  
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
Ingen kommentarer. 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
 
Ingen kommentarer. 
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
KC oplever, at S&L har gennemført en god omstillingsproces gennem de senere år. Og det forhold 
at man har bevaret centerbestyrelsen kan medvirke til at sikre S&L egen positionering og integritet  
også som del af KU efter fusionen. 
 
E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
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27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 
Øge anvendelse af geo-data kan bidrage til kvalitetsudvikling af forskningen. 
 

- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 
 

- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  
 

- Markedsføring (kendskab) 
 

- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 
 

Større fokus på geodata og geografiske analyser i myndighedsbetjening af KMS og de 
øvrige styrelser i Miljøministeriet 
 

- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 
tilgængelighed) 

 
- Vidensopsamling og – udveksling 

 
- Uddannelsesområdet? 

 
- Partnering 
 
KMS kan med fordel inddrages i et rådgivende udvalg – særligt hvis der i større omfang 
ønskes satset på brug af geodata. 
 
- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 

 
 

28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  
 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 
KC nævner følgende forslag, som KMS finder vil styrke kvaliteten i S&L’s 
forskning, og som vil øge incitamenterne for samarbejde mellem KMS og S&L: 
 

1. Anvendelse af geodata i S&L’s forskning vil være interessant for KMS. 
Det indbefatter øget brug af jordobservation, eks. geodata indsamlet via fly 
eller satellit.  

2. Brug af KMS’s højdemodel bl.a. til vurdering af vandafstrømninger mv. 
ifm fysisk planlægning. 

3. Integreret brug af database-teknologier 
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4. Øget anvendelse af matematiske analysemetoder (mønstergendkendelse, 
automatisk fremfinding af ændringer) ifm brug af geodata i forskningen 

5. Inddragelse af cost/utility analyser (vurderinger af samfundsmæssig nytte) 
af forskningsresultater og forslag. 

 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Samme som ovenfor. 
 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
KC har tillid til, at S&L kan levere ydelser af nødvendig kvalitet, for så vidt 
anbefalingerne om øget anvendelse af geodata følges, jf. ovenfor. 
 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 

 
Tak for interviewet. 



 118

 
Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Lars Hindkjær, Direktør, Miljøstyrelsen og Lea Frimann Hansen, Kontorchef, Kontoret for 
Pesticider og Genteknologi 
 
Dato for gennemførelse: 18. august 2011.  

 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
MST’s samarbejde med S&L omfatter 3 områder: 
 

a) Videnskabelige vurderinger af virksomheders ansøgninger om godkendelse af pesticider til 
anvendelse i skove 

b) Rådgivning og ekspertise på specifikke områder, eksempelvis vedr. pesticidanvendelse i 
skove, på befæstede arealer, golfbaner mv. 

c) Deltagelse i MST’s forskningsprogram med projekter i samarbejde med andre aktører, 
eksempelvis et projekt om nedsivning af glyphosat i forbindelse med juletræsproduktion 

 
2. Er der specifikke arbejdsområde, du særligt gør brug af eller samarbejder om, og som du har 

særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for dette interview)? 
 
Pesticidanvendelse i skove og på andre områder, hvor S&L har deres ekspertise. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Omfanget af samarbejdet varierer fra år til. Hvad gælder videnskabelige vurderinger af 
ansøgningsmateriale om godkendelse af pesticider kan omfanget varierer fra en enkelt sag om året 
til måske fem. Den samme variation gælder for de andre typer af samarbejde. 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 
Nej, der vil generelt blive refereret til områderne nævnt ovenfor. 
 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
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5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 
niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  

 
MST oplever S&L’s ydelser som gode. S&L lever fint op til egne krav om ydelser baseret på høj 
forskningsmæssig kvalitet. Det gælder både pesticidgodkendelsesopgaverne og S&L’s medvirken i 
forskningsprojekter. 
 
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
Ydelserne er relevante og anvendelige for MST. Dette udspringer i høj gad af, at det er meget 
konkrete og velbeskrevne ydelser, som S&L leverer, især vedr. pesticidgodkendelser.  
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
Også aftaler om tidsterminer og ressourcerammer overholdes, således at S&L har en god 
målopfyldelse, hvad dette angår. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
S&L’s ydelser føder ind i den administrative og politiske proces eksempelvis godkendelse af 
pesticider og får på den måde konkret effekt. De afledte effekter heraf er anvendelse af specifikke 
pesticider til konkrete anvendelser og angivelse af normer for gødskning af juletræer.  
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Holdbarheden er tilfredsstillende. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
Ingen kommentarer. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
 
Ingen kommentarer. 
 
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
 

- Hjemmesiden 
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- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  

 
Ingen kommentarer. 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
Ingen kommentarer.  
 
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
 
Høj kompetence indenfor kerneområderne.  
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
Ingen kommentarer 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
Ingen kommentarer 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
Ingen kommentarer 
 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution?Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
Samarbejdet med S&L sker inden for den resultatkontrakt, som Miljøministeriet har med S&L. 
Samarbejdet fungerer godt, og S&L er en attraktiv samarbejdspartner indenfor de specifikke 
områder, hvor MST gør brug af ydelserne fra S&L inden for resultatkontrakten. 
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
 
Ja. Det overordnede samarbejde omkring resultatkontrakt ligger i departementet, mens det 
operationelle samarbejde ligger i MST. Det fungerer godt. 
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20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 
publicering/offentliggørelse, IPR)? 

 
Ledelse og styring er tilfredsstillende for så vidt angår det operationelle samarbejde. For NEK’s 
overordnede ledelse af S&L er der tale om et meget stærkt strategisk fokus på de netværk, der 
betyder noget for udviklingen af S&L. NEK er absolut opmærksom på at fastholde og udbygge 
samarbejdet via sine netværk, hvor det er muligt, og her finder MST, at man også er genstand for 
stor opmærksomhed fra NEK og S&L desuagtet samarbejdet i dag er begrænset. 
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
Samarbejdet bestemmes af de områder, som MST arbejder med, og der er ikke umiddelbart udsigt 
til, at der sker ændringer her.  
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
Ingen kommentarer. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
Ingen kommentarer 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
Ingen kommentarer 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
 
Ingen kommentarer 
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
MST har ikke oplevet konsekvenser af, at S&L er indlejret i KU, sådan som der var udtrykt 
bekymring for af den forrige direktør i MST ifm en tilsvarende interessentundersøgelse i 2007. Den 
usikkerhed, der blev udtrykt ift myndighedsbetjeningens fremtidige kvalitet har været ubegrundet. 
Kvaliteten af ydelserne er af samme høje kvalitet som før indlejringen i KU.  
 
Som en konsekvens heraf må det vurderes, at S&L har været god til at omstille sig til den nye 
virkelighed. 
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E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  

 
- Markedsføring (kendskab) 

 
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 

 
- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 

tilgængelighed) 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
 

- Uddannelsesområdet? 
 

- Partnering 
 

- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 
 
Ingen kommentarer. 

 
28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  

 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 
Der forventes ikke andre typer af opgaver i de kommende år: Pesticidvurderinger, 
rådgivning og ekspertise herom samt en forventet deltagelse af S&L i MST’s 
forskningsprogrammer. 
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
MST nævner følgende områder: 
Brug af pesticider i by og i skov 
Alternative metoder til bekæmpelse, eksempelvis termiske metoder 
 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
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Ingen kommentarer. 
 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
Ja, MST har tillid til, at S&L også fremover kan levere ydelser af høj kvalitet. 
 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 

 
Ingen kommentarer. 
 

29. Sammenligning med hovedsynspunkter fra forrige analyse, hvor det er relevant (hvor 
interviewpersonen går igen) 

 
MST (direktør Ole Christensen) deltog også i S&L’s interessentanalyse i 2007. Ved den lejlighed 
gav MST udtryk for følgende hovedpunkter dels vedr. tilfredshed med S&L, dels vedr. de 
fremtidige faglige behov mv. 
 

• Høj tilfredshed med S&L’s ydelser 
• Usikkerhed omkring betydningen af S&L’s fusion ind i KU 
• Udpegning af nye områder: Planlægning i det åbne land; Klimatilpasning, Økonomiske 

analyser ift klimatilpasning 
 

• Hvordan vil du vurdere S&L’s indsats siden da inden for de områder, du nævnte dengang?  
 
MST finder, at S&L fortsat leverer ydelser af høj kvalitet, og MST er derfor stadig meget tilfreds 
med S&L. Indlejringen i KU har ingen effekt haft ift MST. 
 

• Har S&L forbedret sin indsats, hvor du fandt det nødvendigt?  
 
Ingen kommentarer. 
 

• Har S&L prioriteret sin indsats, som du gerne så det?  
 
De områder, som MST i 2007 gav udtryk for som relevante nat samarbejde med S&L, er i dag 
flyttet til andre styrelser i ministeriet eller udenfor. De er derfor ikke relevante mere for MST. 
 

• Hvordan har rammebetingelserne påvirket S&L i denne periode? 
 
Ingen kommentarer. 
 
Tak for interviewet. 
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Lars Moseholm, Vicedirektør, AU Viden, Århus Universitet 
 
Dato for gennemførelse: 29. juni 2011 
 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
Lars Moseholm’s samarbejde med S&L knytter sig primært til LM’s funktion som sekretariatsleder 
for Koordinationsenheden for Forskning i Klimatilpasning (KFT), hvor NEK sidder i styregruppen, 
og hvor S&L var bidragsyder med konkrete projekter. Endvidere havde Afdeling for atmosfærisk 
miljø (ATMI), det tidligere DMU og hvor LM var forskningschef, en række samarbejdsprojekter 
med S&L.  
  
2. Er der specifikke arbejdsområder, du særligt gør brug af eller samarbejder om, og som du har 

særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for dette interview)? 
 
Planlægning i kommunerne vedr. klimatilpasning. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 

Der var tale om få projekter, hvoraf et enkelt var af en vis størrelse og udgør det mere konkrete 
grundlag for vurderingen suppleret med en mere bred og generel viden om S&L. 

 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 

Angiv sagerne. 
 
Der blev gennemført et konkret S&L projekt i regi af KFT: Det var en undersøgelse vedr. 
kommunernes organisering af deres indsats på området for klimatilpasning. Centrale spørgsmål i 
projektet, der bestod i interviews i en række kommuner, var: Skal og i givet fald hvordan kan staten 
spille en anden rolle end i 2008? Hvor ligger grænsen mellem det kommunale ansvar og det 
statslige ansvar? Hvordan kan kommunerne organisatorisk og planlægningsmæssigt styrke 
indsatsen inden for klimatilpasning? 
 
Samarbejdsprojekterne med ATMI vedrørte målinger af deposition af atmosfæriske stoffer i skov, 
og blev primært finansieret af EU. 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
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I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
 
 
5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 

niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  

 
LM oplever kvaliteten som tilfredsstillende og hører ingen rygter i baglandet om andet. 
 
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
Resultaterne var både relevante og anvendelige. 
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
Resultaterne blev leveret både til tiden og inden for den aftalte ressourceramme. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
Resultaterne fandt politisk anvendelse og indgik i diskussionen af grænsefladerne mellem staten og 
kommunerne i arbejdet med klimatilpasning. 
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Levedygtigheden er generelt høj, og det ligger vel nærmest pr. definition i deres forskning, idet der 
arbejdes meget ud fra en ”skovtænkning” i S&L. Dermed må levedygtigheden og holdbarheden 
være høj. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
Ingen kommentarer. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
 
Ingen kommentarer. 
 
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
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- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  

 
LM sætter generelt stor pris på S&L’s formidling via videntjenesten og i øvrigt. Det er et meget 
pænt stykke arbejde, der gøres her og som er bygget op genne mange år. Det kunne andre lære af. 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
S&L er bestemt uafhængige, og LM har ikke oplevet S&L som politiserende, men har ofte set dem 
tage stilling og det er godt. 
 
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&L’s stærke sider? 
 
S&L har en god projektforståelse, er stærke på det operationelle niveau og har en dynamisk topleder 
i NEK, der har en god evne til kommunikation på et fagligt grundlag. 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
S&L har et konkret ledelsesproblem derved, at de er/var svære at samarbejde med for DMU. S&L 
kan godt være noget selvfokuserede i samarbejdet, og det er ikke altid hensigtsmæssigt. 
Eksempelvis til at drage andre og bedre kvalificerede med ind i EU netværker, og dele analyser og 
data. LM har oplevet for ringe tillid til andre fagmiljøer fra S&L’s side og for lidt vilje til 
samarbejde. Det er som om at den institutionelle selvforståelse har et uhensigtsmæssigt ”lukke om 
sig selv” element. 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
Klimatilpasning og natur er begge områder af stor betydning for S&L i de kommende år. 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
Den største trussel mod S&L er KU’s mangel på forståelse af og respekt for den praksisnære 
forskning, som S&L står for. Så længe KU ikke vil det, vil S&L blive tunget til at konkurrere på en 
bane, hvor de ikke er stærke (grundforskning, faste forskere, professorer), og det vil gøre det 
vanskeligt for S&L i de kommende år. Samtidig må det imødeses, at NEK forlader direktørposten, 
og det kan forventeligt svække S&L. 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
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18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution?Er 
S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
Ingen viden om dette. 
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
 
Ingen viden. 
 
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
S&L har en stærk ledelse, men NEK mangler måske en kvalificeret efterfølger. Det må være vigtigt 
for S&L at finde og gøre en efterfølger klar til at tage over, når NEK stopper. 
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
Ingen kommentarer. 
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
Der blev givet konkret feedback til projektet i KFT, og det fungerede fint. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
Der var fin lydhørhed hos forskerne ifm den feedback, der blev givet. 
 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
Konkurrencebetingelserne vil blive skærpede i de kommende år, måske mest internt på KU og i 
mindre grad mellem universiteterne. Endvidere har Miljøministeriet reduceret anvendelsen af penge 
til myndighedsbetjening og er i dag helt uden proaktive løsninger på de problemer, vi står overfor. 
Derfor vil S&L også i de kommende år få det vanskeligt. I den forbindelse skal der fokuseres fagligt 
på S&L. Hvilke områder skal man fortsætte med, og hvor skal man skære væk, fordi den kritiske 
masse er for lav? Det er en vigtig diskussion at tage ifm et strategiarbejde som det forestående. 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
 
Ingen kommentarer. 
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26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
LM udtrykker stor respekt for S&L’s evne og vilje til omstilling gennem de senere år. S&L har 
rykket ved balancen mellem anvendt forskning og grundforskning og deres publiceringsrate er god. 
Men de har det svært, og det vil fortsætte i de kommende år. 
 
E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  

 
- Markedsføring (kendskab) 

 
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 

 
- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 

tilgængelighed) 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
 

- Uddannelsesområdet? 
 

- Partnering 
 

- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 
 

S&L skal fokusere forskningen i sin nye strategi. Det vil være nødvendigt at træffe valg om, 
hvilke områder man skal satse på i lyset af de samfundsudfordringer, vi står overfor. 
 

28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  
 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 



 129

LM nævner en række områder, hvor han ser en fremtid for S&L: By-rum, by- 
miljø og planlægning. Stærkere international fokus på natur, hvor S&L’s 
erfaringer fra mange års arbejde internationalt med skov bør kunne udnyttes. 
 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
Nej, LM har ikke tillid til, at S&L i de kommende år kan stå distancen. S&L er for 
udsat som de er placeret i dag. 
 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Kampen om ressourcerne på universiteterne vil tage til. S&L vil få det svært i den 
kamp. 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 

 
 
29. Sammenligning med hovedsynspunkter fra forrige analyse, hvor det er relevant (hvor 

interviewpersonen går igen) 
 
Henrik Sandbech (DMU) deltog også i S&L’s interessentanalyse i 2007. Ved den lejlighed gav 
DMU udtryk for følgende hovedpunkter dels vedr. tilfredshed med S&L, dels vedr. de fremtidige 
faglige behov mv. 
 

• Høj kvalitet i forskningen 
• For lav kritisk masse i visse områder af forskningen 
• Målopfyldelse/ressourcestyring ikke altid optimal (Vildtdyrspakken). 

 
• Hvordan vil du vurdere S&L’s indsats siden da inden for de områder, du nævnte dengang?  
 
Kvaliteten er stadig høj, og målopfyldelsen er tilfredsstillende vurderet ud fra det grundlag, som 
LM har fra KFT projekterne. Der er stadig behov for en konsolidering af S&L, som det var 
tilfældet for 5 år siden. 
 
• Har S&L forbedret sin indsats, hvor du fandt det nødvendigt?  

 
Ingen kommentarer. 
 
• Har S&L prioriteret sin indsats, som du gerne så det?  
 
Nej, S&L må tage diskussionen om, hvor man skal satse de næste fem – ti år. Her må KU og 
LIFE give den nødvendige opbakning. Hvilken rolle ønsker man fra KU, at S&L skal spille, 
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hvilken kompetenceudvikling skal man fremme og hvilke samfundsmæssige problemstillinger 
skal man vælge at adressere? 
 
• Hvordan har rammebetingelserne påvirket S&L i denne periode? 

 
De har været vanskelige for S&L af de grunde, der er angivet ovenfor. 

 
Tak for interviewet. 
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Martin Lindgreen, Kontorchef, Klima- og Energiministeriet, kt for EU og internat. energi 
 
Dato for gennemførelse: 1. juli, 2011 
 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
Martin Lindgreens (ML) erfaringer med S&L er begrænsede, og derfor ønsker ML ikke at bidrage 
til interviewet med bredere vurderinger af S&L. Mange spørgsmål står derfor også hen uden 
kommentarer nedenfor. 
 
ML referer udelukkende til en konkret samarbejdsrelation: Gennem en kortere periode var ML 
formand for en ministeriel styregruppe for et projekt om nationalt klima og betydningen for CO2 
regnskabet af CO2 optagelse hhv. emission fra jorde og skove. Projektet blev implementeret af 
DMU, og S&L var underleverandør for DMU på et antal projekter. Projektet indgik som led i 
monitorering og dokumentation af det danske CO2 regnskab i forhold til Kyoto forpligtelserne. 
 
Herudover har ML og ministeriet ikke nævneværdigt kendskab til S&L. 
 
2. Er der specifikke arbejdsområder (jf. kategoriseringen ovenfor), du særligt gør brug af eller 

samarbejder om, og som du har særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for 
dette interview)? 

 
Betydningen for CO2 emission/optag af jordbunds- og skovtyper. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Samarbejdet var konkret ift dette specifikke DMU-ledede projekt. 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 
S&L bidrog til to konkrete del-projekter: a) Registrering af biomasse og typer heraf (træer, antal, 
omfang mv.), og vurdering af betydningen for CO2 optag/emission. b) Jordtypers betydning for 
optag hhv. emission af CO2. 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
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5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 
niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  

 
ML vurderer, at kvaliteten af de leverede forskningsresultater var høj, og at der var enighed herom i 
styregruppen. 
 
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
På samme måde vurderes anvendelighed og relevans at være høj. 
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
Leverancerne fra S&L faldt til den aftalte tid og inden for den aftalte ressourceramme, så vidt ML 
er informeret. DMU var overordnet ansvarlig, og for det samlede projekt var der ikke betydelige 
tids- eller ressourcemæssige problemer. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
Resultaterne af arbejdet indgik i arbejdet med den danske monitorering og dokumentation af CO2 
udledningen ift Kyoto-regnskabet. På den måde fik de effekt ift den politiske proces, som de var 
tiltænkt en rolle i. 
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Robustheden i resultaterne vurderes umiddelbart at være god. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
S&L medarbejdere blev inviteret til styregruppemøderne med henblik på at præsentere resultaterne. 
Det foregik på tilfredsstillende måde. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
 
Ingen kommentarer. 
 
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
 

- Hjemmesiden 
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- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  

 
Ingen kommentarer. 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
Ingen kommentarer. 
 
SWOT: 
 
Ingen kommentarer. 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution?Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
Der er – så vidt ML bekendt - ingen formelle samarbejdsrelationer mellem Ministeriet og S&L for 
tiden. 
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
 
Ingen kommentarer. 
 
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
Hvad angår de konkrete del-projekter vurderer ML, at styring og ledelse af arbejdet foregik på 
tilfredsstillende vis, jf. vurdering af målopfyldelse ovenfor. 
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21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
Ingen kommentarer. 
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
Der blev givet feedback til S&L på styregruppemøderne. Det fungerede hensigtsmæssigt. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
Lydhørheden hos S&L var tilfredsstillende, og der en god dialog om resultaterne. 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
Ingen kommentarer. 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
 
Ingen kommentarer. 
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  
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- Markedsføring (kendskab) 

 
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 

 
- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 

tilgængelighed) 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
 

- Uddannelsesområdet? 
 

- Partnering 
 

- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 
 
Ingen kommentarer. 

 
 

28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  
 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 
Klima- og Energiministeriet har ikke – så vidt ML er orienteret - konkrete planer 
om nye projekter med involvering af S&L. 
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
En række emner er relevante for ministeriet, og der kan være behov for et øget 
kendskab hertil. Det gælder især inden for området biobrændsler, hvor en række 
vigtige spørgsmål trænger sig på. Eksempelvis: Hvad er det positive bidrag til 
CO2 regnskabet af biobrændsler? Hvilke forskydningseffekter er der, og hvor 
store er de? Hvad er nettoeffekten på CO2 regnskabet af fast biomasse? Hvad er 
de samlede effekter for CO2 optag/emission af forskellige jord- og skovtyper? 
 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
Ingen kommentarer. 
 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
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� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 

 
 
Tak for interviewet. 
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Michael Glud, Direktør, Hededanmark 
 
Dato for gennemførelse: 30. juni 2011  

 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
Michael Glud (MG) og Hededanmark har mange kontaktflader til S&L. De omfatter følgende: 
 

• Deltagelse i forskningsprojekter, typisk i styre- og følgegrupper mv. 
• Samarbejde om uddannelse, bl.a. en ErhvervsPhD 
• Deltagelse i forskellige faglige rådgivende udvalg 
• Brug af Videntjenesten 
• Løbende dialog med NEK og S&L’s medarbejdere 

 
MG ønsker endvidere at fremhæve, at Hededanmark er en speciel aktør i den danske skovsektor. 
Virksomheden er stor målt i omsætning og har mange ansatte, og derfor har man stor praktisk og 
operationel viden, som S&L ikke kan matche. Hededanmark ved mere end S&L på dette område. 
Det er til forskel fra mange af de små private operatører, som måske har større glæde af den 
praksisnære rådgivning, der kommer fra S&L. 
 
2. Er der specifikke arbejdsområder, du særligt gør brug af eller samarbejder om, og som du har 

særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for dette interview)? 
 
Hededanmark har sine interesser indenfor drift af skov og grønne områder (skov og landskab), og 
derfor er det indenfor disse områder, Hededanmark primært har sit samarbejde med S&L. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Samarbejdet foregår løbende. 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 
Nej 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
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5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 
niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  

 
MG opfatter kvaliteten af den praksisnære forskning og rådgivning som lav og ude af trit med 
virkeligheden. Hededanmark gør typisk brug af bedre og mere tidssvarende løsninger. Derimod 
finder MG, at den bredere samfundsorienterede forskning har høj kvalitet. Det gælder eksempelvis 
den langsigtede betydning af produktion af biomasse i skovene, skovrejsningens betydning for den 
langsigtede grundvandsstand mv.. Her er der tale om forskning med et politisk sigte, og som kan 
lede frem til solide beslutningsgrundlag for politiske beslutninger i landet. 
 
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
Den praksisnære forskning og rådgivning er ikke relevant og heller ikke anvendelig for 
Hededanmark, jf. ovenfor. Derimod er den samfundsrelaterede forskning betydeligt mere relevant 
og anvendelig, set i et politisk perspektiv, og det er langt vigtigere for Hededanmark, end anden 
forskning. 
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
S&L lever op til sine målsætninger om god målopfyldelse. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
Der er gode effekter af de mere vidtgående forskningsprojekter, der spiller ind i de faglige og 
politiske processer. 
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Resultaterne af den bredere samfundsorienterede forskning er tilfredsstillende holdbare, men den 
praksisnære forskning genererer uaktuelle resultater, hvor virkeligheden for længst er videre til nye 
problemstillinger. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
Se nedenfor vedr. Videntjenesten. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
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S&L gør det udmærket inden for de rammer, de har: De uddannede kandidater er udmærkede, men 
MG vurderer, at det af ressourcemæssige grunde vil blive svært for S&L at holde niveauet i 
fremtiden. 
 
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
 

- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  

 
MG oplever formidlingen fra Videntjenesten som en generel orientering om arbejdet i S&L. Han 
finder eksempelvis ikke Videnbladene relevante for Hededanmark, men man opretholder 
abonnementet mere som et sponsorat til S&L end som udtryk for tilkøb af kvalitet. 
 
Hededanmark lægger vægt på den direkte dialog med forskere og medarbejdere på S&L. Det er den 
bedste form for formidling for MG. 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
MG oplever, at S&L generelt er uafhængige i deres forskning og at resultaterne lægges frem som de 
er, og som sådan er S&L ikke-politiserende i deres formidling af forskningen. 
 
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
 
MG fremfører flere stærke sider ved S&L: Den bredere samfundsorienterede forskning er god; 
medarbejderne er fremragende, NEK er en stærk rollemodel for medarbejderne og der er tætte 
kontakter til erhvervet. 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
S&L bruger for mange ressourcer på praksisnær forskning, som ikke er relevant for Hededanmark. 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
Klimadagsordenen vil også i de kommende år være af stor betydning. Her bør S&L levere forskning 
af international klasse. Det kan dreje sig om skovenes betydning for de samlede CO2 emissioner, 
hvor der er brug for betydeligt mere raffineret og detaljeret forskning, end vi har set hidtil. Igen er 
det forskning, der har et bredere politisk sigte, der er interessant. 
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Et andet eksempel er bioenergi-området, hvor der også er mulighed for at bidrage til den politiske 
dagsorden. 
 
Men andre områder er også relevante. Bomuld er et meget ressourcekrævende produkt at dyrke med 
store miljømæssige konsekvenser.  Hvad kan træindustrien levere af alternativer? Er der mulighed 
for at videreudvikle nogle af de fiber-produkter, der allerede er på markedet som alternativ til 
bomuld? Både dette eksempel og mange andre er af stor samfundsmæssig betydning, og S&L må 
forfølge disse muligheder, og det er ikke lykkedes i den nuværende strategiperiode, selv om 
Innovation og erhvervssamarbejde har været et centralt tema. 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
Den største trussel for S&L er, at basisbevillingerne på KU er for lave, og at medarbejderne for at 
holde aktivitetsniveauet derfor skal bruge alt for megen tid på at lave ansøgninger om tilskud til alle 
mulige typer af projekter. Det er ikke optimalt. Projekterne bliver for spredte, og man risikerer at 
sætte ressourcer ind på at vinde og gennemføre projekter, der reelt er meget få interessenter, der har 
en interesse i, ligesom der heller ikke altid gøres en tilstrækkelig indsats for at vurdere, om 
resultatet både af ansøgningen og af projektet står mål med ressourceindsatsen for hhv. at vinde og 
gennemføre projektet.  
 
Det er MG’s vurdering, at S&L er for ukritisk i disse vurderinger, og at der derfor sættes projekter i 
gang, som aldring ville have overlevet i Hededanmarks effekt/indsats vurderingsmekanisme. 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution?Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
Samarbejdet med S&L er godt. Der er ikke brug for alternativer til den form for samarbejde, som 
Hededanmark har med S&L i dag. 
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
 
Ja, de daglige/ugentlige relationer til de enkelte forskere og ledelsen er gode og hensigtsmæssige. 
 
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
Ledelsen af S&L er god. 
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 

HD vil i sit samarbejde med S&L fortsat prioritere at understøtte S&L’s virke indenfor den brede 
samfundsrelevante forskning. 
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22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 
til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 

 
Feedback gives typisk i de forskellige rådgivende udvalg, i styre- og følgegrupper og gennem den 
direkte dialog med medarbejdere og ledelse. Det fungerer udmærket. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
S&L er lydhør overfor den feedback, der gives. 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
Det største problem for S&L er de stramme økonomiske ressourcer, jf. ovenfor vedr. trusler. 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
 
Ingen kommentarer 
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
Ingen kommentarer 
 
 
E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  

 
- Markedsføring (kendskab) 

 
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 
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- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 
tilgængelighed) 

 
- Vidensopsamling og – udveksling 

 
- Uddannelsesområdet? 

 
- Partnering 

 
- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 

 
MG ønsker at S&L i højere grad at prioritere den bredere samfundsrelevante forskning indenfor 
S&L’s område. 

 
28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  

 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 
Nej, samarbejdet vil fortsætte med de typer af relationer/flader, der er i dag. 
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Forskning inden for politisk relevante områder, hvor det er resultater, der bidrager 
på et videnskabeligt grundlag til den politiske beslutningsproces. 
 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Den praksisnære forskning er ikke relevant at bruge ressourcer på set fra 
Hededanmarks side. 
 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
MG har tillid til, at S&L kan fortsætte det gode arbejde, men MG vurderer også, at 
det bliver vanskeligt på grund af de stramme økonomiske rammer. 

 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 

Tak for interviewet. 
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Michael Leth Jess, Vicedirektør Danmarks Naturfredningsforening 
 
Dato for gennemførelse: 6. juli, 2011 
 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
Michael Leth Jess (MLJ) angiver følgende samarbejdsflader med S&L: 
 
Både MLJ og andre ansatte i DN indgår i forskellige faglige netværk med ansatte på S&L, 
DN er repræsenteret i rådgivende udvalg om Planlægning og friluftsliv, 
Indgår som sparringspartner og medlem i styregruppen for forskellige projekter med S&L. Det 
gælder eksempelvis indspil til Carsten Raulund om indholdet i et forslag til en masteruddannelse i 
biodiversitet; DN som partner i en ansøgning fra S&L (Niels Strange) til det Strategiske 
Forskningsråd og inddragelse af Bo Jellesmark i en styregruppe for et projekt om økonomi og 
biodiversitet i tre nordiske kommuner, finansieret af Nordisk Minister Råd. Projektet er endnu ikke 
gået i gang. 
 
2. Er der specifikke arbejdsområder (jf. kategoriseringen ovenfor), du særligt gør brug af eller 

samarbejder om, og som du har særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for 
dette interview)? 

 
Samarbejdet vedrører alle relevante aspekter af S&L’s forskning og undervisning med relation til 
natur, forvaltning og økonomi. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Samarbejdet foregår løbende og med en vis regelmæssighed, jf. deltagelse i de rådgivende udvalg, 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 

Nej. 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
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5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 
niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  

 
MLJ finder, at S&L lever op til målsætningen om forskning af høj kvalitet. 
 
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
På samme måde finder han, at forskningen er både relevant og anvendelig. 
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
Ingen kommentarer. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
Set fra DN’s synsvinkel har forskningen effekt derved, at resultaterne finder vej i de politiske 
processer, som DN medvirker i. 
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Ja, forskningen er generelt meget levedygtig, jf. friluftslivsundersøgelserne. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
Se Videntjenesten nedenfor. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
 
S&L’s kandidater er ganske velanskrevne. DN har vel gjort direkte brug af 5-6 kandidater fra S&L, 
som alle har været gode især vedr. dette at sammenstille kompetencer indenfor biologi, samfund og 
teknik. 
  
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
 

- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
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- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  

 
MLJ har ikke specifik kendskab til S&L’s produkter, men tilkendegiver, at flere af de konferencer, 
som S&L har arrangeret synes at være relativt dyre. 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
MLJ finder forskningen uafhængig og i høj grad ikke-politiserende, måske endda for lidt 
politiserende. 
 
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
 
Styrkerne er primært, at forskningen er baseret på en god gammeldags saglighed, hvor der blandt 
forskerne er en parallel angst for at begå fejl, samt ikke mindst en god sammenhæng mellem 
forskning, undervisning og rådgivning. 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
MLJ opfatter S&L som lidt langsomme i deres reaktioner i forhold til begivenheder og tendenser i 
samfundet, og eksempelvis langsommere end DMU. 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
Generelt er det internationale arbejde med biodiversitet et vigtigt område for S&L. De mål, der 
gælder for biodiversitetsarbejdet internationalt frem mod 2020 kan med god grund være styrende 
for indholdet i kandidat- og masteruddannelser, jf. DN’s indspil til Carsten Raulunds master i 
Biodiversitet. 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
Der vil blive mere og mere konkurrence fra andre institutter, eksempelvis DMU, inden for de 
fagområder, som S&L traditionelt har stået stærkt på. 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution?Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
Ingen kommentarer. 
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
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Deltagelse i de rådgivende udvalg er udmærket, men arbejdet er mere orienterede end inddragende. 
Andre institutioner er f.eks. betydeligt mere inddragende, så som Teknologi Rådet. Der er tale om 
god briefing om, hvad der sker i sektoren, og det er godt for netværksdeltagelsen. 
 
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
Ud fra MLJ’s kendskab, har S&L en god styring af indsatsen bl.a. med udarbejdelse af 
arbejdsprogrammer, mål- og rammestyring mv., som man også benytter i DN. 
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
Ingen kommentarer. 
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
Ikke relevant. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
S&L er meget lydhøre overfor indspil, råd og kommentarer, jf. indspillet til masteruddannelsen i 
Biodiversitet. 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
Betingelserne for S&L betegnes som ekstremt vanskelige, hvor det er en udfordring at finde 
finansiering til de mange typer af aktiviteter. S&L løber konstant efter penge til finansiering. 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
 
Nej, MLJ oplever ikke S&L som særligt synlige. Han kommenterer bl.a. skybruddet d. 2. juli og 
spørger, om S&L har været fremme i medierne omkring mulige løsninger på dette problem, eller 
om investering i nye og større kloakker skal stå som den eneste løsning for politikerne? MLJ har 
ikke hørt indspil fra S&L. 
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
MLJ finder, at NEK har været i stand til at styre S&L sikkert gennem omstillingen fra 
sektorforskningsinstitution til KU institut/center. Processen har været forbilledlig. 
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E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  

 
- Markedsføring (kendskab) 

 
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 

 
- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 

tilgængelighed) 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
 

- Uddannelsesområdet? 
 

- Partnering 
 

- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 
 
MLJ forestiller sig en fremtidig situation, hvor S&L bliver nødt til at udbyde løsningen af 
myndighedsbetjeningsopgaver til private entreprenører og rådgivere, for i stedet at fokusere på at 
skabe en bedre grundforskningsplatform. 

 
 

28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  
 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 
Nej, det vil være en fortsættelse af det nuværende samarbejde. 
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Integration af områderne sundhed/velfærd og natur. Her er der stadig noget at 
arbejde videre med. 
 



 148

Derudover er det vigtigt at S&L melder sig ind i diskussionen om en ny 
værksdagsorden i Danmark. Her kan deres arbejde med landdistriktsudvikling 
være en mulighed. 

 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Nej. 
 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
MLJ har tillid til, at S&L også i fremtiden vil kunne levere en god 
opgavevaretagelse. 

 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Det vil være vigtigt for S&L at byde ind med de dagsordener, der skal tegne 
billedet fremover. Hvis det ikke sker, vil det være uklart, hvilken rolle S&L skal 
spille. 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 

 
Ingen kommentarer. 
 

Tak for interviewet. 
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Morten Fischer-Nielsen, Den Grønne Gruppe, 3F  
 
Dato for gennemførelse: 27. juni, 2011 
 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 

Morten Fischer-Nielsen (MFN) er formand for det faglige udvalg for de erhvervsrettede 
uddannelser som skov- og naturtekniker, den 2-årige assistentuddannelse. Udvalget har ansvaret for, 
at erhvervsuddannelserne lever op til erhvervslivets og samfundets behov. Desuden skal udvalget 
sørge for, at de unge uddannelsessøgende får den bedst mulige information om 
uddannelsesmulighederne inden området. 

Det faglige udvalg træffer endvidere afgørelser om merit, om godkendelse af praktikvirksomheder 
og er med til at tilrettelægge uddannelserne (varighed, mål og indhold). Udvalget er sammensat af 
arbejdsmarkedets parter. 

 
2. Er der specifikke arbejdsområder, du særligt gør brug af eller samarbejder om, og som du har 

særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for dette interview)? 
 
MFN har sit primære kendskab til S&L fra Skovskolen og arbejdet som formand for det faglige 
udvalg. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Det faglige udvalg har en fast mødefrekvens, og er en central del af det formelle samarbejde om de 
erhvervsrettede uddannelser. 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 

Angiv sagerne. 
 
MFN er optaget af den generelle udvikling af uddannelserne på Skovskolen, samt spørgsmålet 
omkring elevernes adgang til virksomhedspraktik. 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
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5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 

niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  

 
Skovskolens erhvervsuddannelser er generelt teoretisk gode og velfunderede. Samlet set reduceres 
kvaliteten på grund af mangelen på obligatoriske praktikpladser i erhvervet. Der er omkring 75 
elever på hver årgang, og der mangler omkring 30 – 40 praktikpladser i sektoren. Som alternativ 
tilbydes skolepraktik, men en skolepraktik kan ikke bibringe eleven den erfaring, som et 
praktikophold i en virksomhed kan, bl.a. hvad gælder virksomhedskultur mv.  Derfor er 
skolepraktik en nødløsning, som ikke er acceptable på længere sigt. Der skal derfor arbejdes på at 
finde en bedre formel for skolepraktikken, da det ikke ser ud til, at erhvervet kan tilbyde et 
tilstrækkeligt antal praktikpladser. Det faglige udvalg og Skovskolen ser på dette problem og 
forsøger at finde en løsning med bedre rammer for skolepraktikken. 
 
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
Uddannelsernes anvendelighed og relevans er god. De udvikles indholdsmæssigt i takt med 
udviklingen i samfundets behov. Ved siden af de traditionelle skovdriftsrelaterede fag, er der nu 
også udbudt undervisning i naturpleje, genopretning af natur herunder fritlægning af åer og vandløb 
mv. Der er stor interesse for disse fag og derfor får mange af eleverne efter endt uddannelse en 
profil som naturvejleder og naturforvalter, mens færre bliver specialiserede indenfor traditionel 
skovdrift. 
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
MFN nævner, at det er vigtigt for de virksomheder, der indgår som praktikværter, at tidsforløbet for 
en elevs praktik er kendt, således at man ved, hvornår eleven er på skole, og hvornår vedkommende 
er på virksomheden. Det er ikke altid sikkert, at et udmeldt tidsforløb overholdes af Skovskolen, og 
det bruges ofte som begrundelse fra sektoren til at afstå fra at gå ind i et praktikværtsforløb. Uanset 
om det er et stort problem eller ej, skal det undgås. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
Effekterne vedrører primært, at eleverne efter endt uddannelse kan finde et job inden for området og 
her kan gøre brug af deres viden fra uddannelsen. De økonomiske konjunkturer i sektoren gør dette 
vanskeligt, hvor man ser flere og flere udenlandske medarbejdere tage over. Inden for den offentlige 
sektor er der et stigende behov for naturforvaltere, men også her er jobmulighederne begrænsede. 
  
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
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Uddannelsernes gode teoretiske fundering sikrer en høj grad af holdbarhed, ligesom udviklingen af 
indholdet i forhold til samfundets behov sikrer anvendelighed over længere tid. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
Ingen kommentarer. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
 
Ingen kommentarer. 
 
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
 

- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  
-  

 
Ingen kommentarer. 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
Ingen kommentarer. 
 
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
 
Skovskolen er skovens skole, forstået som skoverhvervets skole, og her har skolen et godt renomme 
og er dybt forankret. Det er skolens stærkeste kort, som også gør at skolen bruges til 
efteruddannelse for sektoren. 
 
Den praktisk-orienterede afslutning, hvori der også indgår en fornøden mængde teori, er meget god 
i sin nuværende form. Afslutningen skal ikke være ren teori, og nu har man fundet en god balance 
fra skolens side. 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
Manglen på erhvervspraktik og den øgede vægt på skolepraktik er en svaghed, der skal arbejdes 
med fremover, se ovenfor vedr. kvalitet. 
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16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
Området for naturpleje og naturforvaltning er et område med store muligheder, og her skal skolen 
fortsat gøre en indsats for at være med på vognen. 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
Mangelen på praktikpladser i erhvervet er en trussel mod uddannelserne generelt og også mod 
skolen. Den vigende betydning af dansk skovbrug spiller naturligvis en rolle i denne sammenhæng. 
 
Det er også en trussel, hvis der bliever for stærk en KU-effekt ind i erhvervsuddannelserne. Det er 
ikke skovfoged, man uddannes til at blive, men skovarbejder, og derfor skal uddannelserne ikke 
gøres til halv-akademiske uddannelser, hvor dette at kunne engelsk er et obligatorisk krav for at 
kunne gennemføre uddannelsen. Det er vigtigt at holde fast i det praksisnære indhold på et passende 
praktisk niveau. 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution? Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
Samarbejdet med Skovskolen er godt. Det er naturligvis personrelateret og bedre med nogle 
medarbejdere end med andre, men som generel betragtning er det godt. 
 
Skovskolen er erhvervets skole, som anført, og derfor er der ingen umiddelbar anden 
samarbejdspartner indenfor området. 
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
Ja, det er tilfredsstillende. 
 
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
Det faglige udvalg beskæftiger sig ikke meget med skolens økonomi, men det er MFN’s vurdering, 
at man får god kvalitet for de penge, der bruges på erhvervsuddannelserne, og at den kritiske masse 
er nået. Der kan ikke skæres mere i økonomien på skolen. Det kan eksempelvis ikke accepteres, at 
eleverne skal dække flere udgifter ifm uddannelsen, end det er tilfældet i dag.  
 
Det er MFN’s vurdering, at det indgår med stor vægt i overvejelserne hos ledelsen, hvordan tingene 
gøres med effektivt, og hvad alternative forslag og løsninger vil koste. 
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
Ingen kommentarer. 
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22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 
til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 

Feedback gives på de møder, der afholdes i det faglige udvalg, hvor skolen er repræsenteret som 
observatør. Det fungerer tilfredsstillende. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
Lydhørheden er god og skolen indgår godt i diskussionerne i udvalget. 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

Skolens generelle rammebetingelser er tilfredsstillende, men de økonomiske ressourcer kan ikke 
skæres mere, jf. ovenfor. 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
 
Ja, Skovskolen er tilstrækkeligt synlig. 
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
Ja, S&L’s og Skovskolens evne og vilje til omstilling er tilfredsstillende. 
 
 
E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  

 
- Markedsføring (kendskab) 

Der er et stort behov for en øget markedsføring af Skolen og uddannelserne overfor 
erhvervet for at sikre flere praktikpladser. 
 

- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 
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- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 

tilgængelighed) 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
 

- Uddannelsesområdet? 
 

- Partnering 
 

- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 
 
Der kan muligvis være et behov for udvikling af sikkerhedsuddannelser til udlændinge på 
deres modersmål. Generelt kan efteruddannelse af de mange udlændinge i sektoren måske 
være noget, som skolen kan orientere sig imod. 

 
28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  

 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Naturpleje og parkforvaltning mv. 
Forbedring af skolepraktik, og mere arbejde lag ti rekruttering af praktikværter i 
erhvervet. 
 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
Ja, MFN har tillid til, at Skolen også i fremtiden kan stå for en tilfredsstillende 
opgavevaretagelse. 

 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 
Ingen kommentarer 

 
 
Tak for interviewet. 
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Niels Christensen, Direktør, Naturstyrelsen 
 
Dato for gennemførelse: 16. august 2011 

 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
Niels Christensen (NC) beskriver samarbejdet med S&L som bestående af forskningsbaseret 
rådgivning og myndighedsbetjening. Samarbejdet er styret af en resultatkontrakt, således at S&L 
indenfor rammerne heraf kan levere indspil til NS på de områder og af de typer, der efterspørges. 
Det kan være forsknings- og udredningsrapporter til arbejdet i eksempelvis Skovpolitisk udvalg, 
eller det kan være svar på Folketingsspørgsmål og lignende betjening af det politiske system. 
 
2. Er der specifikke arbejdsområder (jf. kategoriseringen ovenfor), du særligt gør brug af eller 

samarbejder om, og som du har særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for 
dette interview)? 

 
Samarbejdet dækker alle faglige områder af relevans for NS, og dækket af S&L. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Samarbejdet foregår løbende, og der er hyppig kontakt mellem S&L og alle niveauer i NS. 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 
Nej. 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
 
5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 

niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  

 
NC er af den klare opfattelse, at ydelserne fra S&L er baseret på forskning af høj kvalitet. Der er 
tale om en forskningsbaseret rådgivning og myndighedsbetjening helt i tråd med, hvad der 
forventes. Der er heller ikke draget tvivl herom fra politisk side. 
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6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 
opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
Ydelserne fra S&L er både relevante og anvendelige for NS. Det gælder alle typer af produkter. 
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
Ydelserne leveres endvidere med stor hastighed, når det kræves, og de leveres til tiden og inden for 
de økonomiske rammer, der aftales. NS er meget tilfreds hermed. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
Effekterne er for NS af politisk karakter. Det er afgørende for NS, at ydelserne kan spille ind i den 
politisk administrative proces. Det kan de, og på den måde får de effekter, eksempelvis i 
Skovpolitisk udvalg. 
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
NC bekræfter, at der er tale om holdbare løsninger, og ikke tale om nogen zig-zag kurs i 
rådgivningen af NS. Løsninger udvikles naturligvis hele tiden i takt med, at der genereres ny viden, 
og dermed fornyes rådgivningen også, men grundlæggende er der tale om holdbare indspil fra S&L. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
Ingen kommentarer. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
 
Ingen kommentarer. 
 
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
 

- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  
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Ingen kommentarer. 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
NC oplever S&L som helt klart uafhængig og ikke-politiserende. NC har ingen eksempler på det 
modsatte. I den forbindelse fremhæver NC, at S&L har fundet den helt rigtige balance mellem 
forskning på den ene side og rådgivning på den anden. S&L har en god forståelse af rollen som 
rådgiver for det politisk administrative system. Dermed bliver S&L sit ansvar bevidst i 
rådgivningen, og rådgivningen bliver entydigt forskningsbaseret, og ikke politiserende.  
 
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&L’s stærke sider? 
 
S&L’s faglighed angives af NC som den største styrke hos S&L. Den omfatter skovbrug i bred 
forstand, men også andre områder som friluftsliv, landskabsplanlægning mv.  
 
Også den gode forståelse af rollen som forskningsbaseret rådgiver angives at være en styrke, samt 
dette at S&L er god til at spejle sig i de problemstillinger, som NS arbejder med både i dag og i de 
kommende år. Dette rummer et element af proaktiv rådgivning, som anses at være vigtig, således at 
der kan leveres indspil til den politiske beslutningsproces inden problemerne viser sig i hverdagen 
og i pressen. 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
Ingen kommentarer. 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
Der er store muligheder for S&L inden for de tre store områder Klima, Åbent land og Friluftsliv. 
Her er S&L allerede i gang, og det må antages, at der også i fremtiden vil være efterspørgsel efter 
ydelser inden for disse områder. 
  
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
Der er generelt tale om ressourceknaphed, og NS har heller ikke længere de midler til rådighed til 
indkøb af ydelser, som man principielt kunne have brug for eller ønske sig. Der vil også blive mere 
konkurrence om midlerne mellem forskningsinstitutionerne, og der kan evt. også forudses en 
omfordeling til flere konkurrenceudsatte midler, hvor også den private rådgiversektor vil spille ind. 
Disse tendenser vil være en trussel mod S&L, som de vil være det mod andre aktører på de samme 
vilkår, eks. DMU, GEUS og andre. 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution?Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  
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Samarbejdet inden for rammerne af resultatkontrakten er gode. S&L er en attraktiv 
samarbejdspartner inden for sine kompetenceområder omfattet af resultatkontrakten. 
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
 
Ja, de er hensigtsmæssige, og der er ikke aktuelle planer om at ændre dem. 
 
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
S&L har en stærk ledelse med sans for de politiske processer og med gode evner til at aflæse 
tendenserne i samfundet, jf. S&L’s styrker angivet ovenfor. 
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
Den største barriere for et øget samarbejde mellem NS og S&L er dette, at NS har færre midler til 
rådighed til myndighedsbetjening i dag end tidligere. Samtidig er der flere og flere opgaver, der 
trænger sig på. NS kan ikke have kompetence på alle områder, og slet ikke forskningsbaseret 
kompetence. Derfor vil der være mange tilskyndelser til at fremme samarbejdet ud fra en faglig og 
en samfundsmæssig betragtning, men de til rådighed værende ressourcer til formålet sætter grænser 
for, hvor langt man kan gå af den vej. 
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
Feed back gives primært gennem en direkte dialog mellem NS’s medarbejdere og S&L’s 
medarbejdere. Det foregår på alle niveauer, og det foregår godt. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
S&L udviser altid stor åbenhed overfor NS. S&L er også aktive til at inddrage NS i sit arbejde og til 
at skubbe på for at fastholde dialogen med NS. 
 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
Betingelserne for S&L er vanskelige, men ikke anderledes end for andre tilsvarende institutioner. 
Betingelserne er imidlertid ikke til diskussion, og S&L må leve med dem, og gør det i øvrigt godt. 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
 
NC har ingen holdning til, om S&L er tilstrækkeligt synlig. 
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26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 
finansieringskilder mv.)? 

 
S&L har bragt sig i en god position efter indlejringen i KU. Det opleves på ingen måde som et 
problem for NS, at S&L er blevet en del af KU. De faglige ydelser er stadigvæk gode, og der er 
ikke administrative problemer eller vanskeligheder på grund af KU tilhørsforholdet. Det skyldes i 
høj grad ledelsen hos S&L, der aktivt vedligeholder og gør brug af et stort netværk i NS. 
 
 
E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  

 
- Markedsføring (kendskab) 

 
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 

 
- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 

tilgængelighed) 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
 

- Uddannelsesområdet? 
 

- Partnering 
 

- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 
 
Ingen kommentarer. 

 
 

28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  
 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
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Samarbejdet forventes fortsat i regi af en resultatkontrakt, som det kendes i dag. 
Det betyder, at det vil være de samme opgavetyper, der vil blive efterspurgt i 
fremtiden, som del af rådgivningen. 
 
NS er selv i gang med et strategiarbejde, og der er heri ingen tegn på, at 
samarbejdet ikke vil fortsætte som hidtil. 
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
NC nævner tre overordnede områder: 
 
a) Klimaændringerne og skovens betydning for klimatilpasning og 

klimaudfordringer, 
b) En styrkelse af det grønne element i byerne efterspørges ligeledes både i sig 

selv og som en strategi mod klimaforandringer, bl.a. ifm vandafledninger, 
c) Friluftsområdet vil også fremover være et centralt område. Herunder vil det 

være interessant med en fortsat styrkelse af arbejdet med økonomiske og 
sociologiske aspekter af befolkningens brug af skoven og naturen, samt 
effekterne heraf for samfundsøkonomien. 

 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
NC har bestemt tillid til, at S&L også fremover vil levere ydelser af høj kvalitet. 
NC nærer ingen tvivl om det. 
 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Øget konkurrence om forskningsmidler og om rådgivningsopgaver for den 
offentlige sektor kan imødeses generelt set. 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 

 
I forlængelse af ovenstående påpeger NC, at der vil være en kritisk masse for 
forskningen, som vil være vigtig at have for øje. Der vil derfor være behov for at 
finde alternative finansieringskilder til erstatning af dem, der tørrer ud, hvis den 
kritiske masse og dermed forudsætningen for kvalitet i forskningen skal bevares. 
 

29. Sammenligning med hovedsynspunkter fra forrige analyse, hvor det er relevant 
 
NS (SNS) deltog også i S&L’s interessentanalyse i 2007. Ved den lejlighed gav flere af dine 
kolleger udtryk for følgende hovedpunkter dels vedr. tilfredshed med S&L, dels vedr. de fremtidige 
faglige behov mv. 
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• Der var stor tilfredshed med S&L’s forskning og rådgivning 
• Der efterspurgtes mere forskning inden for planlægning i det åbne land, metoder til 

planlægning, borgerinddragelse, økonomiske og sociologiske analyser af brugen af naturen, 
konkurrence mellem by og land mv. 

 
• Hvordan vil du vurdere S&L’s indsats siden da inden for de områder, I nævnte dengang?  

 
NC anfører, at han er kommet til NS siden da, og derfor ikke har et klart før-billede af situationen, 
men han ser et fortsat samfundsmæssigt behov for forskning og rådgivning inden for de angivne 
områder. Der er uden tvivl sket meget siden da, men der er stadig behov for yderligere. Som 
eksempel nævnes arealkonkurrencen og arealknapheden, som stiller øgede krav til planlægning i det 
åbne land. 
 

• Har S&L forbedret sin indsats, hvor du fandt det nødvendigt?  
 
Ingen kommentarer. 
 

• Har S&L prioriteret sin indsats, som du gerne så det?  
 
S&L har prioriteret sin indsats, som det kan forventes og inden for de rammer, der er til rådighed. 
 

• Hvordan har rammebetingelserne påvirket S&L i denne periode? 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
Tak for interviewet. 
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Peder Michael Sørensen, Kontorchef, Kontoret for Videregående uddannelser, 
Uddannelsesstyrelsen 
 
Dato for gennemførelse: 8. august 2011. Ikke godkendt/kommenteret. 
 
Peder Michael Sørensen (PMS) indledte med at redegøre for Uddannelsesstyrelsens princip om ikke 
at godkende referatet fra interviewet. 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
PMS’s samarbejde med S&L vedrører udelukkende de videregående uddannelser på Skovskolen: 
dels Have- og Parkingeniør og Skov- og Landskabsingeniøruddannelserne. 
 
Her er Uddannelsesstyrelsen den ansvarlige myndighed vedrørende godkendelse af ændringer i 
uddannelserne, akkreditering af uddannelserne og igangsætning af nye uddannelser. 
 
2. Er der specifikke arbejdsområder, du særligt gør brug af eller samarbejder om, og som du har 

særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for dette interview)? 
 
Produktionsbacheloruddannelserne på Skovskolen i S&L. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
PMS har typisk et møde med ledelsen på Skovskolen en gang om året, hvor erfaringerne med 
gennemførelsen af uddannelserne drøftes. 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 
Nej. 

 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
 
PMS har ikke mulighed for at udtale sig om kvaliteten af de videregående uddannelser på 
Skovskolen. Der pågår for tiden en faglig vurdering af de forskellige uddannelser i Danmark i regi 
af den såkaldte turnusakkreditering, men det er endnu ikke blevet tid for Skovskolens videregående 
uddannelser at komme med i evalueringen. Det vil ske om et par år. 
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Uddannelsesstyrelsen er ikke opsøgende i forhold til Skovskolen men reagerer, hvis der opstår 
problemer, enten i form af klager fra studerende eller fra erhvervslivet. Der var for flere år siden 2-3 
klager, men de havde ikke substantiel karakter ift Skovskolen. Der har ikke i mange år været klager 
fra erhvervslivet. Dette betragtes som meget positivt, da netop kombinationen mellem teori og 
praksis er vigtig i designet af uddannelsen. Eksempelvis er den afsluttende bacheloropgave typisk 
udarbejdet i et samarbejde mellem den studerende og en virksomhed. Virksomhedspraktik indgår 
ligeledes i uddannelserne. Her understreger PMS, at Skovskolen ikke kan igangsætte flere 
studieforløb, end der er praktikpladser til rådighed, hvorfor der ikke er det samme problem vedr. 
praktik i en virksomhed for de videregående uddannelser, som der er for de erhvervsfaglige 
uddannelser. 
 
5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 

niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  

 
Ingen kommentarer. 
 
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
Ingen kommentarer. 
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
Ingen kommentarer. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
Ingen kommentarer. 
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Ingen kommentarer. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
Ingen kommentarer. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
 
Ingen kommentarer. 
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12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
 

- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  

 
Ingen kommentarer. 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
 
Ingen kommentarer. 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
Ingen kommentarer. 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
Ingen kommentarer. 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
Ingen kommentarer. 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution?Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
Samarbejdsrelationerne med Skovskolen er gode. Der har både med den nuværende ledelse og den 
tidligere ledelse af Skovskolen været god villighed til at samarbejde med Uddannelsesstyrelsen. 
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
 
De nuværende ad. hoc prægede rutiner er udmærkede. De indbefatter at man mødes en gang om året 
til en drøftelse af uddannelserne. 
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20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
Ingen kommentarer. 
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
Ingen kommentarer. 
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
Feed back gives på de årlige møder. Det fungerer udmærket. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
Der er god lydhørhed overfor Uddannelsesstyrelsens synspunkter hos ledelsen på Skovskolen. 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
Ingen kommentarer. 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
 
Ingen kommentarer. 
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
Ingen kommentarer. 
 
E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 
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- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  

 
- Markedsføring (kendskab) 

 
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 

 
- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 

tilgængelighed) 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
 

- Uddannelsesområdet? 
 

- Partnering 
 

- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 
 
Ingen kommentarer. 

 
28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  

 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 

 
Ingen kommentarer. 
 
 
Tak for interviewet. 
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Per Falholt, Koncerndirektør, Novozymes A/S 
 
Dato for gennemførelse: 30 juni, 2011 
 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
Per Falholt (PF) og Novozymes samarbejder med S&L inden flere forskningsområder. Det sker 
inden for mange forskellige samarbejds- og projekttyper spændende fra kontraktforskning, hvor 
Novozymes bestiller forskning inden for bestemte områder til en mere passiv rolle som deltager i 
følgegrupper og lignende i projekter af mindre central betydning for Novozymes. 
 
2. Er der specifikke arbejdsområder (jf. kategoriseringen ovenfor), du særligt gør brug af eller 

samarbejder om, og som du har særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for 
dette interview)? 

 
Samarbejdet er primært inden for Bioenergi og biomasse, hvor Claus Felby er forskningschef. Et af 
de centrale områder er forskning inden for raffinering af biomasse i regi af det såkaldte 
bioraffinaderi-koncept. 
 
Uden for S&L, men inden for KU LIFE, samarbejder Novozymes også med Birger Lindberg 
Møller, Institut for Plantebiologi og Bioteknologi. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Samarbejdet foregår kontinuerligt og har stået på i mange år.  
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 

Angiv sagerne. 
 
Claus Felbys forskning indenfor bioenergi og biomasse er det central forskningsområde, der 
refereres til. 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
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5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 
niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  

 
Forskningen beskrives af PF som værende fremragende. S&L lever til fulde op til målsætningen 
inden for området. 
 
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
Relevans og anvendelighed angives også som værende præcis, og helt i tråd med forventningerne. 
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
Målopfyldelsen er ligeledes god. Der er stor gensidig forståelse for dette at overholde de indgåede 
aftaler. PF oplever høj moral i samarbejdet, på begge sider. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
Uden at ville angive konkrete effekter, anfører PF, at forskningen giver anledning til teknologiske 
og økonomiske effekter. Det er en forudsætning for, at Novozymes kan kommercialisere 
resultaterne i form af nye enzymsystemer. Der skal være en økonomisk gevinst for brugeren. Ellers 
er der ikke et marked, og her har Novozymes en høj succesrate for så vidt angår deres projekter med 
radikale innovationer, hvor også S&L spiller en rolle. 
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Forskningen er grundforskningsorienteret, for så vidt angår de dele af S&L’s forskning, som 
Novozymes gør brug af. Heri ligger også, at den skal være holdbar, og det er også tilfældet. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
Ingen kommentarer. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
 
S&L’s kandidater er meget gode, så S&L lever i høj grad op til sin ambition. De er funderet i en 
stærk grundforskning inden for biomasse og bioenergi området. De repræsenterer kreativitet og 
selvstændighed, som det er typisk for danske universitetskandidater. 
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12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 
konkret? 

 
- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  

 
Ingen kommentarer. 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
PF oplever S&L som både uafhængig i den forstand, at S&L ikke bøjer resultater eller andet i 
forhold til kilden til finansieringen, og som ikke-politiserende. 
  
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
 
Stærke og unikke forskningsmiljøer. 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
Infrastrukturen har gennem flere år været for dårlig, men det nye byggeri har hjulpet på problemer. 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
Det er områder som Grøn økonomi, Klima og Carbon neutralitet, der tegner mulighederne for S&L 
i fremtiden. 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
Forventede vanskeligheder med rekruttering af nye studerende må være en trussel, som S&L skal 
forholde sig til. 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution?Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
Samarbejdet er godt, og der er ikke problemer at referere til. 
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
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Ja, de eksisterende procedurer er gode. 
 
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
FP henviser til, at KU har suverænt det bedste kontraktlige grundlag for forskningssamarbejde i 
Danmark, og det gør man naturligvis brug af ifm forskning med S&L.  
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
Ingen kommentarer. 
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
Novozymes giver feedback til S&L’s forskere i regi af de styre- og følgegrupper mv., der er 
etableret i tilknytning til de enkelte projekter. Det fungerer godt. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
S&L og forskerne er lydhøre over for de kommentarer og den kritik, som Novozymes måtte have. 
Der er tale om en god dialog om forskningen. 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
S&L lider under, at der skal bruges alt for megen tid for forskerne til at skaffe finansiering til de 
næste projekter. Det er en helt uhensigtsmæssig rammebetingelse, som både S&L og de andre 
institutter og universiteter har at arbejde indenfor. Der mangler helt en politisk forståelse i 
regeringen og det politiske system generelt for, at det tager meget lang tid at opbygge banebrydende 
forskning, som kan levere indspil til erhvervet og til de sektorer, som Danmark skal leve af i 
fremtiden. Vi har endnu i dag stor tak at sende tilbage til brygger Jakobsen og ikke mindst til Chr. 
Emil Hansen for deres banebrydende arbejde for mere end 150 år siden. 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
 
Ja, S&L er tilstrækkeligt synlige i samfundsdebatten, men det er hele tiden vigtigt at S&L forsøger 
at komme frem med de gode historier. Det er vigtigt at blande sig i debatten, der oftest får et 
negativt præg med fokus på laveste fællesnævner og personsager.  
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
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S&L har udvist både evne og vilje til omstilling, og man har gjort det godt på S&L. 
 
 
E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  

 
- Markedsføring (kendskab) 

 
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 

 
- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 

tilgængelighed) 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
 

- Uddannelsesområdet? 
 

- Partnering 
 

- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 
 
PF fremhæver, at på tværs af alle emner skal S&L først og fremmest fastholde fagligheden. Den er 
forudsætningen for, at man kan lykkes på de andre områder. 

 
 

28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  
 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 
Novozymes vil fortsætte med samarbejdet om konkrete forskningsprojekter, som 
det er sket hidtil. 
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Novozymes vil fortsætte samarbejdet omkring effektiv brug af biomasse. 
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� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
Ingen kommentarer. 
 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 

 
Ingen kommentarer. 
 

Tak for interviewet. 
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Peter Schjøtt, Planteskoleejer, Forhenværende formand Dansk Planteskoleejerforening 
 
Dato for gennemførelse: 22. August 2011.  

 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
Peter Schjøtts (PS) samarbejde med S&L foregår dels via hans medlemskab af det rådgivende 
udvalg for Skov og Naturressourcer, dels via en løbende kontakt til forskerne på S&L. Endvidere 
holder han sig som planteskoleejer og som forhenværende formand for Dansk 
Planteskoleejerforening generelt orienteret om S&L’s forskning og forsøg. 
 
2. Er der specifikke arbejdsområder (jf. kategoriseringen ovenfor), du særligt gør brug af eller 

samarbejder om, og som du har særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for 
dette interview)? 

 
PS refererer især til S&L’s proveniensforsøg, andre typer af forsøgsvirksomhed inden for juletræer 
og pyntegrønt samt til websiden Plantevalg.dk.  
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Samarbejdet foregår løbende for så vidt angår dialogen med forskerne. I det rådgivende udvalg er 
der typisk to møder årligt.  
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 

Proveniensforsøg. 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
 
5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 

niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  

 
Generelt vurderer PS, at ydelserne fra S&L har høj kvalitet, men han noterer sig, at omfanget af 
forskning og forsøg inden for bl.a. proveniensområdet er reduceret gennem de senere år og dermed 
er PS også bange for, at Danmark skal miste det forspring inden for især juletræs- og pyntegrønt-
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sektoren, som Danmark har i dag. Som en konsekvens af den reducerede forsøgsvirksomhed 
gennemfører flere af de store producenter af juletræer og pyntegrønt selv deres forsøg, og 
resultaterne holdes hemmeligt for branchen i sin helhed. Dermed centraliseres resultaterne af de 
seneste forsøg i sektoren hos nogle få producenter, mens de små ikke får del i resultaterne. Det er en 
uheldig udvikling, som primært skyldes dette, at den offentlige forsøgsvirksomhed i S&L reduceres. 
 
Som konkret eksempel henviser PS til websitet Plantevalg.DK, hvor der er råd om valg af bestemte 
provenienser til såning eller plantning på bestemte typer af jorde mv. De enkelte provenienser er 
rangordnet i forhold til deres egnethed til dyrkning på bestemte jorde. Ranglisten er baseret på 
forsøg, der for nogle måske er 30-40 år gamle, og ikke på nye forsøg, fordi der ikke er penge til 
formålet hos S&L. Dermed kommer de gamle provenienser til at stå som de bedste, selv om det er 
kendt i sektoren, at der sker en gradvis forbedring af provenienserne år efter år. Listen er derfor ikke 
troværdig og kan reelt ikke bruges. 
 
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
Relevans og anvendelighed af forskning og forsøg reduceres i takt med, at fokus skifter til den mere 
grundforskningsprægede forskning på KU, samt indholdsmæssigt til mere forvaltningsorienterede 
problemstillinger drevet af Naturstyrelsens pengestrømme. I det hele taget er S&L blevet mindre 
udfarende ift erhvervet efter fusionen ind i KU. Afdelingen for juletræer og pyntegrønt er nedlagt 
og medarbejderne flyttet over til andre afdelinger. Også Produktionsafgiftsfonden for Juletræer er 
nedlagt, sådan at en af de danske styrkepositioner på det internationale marked nu ikke længere 
understøttes af de forsknings- og forsøgsresultater, der kunne finansieres af fonden. 
 
Naturstyrelsen er efter PS’s overbevisning i høj grad bestemmende for denne udvikling, i det NS 
har alt for meget fokus på natur og miljø og for lidt på de driftsorienterede problemer i skovbruget. 
  
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
Ingen kommentarer. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
De positive effekter af forskning bl.a. finansieret via PAF falder bort, og forskningen får ingen 
direkte effekt for skovbruget. Grundforskningen vil på sigt betyde noget for erhvervet, men ikke på 
kort sigt. 
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Holdbarheden af proveniensforsøgene er reduceret i takt med, at der ikke er lavet nye forsøg. De 
gamle forsøg forældes, men står stadig tilbage som anbefalinger på Plantevalg.DK. 
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10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 
til sine partnere og sektorer? 

 
Ingen kommentarer. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
 
Ingen kommentarer. 
 
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
 

- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  

 
Videntjenesten bruges, og den opleves som god, for så vidt angår Videnbladene og den daglige 
telefonrådgivning/dialog med forskerne på S&L. PS foretrækker papir-udgaverne af Videnbladene 
frem for de elektroniske udgaver, som ikke læses lige så hyppigt som papirudgaverne. 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
S&L er både uafhængig, dvs. ikke påvirket af pengestrømmenes kilder ift. selve resultatet af 
forskningen, og ikke-politiserende ift. partipolitiske synspunkter. Dog er S&L helt afhængig af 
Miljøministeriet/Naturstyrelsens prioriteringer af efterspørgselen efter viden inden for natur og 
miljø. Den der betaler, bestemmer også musikken! 
 
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
 
S&L er stadigvæk landets kompetencecenter inden for skovdrift. Derudover er S&L god til at levere 
svar til politikerne, eksempelvis senest med bidragene til Skovpolitisk udvalg. 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
Mangel på ressourcer til at fastholde den kritiske masse af forskning inden for centrale områder for 
erhvervet er den største svaghed. S&L er heller ikke lige så udfarende ift. erhvervets problemer, 
som det var tilfældet tidligere. 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
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Klimaændringerne stiller store krav om tilpasning, og der er stort behov for forsøg til belysning af 
konsekvenser af klimaændringer og muligheder for samt ikke mindst effekter af tilpasning. Her har 
S&L allerede i dag spændende forsøg i gang, som PS gerne ser flere af. 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
PS er bekymret/bange for fremtiden, fordi pengene til relevant forskning og forsøg hos S&L er så 
få, som tilfældet er, og det tegner ikke til at blive bedre i de kommende år. 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution?Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
PS indgår i det rådgivende udvalg for Skov og Naturressourcer. Udvalget mødes to gange om året 
og bliver orienteret om forskningen inden for de forskellige områder, men udvalget bliver 
informeret mere, end det har mulighed for at bidrage til diskussionerne selv. 
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
 
Der er en god dialog i det rådgivende udvalg hvor vi kan fremsætte ønsker til fremtidige 
arbejdsområder. 
 
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
S&L’s ledelse og medarbejdere er kompetente, og flere af dem er ildsjæle inden for deres områder. 
PS har stor tillid til såvel ledelse som medarbejdere. 
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
Den største barriere for et øget samarbejde er mangel på penge til relevant forskning og forsøg, 
både hos S&L og hos erhvervet. En ny udgave af PAF kan muligvis være en vej frem. 
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
Feedback gives direkte til medarbejderne på S&L, og det fungerer godt. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
Lydhørheden blandt medarbejderne er meget god. 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
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24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 
mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
S&L lider under, at der ikke er politisk vilje for eller interesse i skovbruget. Skovpolitisk udvalg var 
en syltekrukke, som der næppe kommer noget ud af. Problemet er, at man ikke kan generere 
resultater af skovpolitiske initiativer inden for en så kort årrække, som det kræves for indsatsen kan 
være interessant politisk. Resultaterne af skovpolitiske indsatser viser sig jo typisk om mange år, 
mens politikerne mere er opmærksomme på tidshorisonten frem til det næste valg. 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
 
Ingen kommentarer. 
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
S&L har gjort, hvad der skulle til for at omstille S&L til et liv i regi af KU. Problemet er, at der ikke 
har været landspolitisk vilje til at samle den relevante jordbrugs- og skovbrugsrelaterede forskning i 
et center. Nu er den spredt over flere enheder (Årslev, Flakkebjerg, Tåstrup, Frederiksberg, Foulum) 
og universiteter, men det er jo ikke noget, S&L kan bebrejdes. 
 
E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  

 
- Markedsføring (kendskab) 

 
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 

 
- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 

tilgængelighed) 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
 

- Uddannelsesområdet? 
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- Partnering 

 
- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 

 
Ingen kommentarer, idet emnerne kræver langt mere dybdegående arbejde end dette interview, se 
dog nedenfor. 

 
28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  

 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 
PS fremhæver igen behovet for at styrke proveniensforsøgene. 
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Proveniensforsøgene. 
 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
Ja, tilliden til S&L og ledelsen er til stede, men bekymringen for betydningen af 
reducerede bevillinger og begrænset adgang til penge i øvrigt er stor. 

 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Mangel på penge og øget konkurrence fra andre udbydere af viden på området, 
eks. DJF og DMU, begge fra Aarhus Universitet. 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 

 
29. Sammenligning med hovedsynspunkter fra forrige analyse, hvor det er relevant (hvor 

interviewpersonen går igen) 
 
Du deltog også i S&L’s interessentanalyse i 2007. Ved den lejlighed gav du udtryk for følgende 
hovedpunkter dels vedr. tilfredshed med S&L, dels vedr. de fremtidige faglige behov mv. 
 

• Generelt stor tilfredshed med kvaliteten af forskning og forsøg. 
• Bekymring for fremtiden i regi af KU. 
• Mere forskning inden for innovation i skovbruget, herunder brug af træ som materiale. 
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• Hvordan vil du vurdere S&L’s indsats siden da inden for de områder, du nævnte dengang?  
 
KU bekymringen er ikke blevet gjort til skamme. Erhvervsrelevansen er faldet, som det var 
frygtet. Det har bl.a. betydet ringere kvalitet, relevans og anvendelighed i forskning og forsøg 
med relation til erhvervet. 
 
Der er sat forskning i gang inden for innovation, men der er ikke kommet meget konkret 
kommerciel udnyttelse ud af det, så vidt PS er bekendt. Det behøver dog ikke være noget, man 
kan bebrejde S&L. Det kan jo også være erhvervet, der ikke er risikovilligt nok, eller som ikke 
er tilstrækkeligt informeret om potentialerne i forskningen. 
 
• Har S&L forbedret sin indsats, hvor du fandt det nødvendigt?  

 
Der er som anført sket noget inden for området Innovation, men der kan sagtens ske mere. 
 
• Har S&L prioriteret sin indsats, som du gerne så det?  

 
Nej, der er sket en opprioritering af natur og miljø og forvaltning og ikke af skovdrift. 
 
• Hvordan har rammebetingelserne påvirket S&L i denne periode? 

 
Rammebetingelserne har gjort, at det er blevet stadigt vanskeligere for S&L at fastholde sin 
position som erhvervets forskningsinstitution. 

 
Tak for interviewet. 
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Stephan Falsner, Direktør, Danske Anlægsgartnere (DAG) 
 
Dato for gennemførelse: 8. august 2011 

 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
Stephan Falsner (SF) angiver tre samarbejdsområder med S&L: 
 

a) Den årlige Have og Landskabsudstilling 
b) Samarbejde om drift og udlicitering af grønne opgaver 
c) Forskning og forsøg 
 

2. Er der specifikke arbejdsområder (jf. kategoriseringen ovenfor), du særligt gør brug af eller 
samarbejder om, og som du har særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for 
dette interview)? 

 
De ovenfor nævnte områder. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Have- og Landskabsudstillingen kører hvert andet år. Samarbejdet om udlicitering og drift af 
grønne opgaver er ligeledes løbende. Det samme er forskning og forsøg. 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 

Nej. 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
 
5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 

niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  

 
SF finder, at ydelserne er af høj kvalitet, og han og foreningen (DAG) er godt tilfreds hermed. 
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6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 
opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

Også relevans og anvendelighed af ydelserne er umiddelbart udmærket. SF hører ikke om dette fra 
medlemmerne, og har ikke grund til at sige, at det ikke er tilfældet. 
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
Generelt er målopfyldelsen tilfredsstillende, men SF nævner et konkret projekt om risikovurdering 
af syge træer, hvor terminerne for aflevering af rapport skred gang på gang. Det var ikke 
tilfredsstillende. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
SF finder det vanskeligt at sige, om der er gode effekter af samarbejdet og af ydelserne fra S&L. 
Det er typisk langtidseffekter, som endnu ikke er realiseret. Han peger dog konkret på, at 
samarbejdet er forbedret med udbydere af grønne opgaver under licitation. Det ser han som en 
positiv effekt af samarbejdet med S&L på dette område. 
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Ingen kommentarer. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
Formidlingen betragtes som udmærket, både i S&L’s eget regi og i SF’s blad Grønt Miljø. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
 
SF anfører, at der ikke uddannes kandidater fra S&L med kompetencer, der er direkte relevante for 
DAG. Landskabsarkitektuddannelsen giver ikke kandidaterne en direkte føling med faget, og 
rummer ikke et indhold, som gør, at kandidaterne kan tale direkte med anlægsgartnerne. 
Kandidaterne er i dag enten tegnere med retning mod de private tegnestuer eller forvaltere med 
retning mod den offentlige forvaltning af skovene. Der efterspørges derfor et mere specifikt indhold 
i uddannelsen omkring anlæg og drift af grønne anlæg, således at kandidaterne kan tale sammen 
med og forstå anlægsgartnernes problemer, herunder at der skal være sammenhæng mellem anlæg, 
drift og vedligehold (pris, garanti mv.). 
 
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
 

- Hjemmesiden 
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- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  

 
Videntjenesten kommenteres med reference til Videnbladene, som vurderes at være gode, og som 
bruges af medlemmerne. 
 
Kurser og efteruddannelse bruges også af medlemmerne af DAG, men det er uvist for SF, hvor 
meget det er. Konkurrenter i markedet kan også levere gode ydelser til en konkurrencedygtig pris. 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
SF bekræfter, at S&L både er uafhængig og ikke-politiserende. På den anden side har de også en 
god næse for at finde finansiering af forskningen, og det afspejler en vis forståelse for det politiske 
spil. 
 
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
 
S&L har været og er god til at fastholde en skarp profil, hvor man ønsker at være på banen. S&L er 
gode til at sikre sig politisk bevågenhed og er gode i det forsknings- og bevillingspolitiske spil. 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
Der mangler praktisk indsigt i arkitektuddannelsen. Det anføres også, at S&L kan virke en smule 
introverte på det operationelle plan. Det skal forstås derhen, at S&L set fra DAGs side synes at være 
mere orienteret mod egne problemstillinger, bl.a. inden for forskning, end i andre typer af 
problemstillinger, eks. for DAG. 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
Klimaudfordringerne efterspørger lav-praktiske løsninger på en række områder, bl.a. vedr. 
nedsivning, belægninger mv. 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
Rivalisering med andre forskningsinstitutioner angives som en vigtig trussel. 
 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
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18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution?Er 
S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
Samarbejdet er mest formaliseret omkring udstillingen Have og Landskab. Det fungerer godt. 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
 
Ja, de gældende procedurer er gode. 
 
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
Ledelsen (NEK og KN) anses for dygtig. 
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
Ingen kommentarer. 
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
Ja, der gives feed back gennem en direkte dialog med de enkelte forskere på S&L. Det fungerer 
godt. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
Der er tilfredsstillende lydhørhed omkring forskningen, men ikke om tidsterminerne for de 
administrative procedurer. 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
Ingen kommentarer. 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
 
SF kan godt ønske sig større synlighed ift de emner, som DAG arbejder med. 
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
Der er opnået gode resultater af S&L i KU, og der er ikke sket nogen ændring i kvaliteten eller 
karakteren af de ydelser, der leveres fra S&L. 
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E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  

 
SF efterspørger flere positive historier fra S&L til pressen. 
 
- Markedsføring (kendskab) 

 
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 

 
- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 

tilgængelighed) 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
 

- Uddannelsesområdet? 
 

- Partnering 
 

- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 
 
28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  

 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 
Praksisnære løsninger på klimaudfordringerne, herunder håndtering af vand og 
vandafledning 
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Nej, ikke ud over ovennævnte. 
 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Nej. 
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� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 
tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
Ja, SF har tillid til, at S&L kan levere varen fremadrettet, men er samtidig også 
bekymret for, om man kan finde de nødvendige penge til driften. 
 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Konkurrencen om midler til forskning vil tage til, og det kan være kritisk for S&L, 
men her er S&L begunstiget af en god ledelse. 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 

 
 
29. Sammenligning med hovedsynspunkter fra forrige analyse 
 
Du deltog også i S&L’s interessentanalyse i 2007. Ved den lejlighed gav du udtryk for følgende 
hovedpunkter dels vedr. tilfredshed med S&L, dels vedr. de fremtidige faglige behov mv. 
 

• Høj tilfredshed 
• Kritik af de rådgivende udvalg, der ikke var tunge nok, og ikke leverede bestyrelsesarbejde 
• Bredere dækning af faget og flere praktiske forsøg ind i faget. 
• Kobling af det grønne område med det hvide (velvære/sundhed) 

 
• Hvordan vil du vurdere S&L’s indsats siden da inden for de områder, du nævnte dengang?  
 
Arbejdet er blevet intensiveret. Og der er taget gode initiativer, bl.a. stress-haver og tag-haver 
samt udvikling af drift og metoder til offentlig privat samarbejde. 
 
• Har S&L forbedret sin indsats, hvor du fandt det nødvendigt?  
 
Både ja og nej, jf. ovenfor.  
 
• Har S&L prioriteret sin indsats, som du gerne så det?  
 
Ingen kommentarer. 
 
• Hvordan har rammebetingelserne påvirket S&L i denne periode? 

 
Ressourceknapheden har gjort det svært for S&L, og man kan som bruger jo ønske sig stadigt 
mere. Det kan være svært at honorere. 

 
Tak for interviewet. 
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Svend Christensen, Institutleder, Institut for Jordbrug og Økologi 
 
Dato for gennemførelse: 5. juli, 2011 
 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
Institut for Jordbrug og Økologi er et søsterinstitut til S&L på KU LIFE, og dermed er der en række 
samarbejdsflader. Svend Christensen (SC) nævner følgende: 

• SC er kollega til NEK som institutleder og begge refererer til dekanen for LIFE. 
• Undervisning/uddannelse, hvor de to institutter bidrager til fælles kurser/uddannelser. 
• Fælles forskningsprojekter inden for komplementære områder. 

 
2. Er der specifikke arbejdsområder (jf. kategoriseringen ovenfor), du særligt gør brug af eller 

samarbejder om, og som du har særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for 
dette interview)? 

 
Forskningssamarbejdet er især indenfor tre områder: 
Bioenergi og bioraffinaderikonceptet; Ulandsområdet samt Byer/økologi/urban horticulture and 
agriculture. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Samarbejdet foregår kontinuerligt. 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 
Nej. 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
 
5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 

niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  
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SC bekræfter, at forskningen entydigt er af høj kvalitet. S&L gør det helt klart godt, og det kommer 
også til udtryk i, at S&L med succes har forfulgt en ny strategi om international samarbejde og 
publicering. Hertil kommer, at myndighedsbetjeningen er af høj kvalitet.  
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
Også relevans og anvendelighed vurderes af SC til helt entydigt at være god. Også dette afspejles i 
de opgaver, som S&L gennemfører inden for myndighedsbetjeningen. 
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
SC hører ingen negative kommentarer til S&L’s overholdelse af tidsfrister mv. (målopfyldelse) fra 
sine medarbejdere, og det ville han gøre, hvis der var problemer, eksempelvis med fælles 
undervisning og projekter. Ud fra dette vurderer SC, at S&L agerer meget professionelt i sin 
opgavevaretagelse. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
Ingen kommentarer. 
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Ingen kommentarer. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
Formidlingen vurderes at være tilfredsstillende. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
 
Selv om SC jo ikke er aftager af kandidater fra S&L, er det hans oplevelse, at kandidaterne er 
velanskrevne blandt aftagerne, eksempelvis kommuner, rådgivende ingeniører mv. Der er også en 
stor søgning til S&L’s uddannelser, hvilket også afspejler, at der er tale om samfundsmæssigt 
relevante uddannelser, sådan som de studerende oplever dem. 
 
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
 

- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
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- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  

 
SC vurderer S&L’s indsats inden for formidling og hvad angår Videntjenesten som meget åben og 
dermed også forskellig fra mange andre institutter. Det har et klart ledelsesmæssigt fokus hos S&L. 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
Ingen kommentarer. 
 
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
 
SC nævner tre styrker:  
God myndighedsbetjening og anvendt forskning indenfor - men ikke udelukkende - bl.a. landskabs- 
og naturforvaltning, som bæres af forskere og medarbejdere, der alle er meget optagede af, at 
resultaterne af arbejdet skal kunne bruges til noget, hvilket til en vis grad er forskelligt fra 
forskningen i KU i øvrigt, hvor grundforskning og ny erkendelse i sig selv er bærende.  
 
S&L har en klar profil.  
 
S&L står for gode og attraktive uddannelser, bl.a. skov- og landskabsingeniøruddannelsen. 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
Ingen kommentarer. 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
Forskning inden for skov og landskab, som S&L praktiserer i Danmark, må have store muligheder 
internationalt, bl.a. via EU finansierede projekter. 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
Den største trussel udgøres af den ressourceknaphed, der hersker generelt, både i den offentlige 
sektor, på universiteterne og i den private sektor. 
 
I forhold til KU står S&L med det problem, at det et meget svært at opbygge 
grundforskningsmiljøer, bl.a. ved at tiltrække stærke CVer. 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
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18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution?Er 
S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
SC finder samarbejdet perfekt, og S&L er en naturlig og attraktiv samarbejdspartner for instituttet. 
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
 
Ja, procedurerne er gode, også på mellemleder-niveau. 
 
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
Ledelsen på S&L opleves som professionel, selvstændig og udviklingsorienteret. NEK 
repræsenterer en åben ledelsesstil med stor inddragelse af sine medarbejdere og med god brug af 
kommunikation. 
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
Ingen kommentarer. 
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
Konkurrencen om midler til grundforskning er særlig hård for S&L, som jo har sin styrke et andet 
sted i forskningskæden. 
 
På den anden side har S&L haft held og dygtighed til at få centraliseret organisationen og har fået 
gode fysiske rammer på Frederiksberg, og det betyder meget organisatorisk. 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
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SC oplever S&L som synlige i debatten. 
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
SC er af den opfattelse, at S&L gør det godt. Det afspejles i S&Ls arbejde på at forsøge at gå på to 
ben: Det vil sige både at forsøge at udvikle grundforskningsandelen samt at holde fast i en klar 
profil på den myndighedsbetjening og anvendt forskning. 
 
E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 
 
S&L har behov for at forstærke sig inden for sin grundforskning. Det kan ske ved at forsøge 
at rekruttere stærke CVer til S&L. Der er gode erfaringer med det på andre institutter på KU, 
men SC erkender, det er svært. 
 
Endvidere anfører SC, at S&L måske skal overveje at fokusere forskningen inden for nogle 
få udvalgte områder. Et sådant område kan være bioenergi, hvor der tilsyneladende er penge 
til rådighed i de offentlige kasser. 
 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  

 
- Markedsføring (kendskab) 

 
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 

 
- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 

tilgængelighed) 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
 

- Uddannelsesområdet? 
 

- Partnering 
 

- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 
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28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  
 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 
SC vil fortsætte samarbejdet med S&L på alle områder. 
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
SC har absolut tillid til, at NEK og den nuværende ledelse kan fortsætte arbejdet 
og fortsat kan levere gode resultater og udvikle S&L faglige profil. 
 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Kampen om bevillingerne vil fortsætte, også uanset hvilken farve en ny regering 
vil få.  
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 

 
Nej. 
 

 
Tak for interviewet. 
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Søren Kjær, Kontorchef, koncernøkonomi, Miljøministeriet (MIM) 
 
Dato for gennemførelse: 27. juni 
 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
Søren Kjær (SK) indledte med at henvise til styrelserne vedr. den mere konkrete faglige vurdering 
af S&L og den tilfredshed, der måtte være med S&L her. 
 
SK ønskede derfor kun at forholde sig mere overordnet til S&L for så vidt angår de forventninger, 
som MIM har til fremtidens brug af S&L.  
 
Flere spørgsmål af mere detailorienteret karakter står derfor også ukommenterede nedenfor. 
 
2. Er der specifikke arbejdsområder (jf. kategoriseringen ovenfor), du særligt gør brug af eller 

samarbejder om, og som du har særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for 
dette interview)? 

 
Nej. 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Intet direkte samarbejde. Samarbejdet foregår via styrelserne. 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 
Nej. 
 
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
 
 
5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 

niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  
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Generelt er det vurderingen, at kvaliteten af myndighedsbetjeningen er god. Det gælder især for 
Naturstyrelsen, men der henvises til styrelserne for detaljer. 
 
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
Der henvises til styrelserne for detaljer. 
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
Der henvises til styrelserne for detaljer. 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
Leverancerne fra S&L finder vej ind i de politiske processer. Det er senest sket med det 
skovpolitiske udvalgs arbejde. 
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Ingen kommentarer. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
Ingen kommentarer. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
 
Ingen kommentarer. 
 
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
 

- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  
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Ingen kommentarer. 
 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
Ingen kommentarer. 
 
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
 
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution?Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  

 
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
 
 
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
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D. Rammebetingelser for S&L 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
 
SK anfører, at S&L’s synlighed i samfundsdebatten er lav, og at der er behov for en stærkere 
indsats. Modsat skal synlighed jo ikke forfølges for enhver pris. Det skal være sagligt og 
velbegrundet. 
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
 
E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  

 
- Markedsføring (kendskab) 

 
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 

 
- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 

tilgængelighed) 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
 

- Uddannelsesområdet? 
 

- Partnering 
 

- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 
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28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  
 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 

SK nævner en række områder og opgavetyper, som MIM forventes at ville efterspørge 
mere i fremtiden. Det gælder 

 
Konsekvensv urderinger af politiske tiltag. Ikke snævre cost/benefit vurderinger som 
sådan, men bredere samfundsmæssige konsekvensvurderinger. 

 
Klimaområdet kan dyrkes yderligere, selv om der allerede er leveret en del fra S&L på 
dette område de senere år. Emner som  
Skov + Klima + Miljø/naturhensyn samt  
Skov + Klima + Biodiversitet + Produktionsskov kan der arbejdes mere med. 

 
SK henviser endvidere til følgende emner: 
Bynær skov med inddragelse af flere disciplinere i en mere tværvidenskabelig tilgang; 
Urbanisering;  
Dynamikken i arealanvendelsen foranlediget af ændrede jord- og fødevarepriser, 
Green economy indsatsområdet. 

 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 

Se ovenfor. 
 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
 

Nej. 
 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

 
Ingen kommentarer. 

 
� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 

 
SK påpeger, at uanset hvilken farve en ny regering vil få, vil det betyde en oprustning 
på mange af de områder (klima, natur, miljø, byplanlægning mv.) som S&L arbejder 
indenfor. Det er derfor vigtigt, at S&L forbereder sig på det. 

 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 

 
Ingen kommentarer. 
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29. Sammenligning med hovedsynspunkter fra forrige analyse, hvor det er relevant (hvor 
interviewpersonen går igen) 

 
Nana Krogh Meyer, MIM, deltog også i S&L’s interessentanalyse i 2007. Ved den lejlighed gav 
hun udtryk for følgende hovedpunkter dels vedr. tilfredshed med S&L, dels vedr. de fremtidige 
faglige behov mv. 
 

a. Tilfredshed med indsatsen fra S&L 
b. Bekymring over KU fusionen hvad gælder S&L’s varetagelse af myndighedsbetjeningen 

samt vedr. anvendt forskning. 
c. Øget indsats inden for Bypolitik og planlægning 
d. Økonomi ift natur, værdisætning af naturværdier 

 
• Hvordan vil du vurdere S&L’s indsats siden da inden for de områder, MIM nævnte 

dengang?  
 
Myndighedsbetjeningen inden for de enkelte områder synes at være god stadigvæk. I særdeleshed 
får Naturstyrelsen, hvad de skal have. Det er mere uklart for SK om andre dele af koncernen gør det 
samme. 
 

• Har S&L forbedret sin indsats, hvor du fandt det nødvendigt?  
 
Der er stadig behov for en indsats vedr. de anførte emner omkring Bypolitik og planlægning, samt 
Økonomi ift natur. 
 

• Har S&L prioriteret sin indsats, som du gerne så det?  
 
Ingen kommentarer. 
 

• Hvordan har rammebetingelserne påvirket S&L i denne periode? 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
Tak for interviewet. 
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Thorkild Ærø, Direktør, Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), Aalborg Universitet  
 
Dato for gennemførelse: 29. juni, 2011 
 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
1. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) har pt ingen konkrete og aktuelle samarbejdsprojekter med 
S&L, mens kolleger fra det øvrige Aalborg Universitet har aktuelle projekter. Samarbejdet mellem 
S&L og SBi er derfor hovedsageligt knyttet til et kollegialt samarbejde mellem TÆ som direktør for 
SBI med fakultet-status på Aalborg Universitet og NEK som institutleder på S&L på KU.  
 
2. Er der specifikke arbejdsområder, du særligt gør brug af eller samarbejder om, og som du har 

særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for dette interview)? 
 
Kendskabet knytter sig primært til forskning inden for bypolitik og planlægning (Gertrud 
Jørgensen). 
 
3. Hvor hyppigt samarbejder du med S&L? Er det permanent og/eller jævnligt i form af faste 

aftaler eller er det mere sporadisk og lejlighedspræget? 
 
Det er sporadisk, men med et potentiale for en udvidelse. Begge parter har i en årrække, på 
ledelsesniveauet, været stærkt engageret i fusionerne med henholdsvis KU og AAU. 
 
4. Er der konkrete sager, som du allerede nu vil introducere, og som du ønsker at relatere dine 

svar til? 
 

Angiv sagerne. 
 
Nej.  
 
B. Samarbejdspartneres tilfredshed med S&L’s faglighed 
 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s arbejde/præstationer ud fra 
de kriterier, der uddybes nedenfor. 
 
 
5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret viden på højt (internationalt) 

niveau. Er det din vurdering, at S&L leverer produkter og service baseret på forskning af høj 
kvalitet?  
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Ud fra en generel vurdering mener TÆ, at S&L lever op til målsætningen om at levere forskning af 
høj kvalitet, bl.a. dokumenteret igennem fagfællebedømte publikationer. 
6. Relevans og anvendelighed: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i deres 

opgavevaretagelse, dvs. er de leverede ydelser relevante og anvendelige i forhold til den givne 
problemstilling? 

 
TÆ finder, at S&L leverer relevant og anvendelig forskning. Med udsigtsposten i bestyrelsen for 
Dansk Byplanlaboratorium som reference, angiver TÆ, at S&L netop på planlægningsområdet er 
godt med i forhold til levering af anvendelig og relevant forskningsbaseret viden til kommunerne. 
 
7. Målopfyldelse: Lever S&L op til målsætningerne for samarbejdet? Leveres den aftalte vare 

inden for den aftalte tids- og ressourceramme? 
 
Ingen kommentarer 
 
8. Effekter: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med de effekter/resultater, som 

samarbejdet med S&L giver anledning til på den anden side af det primære output (rapport, 
træning, uddannelse eller andet)? 

 
Ja, det er TÆ´s vurdering, at S&L’s forskning giver gode samfundsmæssige effekter, hvor de 
bringes i anvendelse. 
 
9. Levedygtighed/holdbarhed: Hvordan vil du kategorisere din tilfredshed med den 

levedygtighed/holdbarhed, der kendetegner resultaterne af samarbejdet med S&L? 
 
Også holdbarheden/levedygtigheden vurderes at være tilfredsstillende. 
 
10. Formidling: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s evne til at formidle forskningsresultater 

til sine partnere og sektorer? 
 
TÆ har ingen kommentarer til dette emne. 
 
11. Kandidater: S&L vil gerne være et attraktivt uddannelsessted hvorfra de færdiguddannede er 

velanskrevne på markedet? Hvordan synes du, at S&L lever op til den ambition?   
 
Det er TÆ’s vurdering, at kandidater fra de uddannelser, der ligger inden for S&L’s område, er 
gode. Dog finder han, hvad han ikke bebrejder S&L, at de er undervurderet hos brugerne. Det 
gælder bl.a. landskabsarkitektuddannelsen. 
 
12. Videntjenesten: Hvordan vurderer du Videntjenesten og de specifikke produkter heri mere 

konkret? 
 

- Hjemmesiden 
- Videnblade 
- Rapporter 
- Kurser og efteruddannelse 
- Rådgivning via telefon og e-mail 
- Populære artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
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- Videnskabelige artikler (for så vidt ikke en del af Videntjenesten) 
- Nyhedsbreve  

Ingen kommentarer. 
 
13. I hvor høj grad vurderer du S&L’s forskning som uafhængig og ikke-politiserende? 
 
TÆ vurderer, at balancen er på plads i S&L’s forskning. Han bekræfter dermed, at forskningen er 
uafhængig, og at relationerne til de interessenter, der finansierer forskningen, håndteres godt. 
 
SWOT: 
 
14. Kan du sammenfatte S&Ls stærke sider? 
 
TÆ nævner flere stærke sider ved S&L: Kombinationen af kvantitative og kvalitative analyser, 
forskning i ”uderummet”, herunder brugen af de grønne arealer i friluftslivet, samt 
landskabsarkitektuddannelsen. Hertil kommer ”udsyn” i forskningen: typisk gode referencer til 
udenlandske erfaringer fx på planlægningsområdet. En fin tradition for at deltage i internationale 
forskningssamarbejder.  
 
15. Kan du sammenfatte S&L’s svage sider? 
 
TÆ finder, at S&L er ensidigt rettet mod Miljøministeriet, og dermed er meget afhængig af de 
politiske strømninger inden for dette ressortområde. 
 
Han finder også, at der formentlig er et potentiale og bedre muligheder for at udnytte andre viden- 
og kompetenceområder på KU, end det sker i dag. 
 
16. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L i de kommende år? 
 
En række samfundsmæssige udfordringer står for døren og med store muligheder for S&L. Det 
gælder klimaændringerne, bl.a. med vandhåndtering til følge. Det gælder levedygtighed i de grønne 
områder med bevarelse/udnyttelse af de rekreative kvaliteter samt udviklingen af grøn/blå by 
koncepterne. Det igangværende forskningsprojekt om brug af cykel, som primært by-
transportmiddel, er et meget interessant tiltag i den retning. 
 
17. Kan du sammenfatte de trusler, du ser for S&L i de kommende år? 
 
TÆ ser den største trussel som dette, at myndighedsbetjeningen ikke får tilstrækkeligt gode 
betingelser i KU i kraft af universitetets orientering mod grundforskning og undervisning, til forskel 
fra samme måde, som det er tilfældet for SBI i regi af Aalborg Universitet. 
 
C. Samarbejdsrelationer og organisering 
 
18. Hvordan vurderer du overordnet samarbejdsrelationerne mellem S&L og din institution?Er 

S&L et attraktivt alternativ, når du skal til at vælge samarbejdspartner i forskellige 
sammenhænge?  
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S&L betragtes som en attraktiv samarbejdspartner og der er potentiale for synergi ved 
kompletterende forskningssamarbejde.  
Der er for nuværende tale om et ad.hoc. præget samarbejde, som fungerer udmærket, hvad angår de 
årlige fælles møder mellem ledelsen på de to institutioner.  
 
19. Er de eksisterende procedurer for samarbejde mellem S&L og din institution hensigtsmæssige? 
 
Ja, de er tilfredsstillende. 
20. Hvordan vurderer du S&L’s ledelse og styring af samarbejdet (økonomi, timing, 

publicering/offentliggørelse, IPR)? 
 
TÆ opfatter ledelsen som professionel. Arbejdet med at sikre finansiering mv. af det nye domicil på 
Frederiksberg vurderes som forbilledlig og misundelsesværdig i positiv forstand. Her har ledelsen 
gjort en kæmpeindsats. 
 
21. Er det muligt at identificere eventuelle barrierer for eller tilskyndelser til fremme af 

samarbejdsrelationerne? 
 
Ingen kommentarer. 
 
22. Hvordan giver du feedback til S&L og S&L’s medarbejdere efter, at S&L har leveret en ydelse 

til jer? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 
 
Ingen kommentarer. 
 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i relation til samarbejdet? 
 
Ingen kommentarer. 
 
D. Rammebetingelser for S&L 
 
24. Hvordan vil du vurdere de betingelser, som S&L har at arbejde under? (differentiér gerne 

mellem arbejdsområderne, hvad angår økonomiske ressourcer, tidsfrister, arbejdets karakter 
mv.) 

 
Ingen kommentarer. 
 
25. Er S&L tilstrækkelig synlig i samfundsdebatten i Danmark og internationalt, og hvilken rolle 

skal S&L spille i denne? Er S&L tilstrækkelig synlig i fagpressen og i den faglige debat? 
 
TÆ finder, at S&L kan være endnu mere synlig i samfundsdebatten, end det i dag er tilfældet. Der 
er mange aktuelle emner, hvor S&L kan markere sig med deres ekspertise. 
 
26. Hvordan vil du vurdere S&L’s evne og vilje til at omstille sig (bl.a. i lyset af skiftende 

finansieringskilder mv.)? 
 
S&L har været gode til at omstille sig gennem de senere år fra tiden som selvstændig 
sektorforskningsinstitution, via KVL til tiden i KU.  
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E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s opgavevaretagelse 
 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at skabe et grundlag for at 
videreudvikle S&L på både kort og langt sigt. 
 
27. Har du på baggrund af din erfaring med S&L forslag – såvel overordnede som specifikke – til, 

hvordan S&L’s opgavevaretagelse kan forbedres i de kommende år, fx inden for følgende 
områder: 

 
- Kvalitetsudvikling (forskningskvalitet) 

 
- Resultatformidling: Hvilke forbedringer vil du evt. pege på som ønskelige? 

 
- Synlighed i faglige medier, i presse og medier generelt?  

 
- Markedsføring (kendskab) 

 
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening (indhold)? 

 
- Samarbejdsrelationer/dialog mellem S&L og interessenter (organisering og 

tilgængelighed) 
 

- Vidensopsamling og – udveksling 
 

- Uddannelsesområdet? 
 

- Partnering 
 

- Andet som S&L kan gøre for at holde sig på toppen/blive bedre? 
 
Ingen kommentarer 

 
 

28. Hvilke behov og forventninger har du til S&L i de kommende år?  
 
� Er der opgavetyper, som I vil fokusere særligt på? Hvilke? 
 
SBI ser gerne projektsamarbejdet udviklet mellem SBI og S&L, inden for de 
emner vedr. planlægning, som giver mening for fremme af bedre løsninger.  
 
� Er der fagområder, som I navnlig ønsker opprioriteret fremover? Hvilke? 
 
Det kan være S&L’s forskning i det åbne land kombineret med SBI’s forskning i 
byrummet. Her kan en kombineret indsats baseret på de fælles værdier, som de to 
institutioner har, give bedre løsninger, end det ellers ville være tilfældet. 

 
� Er der fagområder, som I ønsker nedprioriteret fremover? Hvilke? 
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Ingen kommentarer. 
 
� Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god opgavevaretagelse? Jeg 

tænker her på adgang til tilstrækkelige forskningsmidler; relevante 
fagområder, ledelse o.l.  

Ingen kommentarer. 
 

� Er der krav, som vil blive særligt udtalte i forhold til i dag? Hvilke? 
 
Ingen kommentarer. 
 
� Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. fremtidige krav? Hvilke? 
 
Der er behov for en fælles indsats mellem S&L og SBI vedr. påvirkning af den 
forskningspolitiske dagsorden. Det er afgørende, at det bliver fremhævet i den 
politiske debat, at den sektorforskningsmæssige indsats er vigtig og at dette 
synspunkt kommer til udtryk også i forskningsrådene. 

 
 
29. Sammenligning med hovedsynspunkter fra forrige analyse, hvor det er relevant (hvor 

interviewpersonen går igen) 
 
SBI ved Lone Møller Sørensen deltog også i S&L’s interessentanalyse i 2007. Ved den lejlighed 
gav hun udtryk for følgende hovedpunkter dels vedr. tilfredshed med S&L, dels vedr. de fremtidige 
faglige behov mv. 
 

a. Generel tilfredshed med S&L 
b. Fælles værdisæt og en holistisk tilgang til problem- og opgaveløsning mellem de to 

institutioner 
c. For lidt kritisk masse på vigtige områder, så som forskning i Friluftsliv. 
d. Satsning på forskning i regional udvikling og levering af forslag til, hvad Danmark skal leve 

af i fremtiden. 
 

• Hvordan vil du vurdere S&L’s indsats siden da inden for de områder, Lone Møller Sørensen 
nævnte dengang?  

 
TÆ er stadig generelt tilfreds med S&L indsats, og er enig i, at der er tale om et fælles værdisæt, 
som kan bruges i løsningen af praktiske opgaver sammen. 
 
• Har S&L forbedret sin indsats, hvor du fandt det nødvendigt?  
 
TÆ kan ikke kommentere, om der stadig er for lidt kritisk masse i forskningen inden for 
Friluftsliv, men han konstaterer, at der stadig er noget at arbejde med vedr. regional udvikling, 
herunder funktionsskiftet i yderområderne, samt dette at det åbne land i dag er omfattet af 
Planloven. 
 
• Har S&L prioriteret sin indsats, som du gerne så det?  
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Ingen kommentarer. 
 
• Hvordan har rammebetingelserne påvirket S&L i denne periode? 

 
Tilhørsforholdet til KU har gjort det vanskeligt for S&L at fastholde sin position som en stærk 
sektorforskningsinstitution med vægt på den praksisnære forskning. TÆ finder, at der er stor 
forskel for en medarbejderkreds at arbejde med forskning ud fra et sektorforskningsfokus, og 
arbejde med forskning og undervisning i et traditionelt universitetsmiljø. Rammebetingelserne 
har derfor ikke været gunstige for S&L i den periode, der er gået siden 2007.  

 
Tak for interviewet. 
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Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs samarbejdspartnere, 2011 

Tommy Dybbro, videnskabelig medarbejder og Gitte Seeberg, Generalsekretær, 
Verdensnaturfonden 
 
Dato for gennemførelse: 1. juli (GS) og 25. august (TD), 2011 

 
 
A. Indledende spørgsmål 
 
29. Vil du indledningsvis beskrive dit samarbejde med S&L (Hvad er en typisk historie bag et 

konkret eksempel?) 
 
GS og TD understreger, at Verdensnaturfonden hverken har noget formelt eller uformelt 
samarbejde med S&L. Eneste kontaktflade er, at NEK som privatperson har sæde i WWF’s 14 
mands store videnskabelige udvalg. Derfor har WWF heller ikke mulighed for at bidrage til 
interviewet ud over med enkelte generelle synspunkter, som sammenfattes her. 
 
WWF arbejder primært med internationale spørgsmål og problemstillinger, også inden for 
skovbrugsområdet og det træ-industrielle område. 
 
Alligevel indfanger WWFs informationssøgning ikke de forskningsaktiviteter, som S&L 
gennemfører inden for området, bl.a. finansieret af UM/DANIDA. Dermed har WWF ikke 
kendskab til, hvad S&L laver hverken generelt eller specifikt inden for de internationale områder. 
Forskningsresultaterne når ganske enkelt ikke frem til WWF. 
 
WWF er bekendte med S&L’s Videntjeneste, men WWF ønsker ikke at abonnere på 
Videntjenesten. Det har man ikke økonomisk mulighed for, og har heller ikke et tilstrækkeligt 
kendskab til Videntjenesten til at overveje det. 
 
Generelt udtrykker WWF et ønske om øget formidling af forskningsresultater til offentligheden, 
således at WWF som NGO også kan få indblik i, hvad der forskes i hos S&L. 
 
 
Tak for interviewet. 
 


