
IGN 2016
Strategi for udviklingen af 
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN)
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 
frem mod 2016

inst itut  for  geov idenskab  
og  natur forvaltning
kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t



INDHOLD

Forord .....................................................................................................3

Kapitel 1: Mission, vision, udfordringer og værdier ..................................4

Kapitel 2: Udvikling af instituttet som organisation ..................................6

Kapitel 3: Uddannelse .............................................................................9

Kapitel 4: Forskning .............................................................................. 14

Kapitel 5: Styrket samarbejde med den private og den offentlige sektor ... 17

Kapitel 6: Infrastruktur .......................................................................... 19

Kapitel 7: Dialog og kommunikation .....................................................23

Forkortelsesliste ....................................................................................27

2 Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning



Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) er et nyt institut, der blev etableret den 1. januar 2013 
ved en sammenlægning af Institut for Geografi og Geologi (IGG) med hovedparten (ca. 85 %) af Skov & 
Landskab (S&L). 

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) ved Københavns Universitet (KU) er et nyt fakultet, der 
blev etableret den 1. januar 2012 ved sammenlægning af det tidligere Naturvidenskabelige Fakultet (NAT) 
med hovedparten (ca. 2/3) af Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE).

Københavns Universitet har udsendt en ny strategi, 2016 – Københavns Universitets Strategi, og tilsvarende 
har SCIENCE udsendt fakultetsstrategien, SCIENCE 2016.

Med udgangspunkt i disse strategier samt i vore egne ambitioner, visioner og drømme om vort arbejdsliv, 
fremlægger vi hermed instituttets første strategi, IGN 2016, som er udarbejdet inden for de rammer, der er 
besluttet af fakultetets lederteam.

Det skal understreges, at målgruppen for dette dokument primært er instituttet selv og fakultetets leder-
team. Teksten fremstår heterogen, fordi den er skrevet af forskellige forfattere, og fordi vi har prioriteret 
indhold fremfor form. Der vil senere blive udarbejdet en kortere version af strategien til eksternt brug.

Arbejdsprocessen har været som følger: Lokal SamarbejdsUdvalget (LSU), alle 20 forskergrupper, hovedpar-
ten af studielederne samt IGN’s Kommunikationsudvalg (IKU) har bidraget med input. På dette grundlag har 
IGN’s lederteam udarbejdet første udkast til strategien med forskellige forfatterteams som ansvarlige for de 
enkelte kapitler. 

Det første tekstudkast var genstand for grundige diskussioner på IGN’s personalekonference den 17.-18. 
april 2013, hvor medarbejderne i løbet af tre diskussionsrunder havde mulighed for at diskutere strategien 
med kollegerne og med forfatterne til de enkelte kapitler.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra denne proces udarbejdede de kapitelansvarlige et 2. udkast til stra-
tegien (tekst dateret 18. maj), som herefter blev udsendt til alle medarbejdere, til instituttets videnskabelige 
rådgivningspanel (Scientific Advisory Board), til Aftagerpanelet, til Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 
samt til lederteamet for Geocenter Danmark for yderligere bemærkninger og forslag, ligesom teksten blev 
drøftet internt i sektioner, forskergrupper og udvalg frem til 6. juni. Lederteamet på IGN har herefter fær-
diggjort strategien og fremsendt den til dekanen den 28. juni 2013. I andet halvår 2013 vil strategien blive 
udmøntet i en strategisk handlingsplan.

Vi takker alle, som har bidraget til processen og håber, at I har fundet det nyttigt og indsatsen værd.

IGN’s lederteam

Forord
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Kapitel 1: Mission, vision,  
udfordringer og værdier 

Vores mission og vision er udarbejdet med udgangspunkt i fakultetets mission 
og vision med særlig fokus på vores institut og vore ansvarsområder: 

Mission
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning skal gennem forskning, uddan-
nelse, innovation og formidling bringe mennesker sammen fra universiteter, 
virksomheder, myndigheder og organisationer for at skabe videnskabelig viden 
på højeste niveau og skabe, udvikle og anvende videnskabelig viden til gavn for 
samfundet.

Vision
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning skal opleves af studerende, med-
arbejdere og samarbejdspartnere som dét forsknings- og uddannelsesmiljø, der 
giver de bedste muligheder for at løse de nationale og globale udfordringer, vi 
står overfor inden for geologi, geografi og geoinformatik, skov- og naturforvalt-
ning, biomasseforskning, landskabsarkitektur og planlægning.

Nationale og globale udfordringer, som IGN kan bidrage til
IGN kan og vil bidrage til løsning af og/eller tilpasning til følgende nationale og 
globale udfordringer i det 21. århundrede, hvoraf de fleste også forstærkes af 
vækst i befolkningstallet og ressourceforbruget:
• Miljø- og klimaændringer – tilpasning og afhjælpning
• Earth systems’ evolution
• Naturkatastrofer
• Migration, arealanvendelseskonflikter, rumlig forandring, byudvikling og 

byspredning 
• Råstoffer og ressourceforvaltning
• Vandressourcer
• Biodiversitet og invasive arter
• Energiforsyning
• Biomasseproduktion og -raffinering. 

Særlige udfordringer for IGN i de nærmeste år 
IGN vil stræbe efter at:
• udføre banebrydende forskning på højeste internationalt niveau i de viden-

skabelige discipliner, som instituttet beskæftiger sig med
• udvikle forskning baseret på højeste ekspertise
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• tilbyde undervisning på højeste internationale niveau for at 
tiltrække flere studerende fra såvel Danmark som fra udlandet

• videreudvikle internationalt samarbejde om forskning og ud-
dannelse for at forbedre kvaliteten og synligheden

• opnå en høj national og international profil i forskning og 
uddannelse gennem deltagelse i nationale og internationale 
forsknings- og uddannelsesprogrammer

• opnå en høj national og international profil i videnskabelig for-
midling og udvikling gennem aktiv deltagelse i videnskabelige 
ledelses- og planlægningsorganisationer

• opfylde vore forpligtelser i Det Nationale Center for Skov, Land-
skab og Planlægning (Skov & Landskab), som IGN har ansvaret 
for og udgør 85 % af

• respektere mangfoldigheden i IGN og samtidig drage nytte 
af denne i forskning og uddannelse, idet IGN formentlig har 
den største diversitet blandt samtlige universitetsinstitutter i 
Danmark inden for forskning, uddannelse, formidling, kulturer 
og værdier

• udvikle effektive administrative støttefunktioner og infra-
struktur til vores vigtigste opgaver: forskning, uddannelse og 
formidling

• iværksætte yderligere forbedringer i de fysiske og psykiske 
arbejdsforhold og i studiemiljøet

• tilvejebringe de bedste muligheder for faglig og personlig ud-
vikling af medarbejderne.

IGN vil i særlig grad stå overfor følgende udfordringer i de kom-
mende år: 
• Den geografiske adskillelse af IGN’s akademiske sektioner er en 

barriere for fuld integration og for at høste de synergier, som 
var formålet med fusionen

• I særdeleshed for Geologi-sektionen er det afgørende at 
fastholde boligfællesskabet med GEUS inden for rammerne af 
Geocenter Danmark, når IGN skal flytte fra Øster Voldgade 10

• Instituttet vil blive mødt med voksende konkurrence om såvel 
finansielle som menneskelige ressourcer.

Værdier 
Følgende værdier er blevet identificeret gennem strategiprocessen, 
især af IGN’s lederteam og af LSU:

Eksternt orienterede værdier: 
• Forskning på højeste internationale niveau baseret på akade-

misk uafhængighed og frihed
• Attraktive uddannelser og faciliteter, der giver relevante kom-

petencer, som kvalificerer de studerende til attraktive stillinger 
i den offentlige og private sektor og muliggør internationale 
karrierer

• Banebrydende formidling til de offentlige og private sektorer 
og til samfundet som helhed baseret på aktuel, relevant og 
pålidelig forskning.

Internt orienterede værdier:  
• Respekt for vores mangfoldighed, også fordi det er en af vores 

styrker i håndteringen af nationale og globale udfordringer, og 
overfor hinanden

• Engagement og gode muligheder for udvikling – både fagligt 
og personligt

• Åbne og effektive beslutningsprocesser og klar, konstruktiv 
dialog og kommunikation

• Muligheder for medarbejderne til at påvirke deres opgaver og 
arbejdstid og den dynamiske udvikling af IGN

• Ansvar for fælles forpligtelser og funktioner på instituttet, 
fakultetet og universitetet.

Samarbejde med andre institutioner 
IGN vil fastholde og videreudvikle gode samarbejdsrelationer med 
andre institutter på SCIENCE samt andre universitetsinstitutter og 
forskningsinstitutioner i Danmark (især Geocenter Danmark) og 
internationalt. Samarbejdet vil blive udbygget, styrket og konkreti-
seret i de kommende år. 
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Kapitel 2: Udvikling af  
instituttet som organisation

Et nyt institut baseret på erfarne og ressourcestærke fagområder
Pr. 1. januar 2013 har Københavns Universitet fået et nyt, stærkt institut med 
navnet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) med ca. 450 
ansatte, ca. 2000 studerende og en årlig omsætning på ca. 330 mio. kr. IGN 
varetager opgaver inden for forskning og udvikling, uddannelse og efterud-
dannelse, myndighedsbetjening, innovation, overvågning, rådgivning og 
formidling samt international udviklings- og miljøbistand. Fagområderne, som 
instituttet spænder over, er: geologi, geografi og geoinformatik, skov, natur 
og biomasse samt landskabsarkitektur og planlægning.

IGN er således et stort, varieret institut med flere vigtige forskningsområder. 
Vi har valgt at organisere os i en struktur med fire videnskabelige sektioner, 
Skovskolen, et sekretariat og et lederteam, se figur 1. IGN deltager også i 
centrene: Geocenter Danmark og Det Nationale Center for Skov, Landskab og 
Planlægning (Skov & Landskab).

På IGN har vi yderligere valgt at organisere forskningen i 20 forskergrupper 
(se boks 1). Forskergrupperne samarbejder tæt med internationale kolleger, 
hvoraf nogle arbejder på IGN i perioder fra nogle få dage til længere sabbat-
perioder. Vores uddannelser omfatter en erhvervsuddannelse, seks bachelor-
uddannelser (hvoraf to er professionsbachelorer) og ti kandidatuddannelser 
(se boks 2).

Fælles mål og fælles kultur
I vores stræben efter det bedste i forskning og uddannelse er samfunds-
mæssig interaktion og internationalt samarbejde kerneaktiviteter på IGN. Vi 
ønsker, at vores viden bidrager i størst muligt omfang til at løse nationale og 
globale udfordringer på vores forskningsområder. Dette stiller krav om grund-
forskning og anvendt forskning på højeste niveau.

For at opnå dette vil IGN sikre, at kerneydelserne forskning, uddannelse, 
formidling og myndighedsbetjening har de bedste rammer. Udover at skabe 
en velfungerende organisatorisk ramme, kan vi gøre dette ved at skabe en 
kultur og et sæt værdier, der sikrer, at vi hele tiden arbejder på at fjerne 
unødvendige processer, at vi respekterer hinandens tid, skaber plads til pro-
fessionalisme i alle roller, sikrer at vi har en synlig og kompetent ledelse, taler 
åbent og respektfuldt om forskelle, har mod til at tage beslutninger for at 
sikre fremdrift og opretter en tilgængelig administration, der ikke dominerer, 
men støtter kerneaktiviteterne i organisationen. I tætte relationer med vores 
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Institutleder
Niels Elers Koch

3 Viceinstitutledere 
Gertrud Jørgensen

Lars Krogh
Lars Nielsen

Sekretariat
Administrationschef

Louisa Schønnemann 
Bøttkjær

Geologi
Sektionsleder

Karsten Høgh Jensen

Geografi
Sektionsleder

Lasse Møller-Jensen

Skov, Natur og Biomasse
Sektionsleder

Vivian Kvist Johannsen

Landskabsarkitektur og 
Planlægning
Sektionsleder

Gertrud Jørgensen 

Skovskolen
Sektionsleder
Anders Bülow 

Boks 1. Forskergrupper og forskergruppeledere på IGN:

• Basin Studies (Christian J. Bjerrum)
• Geofysik (Hans Thybo)
• Geokemiske, mineralogiske og petrologiske processer (Robert 

Frei)
• Vandressourcer (Peter Engesgaard)
• By- og Landskabsudvikling (Lars Winther)
• Miljø og Samfund i udviklingslande (Ole Mertz)
• Geomorfologi, processer og landskaber (Aart Kroon)
• Terrestrisk økosystemanalyse (Henrik Breuning-Madsen)
• Rumlig forandring og planlægning (Henrik Vejre)
• Landskabsarkitektur og urbanisme (Ellen Braae)
• Grøn innovation, teknik og materialer (Marina Bergen Jensen)
• Natur, menneske og sundhed (Frank Søndergaard Jensen)
• GIScience/Geoscience (Hans Skov-Petersen)
• Skov, genetik og diversitet (Erik Dahl Kjær)
• Biogeokemi (Per Gundersen)
• Træer og skov (Hanne N. Rasmussen)
• Økologi og naturforvaltning (Inger Kappel Schmidt)
• Skovressourceopgørelser og bioenergi (Karsten Raulund-Rasmus-

sen)
• Tropiske træer og landskaber (Lars Graudal)
• Biomassevidenskab og teknologi (Claus Felby)

Figur 1. Organisation og medlemmerne af IGN´s lederteam.

Boks 2. Uddannelser på IGN:

Erhvervsuddannelse (EUD):
• Skov- og naturtekniker

Bachelor:
• Geologi-geoscience
• Geografi & Geoinformatik
• Naturressourcer
• Landskabsarkitektur
• Skov- og landskabsingeniør (professionsbachelor)
• Have- og parkingeniør (professionsbachelor)

Kandidat:
• Geology-Geoscience
• Geography and Geoinformatics
• Landscape Architecture
• Forest and Nature Management
• Agricultural Development
• Nature Management
• Landscape Management
• Climate Change, Impacts, Mitigation and Adaptation
• Sustainable Forest and Nature Management 
 (SUFONAMA)
• Sustainable Tropical Forestry (SUTROFOR)
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bejde mellem medarbejdere og ledelse i hele organisationen, fx i 
LSU og Institutrådet.

IGN vil:
• sikre, at vore kerneydelser – forskning, uddannelse, formidling 

og myndighedsbetjening – bliver understøttet af en kompetent 
og tilgængelig administration, som har klare roller og opgave-
prioriteringer

• proaktivt støtte faglig integration og samarbejde blandt med-
arbejdere fra forskellige dele af instituttet, fx gennem øget ind-
dragelse af fagfolk fra Skovskolen i forsknings- og udviklings-
projekter eller ved øget inddragelse af forskerne i den praktiske 
undervisning

• tilvejebringe faciliteter, der understøtter integrationen mellem 
de forskellige geografiske lokaliteter, fx fleksible arbejdspladser 
for kortere ophold, møder og undervisning, etc.

• fokusere på ansvarlig, synlig ledelse på alle niveauer, hvor be-
slutninger træffes i åbenhed og i dialog med medarbejdere og 
studerende

• udvikle vores uddannelses- og undervisningsmiljø fagligt og 
fysisk, så vi kan tiltrække dygtige og engagerede studerende i 
stigende grad nationalt såvel som internationalt

• skabe de bedste rammer for både grundforskning og anven-
delsesorienteret forskning, understøttet af en god, tidssvarende 
infrastruktur

• udbrede kendskabet nationalt og internationalt til vores 
forskningsresultater og uddannelser i samspil med pressen og 
fakultetet

• skabe fysiske, virtuelle og mentale mødesteder og platforme, 
som kan sikre rammen for kontinuerlig faglig og menneskelig 
udvikling

• arbejde for at skabe ro til faglig fordybelse, tid til nærvær og 
tillid samt åbenhed i forhold til samarbejdspartnere indenfor og 
udenfor universitetet

• sikre, at vi med respekt for forskellighed udvikler os fagligt og 
menneskeligt mod fælles mål

• arbejde for, at vores roller bliver løbende udviklet, defineret og 
raffineret, så vi vedvarende sikrer den optimale udnyttelse af 
alle faglige og menneskelige kompetencer

• arbejde for et godt og tillidsfuldt samarbejde med fakultetet, 
hvor vi skaber en forståelse for rammen og organisationen på 
universitetet hos de ansatte og studerende på IGN, samtidig 
med at vi opbygger et rum for lokal udvikling på institutniveau

• invitere vores Scientific Advisory Board til et review af vores 
programmer og organisation.

kolleger og relationer med vores samarbejdspartnere i og uden for 
universitetet, skal vi sikre vores selvværd og konstant udvikle os og 
bidrage på et højt, professionelt niveau.

I vores arbejde vil vi altid være opmærksomme på, at vores virk-
somhed er fordelt på fire forskellige geografiske lokaliteter med 
meget forskellige rammer. Dette giver en ekstra dimension, men 
også en ekstra udfordring i forhold til at udvikle vores institut 
fagligt og indholdsmæssigt mod fælles mål. Vi håber, at kunne 
samles på én adresse (bortset fra Skovskolen) senest i 2018, hvilket 
er vigtigt for vores selvbestemmelse og for vores identitet som et 
samlet institut.

Vi ønsker at udvikle IGN som et institut, hvor medarbejdere og 
studerende trives, udvikler og bidrager, og hvor vores forsknings- 
og uddannelsesprogrammer er anerkendt og respekteret i sam-
fundet og hos vores internationale samarbejdspartnere. Dette vil 
ske gennem målrettet prioritering af personalemøder på alle vores 
geografiske lokaliteter, ved at gøre ledelsens beslutninger synlige 
og gennemsigtige, styrkelse af de administrative tjenester, udvik-
ling af rollerne som sektionsleder og forskergruppeleder, fokus 
på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, god forskningsformidling, 
øget selvværd fra vores undervisning samt åbenhed og samar-
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Uddannelsesprogrammer på IGN
IGN er ansvarlig for et stort, varieret udbud af undervisningstilbud. 
Det er differentieret tematisk såvel som i faglig bredde, og flere 
kurser bliver undervist i samarbejde med andre institutter på fakul-
tetet. Ca. 2.000 studerende følger instituttets kurser hvert år. 

Instituttet har ansvaret for bacheloruddannelserne i Landskabs-
arkitektur, Geologi-geoscience, Geografi & geoinformatik, og det 
bidrager væsentligt til Naturressource-uddannelsen. 

På kandidatuddannelserne har instituttet studieledelsen for 
Geologi-geoscience, Geografi & geoinformatik, Landskabsarkitekt 
og Naturforvaltning, og det bidrager væsentligt til Skov- og natur-
forvaltning og til Erasmus Mundus-programmerne for Sustainable 
Forest and Nature Management og Sustainable Tropical Forestry. 
IGN er førende partner i den nye kandidatuddannelse i Climate 
Change (CCIMA), og bidrager til SLUSE samarbejdet og BSU (Build-
ing Stronger Universities in Developing Countries).

På Skovskolen varetager IGN professionsbacheloruddannelserne 
til Skov- og landskabsingeniør samt Have- og parkingeniør, hvortil 
kommer erhvervsuddannelsen som Skov- og naturtekniker.

Vi tilbyder også voksenuddannelse, såsom Friluftsvejleder og 
Naturvejleder, samt deltids master- og diplomuddannelser i Park-
diplom, Friluftsliv og i Landdistriktsudvikling og landskabsforvalt-
ning. 

Vores uddannelser undergår en løbende udvikling, herunder 
etablering af nye specialiserede linjer, bidrag til og udvikling af nye 
kurser. Vi prioriterer også konsolidering af eksisterende aktiviteter 
og ikke mindst, lukning af eksisterende aktiviteter, hvis dette er 
relevant. 

For at tilføre de finansielle ressourcer til relevante undervisningsakti-
viteter har instituttet besluttet, at undervisningsbaserede midler skal 
overføres direkte til den sektion, som varetager undervisningen.

Der er en klar sammenhæng mellem forskning og uddannelse 
i IGN’s bachelor- og kandidatuddannelser, som skal bevares og 

Kapitel 3: Uddannelse
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vikling af uddannelserne samt mere specialiserede rådgivnings-
paneler for at videreudvikle specifikke kurser 

• udvikle et eller flere kurser med fokus på iværksætteri indlejret i 
temakurser.

Undervisningskompetencer
Fremragende uddannelse kræver fremragende undervisning, så 
lærerstabens didaktiske kompetencer er af allerstørste betydning. 
Udtrykket didaktik henviser til teori og metoder for, hvordan de 
forskellige løsninger i planlægningen og gennemførelsen af un-
dervisningen kan påvirke den studerendes læring. Vi lægger stor 
vægt på lærerkræfter med høje didaktiske kompetencer både til 
undervisning i almindelige kurser og specialevejledning.

Hvert kursus evalueres af de studerende i en web-baseret under-
søgelse. Disse undersøgelser er et vigtigt middel til overvågning af 
undervisningskvalitet og didaktiske kompetencer. For nærværende 
viser de, at det generelle niveau er godt, men at der er mulighed 
for forbedringer. Bortset fra formel uddannelse kan kompetencerne 
styrkes gennem teamwork, hvilket bedst foregår i forskergrupperne.

IGN vil:
• sikre, at alle nye medarbejdere på postdoc-niveau og på Skov-

skolen har mulighed for at følge et fuldt didaktisk træningskur-
sus i overensstemmelse med fakultetets politik (universitetspæ-
dagogikum)

• udarbejde fælles retningslinjer på instituttet for afrapportering 
af resultaterne af de studerendes kursusevalueringsrapporter 
og for en opfølgningspolitik

• arbejde for at opnå højere besvarelsesprocenter på evalueringer 
af kurser 

• tilbyde junior- og seniormedarbejdere on-the-job kurser med 
specifikke didaktiske temaer i et samarbejde med fakultetet

• opfordre til teamwork mellem lærere som et middel til uformelt 
at opbygge kompetencer og for at sikre en regelmæssig gen-
nemførelse af kurser.

Studiemiljø
Det fysiske og sociale studiemiljø er afgørende for de studerendes 
engagement i uddannelsen og dermed for en reduktion af frafal-
det.  Det er vigtigt, at de studerende har adgang til lokaler, hvor 
de kan arbejde selvstændigt eller i grupper, og hvor de i en vis 
udstrækning kan føle sig hjemme. Instituttet har særdeles gode  
faciliteter for de studerende på alle fire adresser, og det er vigtigt, 
at denne tilstand opretholdes. De betydelige investeringer i de 
senere år, skal følges op med tilstrækkelig vedligeholdelse og 
yderligere udvikling fremover. 

styrkes for at profilere dem i forhold til andre uddannelser. Pro-
grammerne er opbygget på forskningsbaserede delområder, og vi 
har også prioriteret at støtte, styrke og udvikle disse delområder 
og samtidig sikre, at forskningen bliver udnyttet i undervisningen. 
Forskergrupperne er afgørende for udviklingen af sådanne sam-
menhænge mellem forskning og undervisning. 

Instituttet står overfor en række fratrædelser i løbet af de næste 
fem år. IGN’s forskningsudvalg vil på basis af input fra forskergrup-
perne udarbejde en stillingsplan til ledelsen for at sikre den bedste 
fornyelse af staben.

Professionsbachelor- og erhvervsrettet undervisning er ikke i sig 
selv forskningsbaseret, men et tæt samarbejde mellem sektio-
nerne på Skovskolen og på universitetet vil yderligere styrke den 
faglige kvalitet af disse uddannelser.

IGN vil:
• styrke forskergrupperne som grundlaget for planlægning af 

forskningsbaseret undervisning
• konvertere midlertidigt ansat personale til permanente stil-

linger, hvor dette er økonomisk muligt, for herved at styrke de 
langsigtede aspekter vedrørende forskningsbaseret uddannelse 

• sikre, at kravene til undervisningen afspejles i planerne for med-
arbejderudvikling, sideløbende med kravene til forskningen 

• undersøge mulighederne for at øge undervisningsdeltagelsen 
for forskere i Skov, natur og biomasse-sektionen, der af histo-
riske årsager har meget lidt undervisning

• aktivt søge synergimuligheder mellem akademisk forskning og 
erhvervsuddannelserne.

Kandidater med høj jobparathed 
Gode forudsætninger for at bestride et job er en vigtig mål-
sætning for alle vore uddannelser. Udover at sikre den faglige 
standard søger vi at bibringe kandidaterne de bedste jobforudsæt-
ninger gennem samarbejde med potentielle arbejdsgivere i både 
den private og den offentlige sektor. Det er et centralt element i 
instituttets uddannelsesprogram, som vi er stolte af og vil udvikle 
yderligere.

IGN vil:
• fortsætte og styrke det eksisterende samarbejde med private 

virksomheder og den offentlige sektor. Dette gælder for fælles 
undervisning på kurser, prioritering af kursuspraktik, bachelor- 
og kandidatuddannelsen gennemført med delvis vejledning fra 
personer ansat i private og offentlige virksomheder

• konsultere de fakultetsbaserede Aftagerpaneler for videreud-
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De to professionsbacheloruddannelser (i skovbrug og i forvaltning 
af by-landskabet) kan i særdeleshed drage fordel af et tættere 
samarbejde med universitetets lignende uddannelser, ligesom 
professionsuddannelserne kan levere relevante praksisorienterede 
kurser til de universitetsstuderende.

På fakultets- og universitetsniveau ønsker vi at fortsætte vores 
engagement i de eksisterende, tværinstitutionelt baserede uddan-
nelser og bidrage positivt til samarbejde med andre universiteter, 
hvor dette er relevant. CCIMA er et nyligt eksempel på et sådant 
tværgående samarbejde, hvor medarbejdere fra IGN spiller en 
afgørende rolle. IGN ønsker at deltage aktivt i sådanne initiativer, 
men vi understreger også, at kommunikation og inddragelse af 
potentielle interessenter er afgørende, og at der er gennemført en 
omhyggelig evaluering inden implementeringen. 

Adgang til lokaler og områder omfatter ikke kun de tomme rum, 
men også adgang til faciliteter specielt designet til vores uddan-
nelser. Flere af disse er stærkt afhængige af computere til GIS og 
’Computer Aided Design’, geologistuderende må have adgang til 
prøver, mikroskoper og laboratoriefaciliteter, de landskabsarkitekt-
studerende har brug for tegnesale og et laboratorium til fysisk 3D-
modellering, mens der på Skovskolen er brug for en velfungerende 
maskin- og vognpark samt faciliteter til friluftsliv. 

Desuden skal undervisningslokaler og auditorier udstyres eller 
forbedres med hensyn til AV-udstyr mv. 

I denne sammenhæng er det også vigtigt, at IGN er i løbende 
kontakt med de forskellige studenterorganisationer med henblik 
på at lytte til deres krav og ønsker, men også for at forklare og 
forberede dem på nødvendige bygningsmæssige ændringer og 
ændringer i de områder, der er afsat til de studerende.

IGN vil:
• arbejde aktivt for tidlig inddragelse af studiemiljøet i fremtidige 

byggeplaner 
• afsætte ressourcer til undervisnings- og elevfaciliteter, hvor 

disse ikke henhører under fakultetets ansvarsområde, samt 
udpege medarbejdere med ansvar for de enkelte enheder og 
give dem mandat og budgetmidler til arbejdet 

• fastlægge en særlig strategi for udvikling af nye undervis-
ningsfaciliteter og studiemiljø på Skovskolen i samarbejde med 
SIGNAL arkitekter

• opfordre de studerende til at deltage i Studieretningsudvalg 
for Geografi/geologi, Landskabsarkitektur og Naturforvaltning 
udover deres nuværende deltagelse i Undervisningsudvalg og 
Institutråd. VILU vil endvidere invitere studenterorganisatio-
nerne til årlige møder

• udvikle de studerendes introduktionsuge med en fælles ramme 
for instituttet i samarbejde med fakultetet og studenterorgani-
sationerne.

Samarbejdet indenfor og udenfor IGN, SCIENCE og KU 
Den nylige fusion mellem de nu tidligere institutioner Skov & 
Landskab og Institut for Geografi og Geologi har medført et øget 
behov for internt tværgående samarbejde. Inden for områderne 
geografi, naturforvaltning og landskabsarkitektur vil vi identificere, 
vurdere og forfølge de nye muligheder, både for at sikre en effek-
tiv udnyttelse af ressourcerne og udvikle det nye potentiale.
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’Free or open market’-konceptet med hensyn til vejledning af 
speciale- og bachelorprojekter kræver administrativ støtte fra 
fakultetet. På institutniveau skal vi styrke og harmonisere studie-
administrationen, og samtidig være åbne for forskelle baseret på 
lokale traditioner.

IGN vil:
• etablere ad hoc-grupper, der skal undersøge mulighederne for 

synergi mellem uddannelserne i forbindelse med den planlagte 
omlægning af bachelor- og kandidatuddannelserne

• styrke samarbejdet på tværs af institutterne yderligere og 
styrke en samordnet kommunikation om tværgående uddan-
nelser. Eksempelvis ved at invitere studielederen for Skov- og 
naturforvaltning (baseret på Institut for Fødevare- og Ressour-
ceøkonomi) til at få en plads i vores studieudvalg

• vurdere og følge op på samarbejdet med Statens Naturhistori-
ske Museum om geologiuddannelsen

• samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om en 
kandidatuddannelse i Arktisk Teknologi

• samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland og Campus Ros-
kilde om bacheloruddannelsen som Have- og parkingeniør

• etablere parallelle, lokale studieadministrative enheder på Rolig-
hedsvej og Øster Voldgade 

• lægge lokaler til tværgående tematiske seminarer åbne for alle 
undervisere og studerende.

Internationalt samarbejde 
Københavns Universitet har oplevet en stigende interesse og opta-
gelsestal i de senere år fra internationale studerende, ikke kun fra 
Europa, men også fra det øvrige udland. Instituttet hilser denne 
udvikling velkommen og finder, at det er et aktiv, der bidrager til 
en løbende opmærksomhed på at forbedre kvaliteten af undervis-
ning og uddannelse. Styrkelse og profilering af eksisterende klyn-
ger i de vigtigste delområder af kandidatuddannelserne er således 
et vigtigt element i betjeningen af internationale studerende, ikke 
kun for gæstestuderende, men også for udenlandske betalende 
studerende (”degree studerende”). Som et led heri vil etablering 
og vedligeholdelse af kontakter til andre udenlandske universiteter 
være en topprioritet for at opbygge varige udvekslingsaftaler. Vi 
ser en mulighed for at rette initiativet mod nye markeder, såsom 
BRIK-landene, i overensstemmelse med fakultetets seneste planer.

IGN vil:
• løbende udvikle kandidatuddannelserne til at kunne tilbyde 

udenlandske studerende ’full degree’ 
• udvikle bachelor- og kandidat-semesterpakker for gæstestude-

rende 
• udvikle undervisningen som et middel til international rekrut-

tering
• udarbejde informationsmateriale, som er let for de studerende 

eller forskere at tage med, når de rejser til udlandet
• gennemgå relevante aftaler med andre universiteter for at sikre 

de gunstigste vilkår både i Europa og oversøisk, såvel for hertil 
kommende studerende som når vores egne studerende rejser ud 

• støtte engelsk akkreditering og nødvendig opgradering af 
kvalifikationerne i engelsk hos underviserne.

Erhvervsuddannelse og voksenundervisning  
Voksenundervisning er en relativt stor aktivitet, der omfatter både 
ECTS-givende kurser og seminarer, konferencer, osv. Undervisnin-
gen skal være økonomisk levedygtig, men den bidrager også til 
øget samspil med praksis, som kan udnyttes i andre sammenhæn-
ge. For at sikre en høj kvalitet er det vigtigt, at universitetet aner-
kender undervisningskontinuitet i uddannelse / træningsprogram-
mer som vigtige, og det er afgørende, at fakultetets administrative 
procedurer understøtter disse aktiviteter. Diplom- og masterud-
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dannelserne er de vigtigste platforme for kvalifikations givende og 
kvalitetssikret uddannelse, både for almindelige kurser og åbne 
seminarer integreret i programmerne. Begge hviler dog på et 
skrøbeligt økonomisk grundlag, og deres eksistens og indhold bør 
vurderes i den nærmeste fremtid for at sikre et solidt grundlag for 
en langsigtet planlægning. Videreudvikling med emneorienterede 
temaer er afgørende, om muligt i forbindelse med forskningsfor-
midling. Ligeledes bør nye undervisningsmetoder og -tilrettelæg-
gelse afprøves.

Skovskolen tilbyder et stort antal forskellige voksenuddannelses-
aktiviteter på forskellige niveauer og med forskellige profiler, og vi 
vil fremover udvikle disse aktiviteter yderligere. Skolen har i øjeblik-
ket den eneste nationale licens til at levere arbejdsmarkedsuddan-
nelser inden for skov- og naturforvaltning. På årsbasis deltager 
mere end 1500 fagfolk i denne specifikke aktivitet.

IGN vil:
• tilbyde emneorienterede eller specialiserede kurser som svar på 

aktuelle udfordringer i samfundet inden for rammerne af det 
eksisterende program 

• årligt vurdere levedygtigheden af de enkelte efteruddannelser 
• afprøve nye typer voksenuddannelse, fx e-learning-baserede 

kurser og samarbejde med private partnere 
• videreudvikle seminarer, konferencer og andre aktiviteter rettet 

mod praktikere
• fokusere på videreudvikling af voksenuddannelserne på Skov-

skolen.

Rekruttering af nye studerende
Fakultetet har ansvaret for den generelle rekruttering af nye 
studerende. Instituttet vil supplere fakultetets indsats på områder, 
som kræver specifikt kendskab til kulturen omkring uddannelserne 
og kontakten med nuværende studerende. Nogle aktiviteter har 
tætte relationer til den eksterne kommunikation (se kapitel 7).

IGN vil:
• deltage aktivt i åben-dør begivenheder, bidrage til universite-

tets websider, tilbyde besøg og workshops for gymnasieelever 
mv. inden for fakultetets rammer 

• gennemføre byplanlægningskonkurrencen ’Design din by’ for 
de 15-24 årige 

• forsøgsvis lave en 'drop-out-analyse’ for Landsskabsarkitektur-
bachelorerne og overgangen til kandidat i Landskabsarkitektur 

• fortsætte bestræbelserne på at opnå øget tilgang af studeren-
de på geologistudiet gennem samarbejdet med vore Geocenter 
partnere og udvalgte gymnasier med speciel fokus på geo-
relaterede emner.

Nye kurser, programmer eller andre undervisnings
aktiviteter 
Vi udvikler hele tiden vores undervisningsaktiviteter, og en række 
initiativer er allerede i gang eller i planlægningsfasen. En række 
kursusinitiativer er ligeledes i støbeskeen.

IGN vil:
• iværksætte en professionsbacheloruddannelse til Natur-og kul-

turformidler i samarbejde mellem UC Metropol og Skovskolen 
• deltage i kandidatuddannelsen Global Development iværksat 

ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
• omlægge pensum for Geografi bachelor og kandidat med hen-

blik på at bringe dem i overensstemmelse med den nuværende 
forskning og samtidig understøtte arbejdsmarkedets behov for 
færdigheder og kompetencer 

• omlægge pensum for Geologi bachelor og kandidat for at opnå 
progression og undgå redundans i delområderne og samtidig 
fremme synergien mellem disse 

• udvikle nye delområder i Geologi eksempelvis ressource-/ener-
gigeologi eller styrke delområdet vandressourcer 

• revidere pensum for kandidat i Landskabsarkitektur med 
henblik på bedre at integrere internationale studerende og 
homogenisere kvalifikationerne hos nye studerende 

• træffe beslutning om et nyt uddannelsestema ’planlægning’ 
i området mellem Landskabsarkitektur, Naturforvaltning og 
Geografi, muligvis forbundet til en af disse uddannelser som et 
delområde.
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Forskningsaktiviteterne på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning omfat-
ter både grundforskning og anvendt forskning, og de spænder over en bred 
vifte af emner fra undersøgelser af sammensætning og dynamiske processer i/
på Jorden til skovbrug og biomasse, vandressourcer, urbanisering, telemåling, 
landskabsarkitektur, planlægning og forvaltning samt samfundsmæssige studier.

Instituttet omfatter 20 forskergrupper (jf. boks 1 i kapitel 2), som afspejler et 
bredt spektrum af forskningsemner på instituttet. Hver forsker er medlem af 
mindst én forskergruppe, og kun nogle få er medlemmer af mere end én for-
skergruppe. Forskergrupper dannes af forskere, som samarbejder om forsknings-
områder, metoder eller laboratorier, og instituttet vurderer løbende forskergrup-
pestrukturen i lyset af forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

For at lette inddragelse og indflydelse af de enkelte forskergrupper og af hensyn 
til transparens er alle forskergrupper repræsenteret ved deres gruppeleder i 
instituttets forskningsudvalg. Udvalget spiller en central rolle i udviklingen og 
gennemførelsen af instituttets forskningsstrategi og planerne for rekruttering af 
videnskabeligt personale.

Omkring halvdelen af forskergrupperne blev etableret (1. februar 2013) efter 
oprettelsen af det nye institut. Processen med at danne nye forskergrupper i 
nogle af sektionerne gav forskerne mulighed for at organisere sig i grupper, 
der afspejler de aktuelle nationale og internationale fokusområder inden for de 
forskellige forskningsområder.

Instituttet er vært for et grundforskningscenter finansieret af den Danske 
Grundforskningsfond (CENPERM), et VKR-center (centre of excellence) (HOBE) 
og koordinerer et antal EU-FP7 projekter, alle med deltagelse af forskere fra 
forskellige forskergrupper på instituttet samt forskere fra andre nationale eller 
internationale forskningsinstitutioner.

Disse og andre projekter med ekstern finansiering udgør grundlaget for en 
stor del af instituttets forskning. De største projekter minder i opbygningen om 
ovennævnte centre med et stort antal forskere tilknyttet, omfattende ph.d.-ud-
dannelse, samt betydelige og avancerede laboratoriefaciliteter. Som eksempler 
herpå kan nævnes Bio4Bio, B21st og DanSeis instrumentcentret.

Instituttet har ambition om at være vært for yderligere grundforskningscentre/
centres of excellence. Antallet af disse centre bør afspejle instituttets størrelse, 
og instituttet bør derfor sigte mod at oprette to sådanne nye centre inden for 

Kapitel 4: Forskning
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de næste fire til fem år. Instituttets forskningsudvalg forventes 
at spille en vigtig rolle med at identificere forskningsemner og 
forskergrupper med potentiale til at etablere og være vært for 
sådanne nye centre (se også "Udvikling af forskningsaktiviteter" 
senere i dette kapitel).

En stor del af forskningen på instituttet har såvel kortsigtet som 
langsigtet samfundsmæssig betydning og indgår i beslutningspro-
cesserne i både politiske fora og i private virksomheder. I denne 
forbindelse spiller det Nationale Center for Skov, Landskab og 
Planlægning (delvis finansieret af Miljøministeriet) en vigtig rolle 
og involverer omkring to tredjedele af personalet på instituttet. 
Endvidere har instituttet adgang til samarbejdsnetværk med GEUS 
gennem Geocenter Danmark.

Udvikling af forskningsaktiviteter
Instituttet stræber efter det højeste niveau både i grundforskning 
og anvendt forskning. De fire sektioner Skov, natur og biomasse, 
Landskabsarkitektur og planlægning, Geografi og Geologi omfat-
ter de forskergrupper, der udgør grundpillerne i instituttets forsk-
ning. De centrale forskningsemner er afspejlet i forskergruppernes 
navne, der er vist i boks 1 i kapitel 2. 

De succesrige centre og grupper opstår ofte, hvor fremtrædende 
forskere fra forskellige forskningsmiljøer og discipliner mødes 
for at udvikle nye tværfaglige ideer og hypoteser med potentiel 
international gennemslagskraft. Etablering af nye tværfaglige 
forskningsprojekter kan opfattes som en bottom-up proces, hvis 
resultater afhænger af de enkelte forskeres initiativer. Flere for-
skergrupper har allerede udtrykt interesse i at styrke aktiviteter på 
tværs af forskergrupper og tage nye tværfaglige forskningsinitiati-
ver. Nedenstående liste viser eksempler på forskningsemner, som 
forskellige forskergrupper er interesseret i:

• Klimaændringer
• Udvikling af GIS / Remote Sensing
• Migration, urbanisering og rumlig forandring
• Forbedrede metoder i skovbruget 
• By- og regional udvikling
• By- og landskabsdesign, -planlægning og -forvaltning 
• Kulturmindeforvaltning
• Koblede natur-menneske relationer
• Minedrift
• Værdikædeanalyse 
• Lokale livsvilkår og globale ændringer
• Landskabsændringer og konsekvenser

• Biologisk kulstofopsamling og -lagring 
• Vand- og arealanvendelse, ændringer
• Nye landbrugsmetoder 
• Forbedrede metoder til kulbrinteefterforskning
• Samspil mellem jordprocesser i forskellig dybde, topografi og 

havniveau.

Et fælles træk for forskningsaktiviteterne på instituttet er, at 
laboratoriearbejde (enten på instituttet, på et beslægtet institut 
eller i felten) og feltarbejde er vigtigt. Forskningscentre og nye 
forskningsprojekter indebærer ofte etablering af nye laborato-
riefaciliteter, og instituttet har opbygget stor ekspertise i denne 
henseende ved et tæt samarbejde mellem videnskabeligt og 
teknisk personale. Instituttets forskningsudvalg er i færd med at 
kortlægge og vurdere instituttets nuværende 'våde' og 'tørre' 
laboratoriefaciliteter for at tilvejebringe et grundlag for at optimere 
og styrke faciliteterne. 

Dette arbejde vil tillige danne input til den kommende plan for 
flytning af laboratoriefaciliteterne, som forventes at ske senest i 
2018, hvor Geografi og Geologi sektionerne forventes at flytte fra 
deres nuværende adresse.

IGN vil:
• udvikle og styrke centrale forskningsaktiviteter i forskergrupper-

ne via ansættelsesstrategier og tilhørende professoratsplaner 
med fokus på højeste kvalitet 

• understøtte nye (tværfaglige) forskningsaktiviteter med henblik 
på oprettelse af nye højt profilerede forskningscentre

• udarbejde en plan for flytning og etablering af laboratoriefacili-
teter til at styrke laboratoriebrug, samarbejde og service.

Rekruttering
De fastansatte videnskabelige medarbejdere udgør rygraden i 
forskning, udvikling og nye undervisningsaktiviteter. Der vil blive 
taget nye initiativer for at styrke rekrutteringen af dygtige faste 
videnskabelige medarbejdere og unge forskertalenter. I denne pro-
ces vil der være fokus på løbende at vurdere, om forholdet mellem 
fast- og ikke-fastansat personale (herunder ph.d.) er afbalanceret 
i lyset af den forskning og undervisning, der foregår i de forskel-
lige sektioner og grupper. Fremragende, internationalt anerkendte 
forskere er afgørende for opbygningen af forskergrupper, der har 
potentiale til at tiltrække finansiering og til at bygge nye grund-
forskningscentre, og denne type forskere bør tiltrækkes i større 
antal. 
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IGN vil:
• iværksætte et internationalt akademi-initiativ (inspireret af 

Niels Bohr Instituttet) for at tiltrække fremragende og førende 
internationale eksperter, der kan opholde sig på IGN i kortere 
(~ 6 måneder) eller længere (2-3 år) perioder for at lede og 
etablere nye forskningsinitiativer og -projekter. Vores ambition 
er at fastlægge et udviklingsprogram for akademiet, som skal 
resultere i oprettelse af et eller flere professorater 

• sikre generationsskifte blandt forskningsmedarbejderne ved at 
ansætte unge talenter, der kan udvikle nye forskningsområder 
og kurser, og ved at opslå nye stillinger på adjunkt- og lektorni-
veau 

• tiltrække flere unge internationale talenter til instituttet via post 
doc-programmer, herunder Marie Curie-stipendier. Til dette 
formål udgør det stigende antal ph.d.-studerende ved institut-
tet (i øjeblikket omkring 150) et glimrende grundlag for at finde 
egnede talenter indenfor huset, som bør tilskyndes til at ansøge 
om post docs og adjunkturer både på IGN og internationalt.

Ph.d.uddannelsen
Ph.d.-uddannelsen har en stærk position i instituttets forsknings-
aktiviteter, og mange forskningsprojekter inkl. tværdisciplinære 
aktiviteter er stærkt afhængige af arbejdet og kvaliteten af de 
ph.d.-studerende. Den fortsatte udvikling og styrkelse af ph.d.-
uddannelsen er derfor et vigtigt fokuspunkt, og omhyggelig 
rekruttering af stærke internationale talenter er af allerstørste 
betydning. Instituttet vil fortsætte sin tradition med at afholde en 
årlig ph.d.-konference, hvor ph.d.-studerende og andre forskere 
kan mødes og dele ideer på tværs af discipliner.

Forskergrupperne på instituttet deltager aktivt i at styrke ph.d.-
uddannelsen, enten alene eller i samarbejde med andre grupper 
på instituttet eller på andre institutioner. Flere grupper på institut-
tet har allerede en stærk tradition for at organisere ph.d.-kurser, 
og erfaringen i disse grupper er, at de internationale ph.d.-kurser 
giver værdifuldt input, letter både de ansattes og ph.d.’ers 
deltagelse i nye internationale samarbejder og styrker de ph.d.-
studerendes færdigheder. Ud over det høje niveau på instituttets 
ph.d.-kurser, er vores fokus også rettet mod ph.d.-kurser, der 
indebærer ophold hos udenlandske samarbejdsparter. 

De stærkeste forskertalenter blandt de kandidatstuderende søger 
ofte selvstændighed i deres forskningsprojekter, og forud define-
rede ph.d.-projekter, der er afhængige af ekstern finansiering, kan 
være uinteressante for dem. Det er derfor vigtigt med en særlig 
talentpleje, hvis man vil fastholde disse personer.

IGN vil:
• tiltrække stærke bachelor-og kandidatstuderende fra udlandet 

ved at internationalisere kurser og herved øge antallet af talent-
fulde studerende, som søger ph.d.-stipendier

• videreudvikle ph.d.-kurser af høj standard med internationale 
gæsteforelæsere og med international ph.d. deltagelse, finan-
sieret enten fra fakultetets tilskud til internationale ph.d.-kurser 
eller fra andre nationale eller internationale kilder 

• overveje at tilbyde fuldt finansierede ph.d.-stipendier til særligt 
talentfulde kandidater, der giver dem mulighed for at tilrette-
lægge deres egne, uafhængige forskningsprojekter.

Finansiering af forskning
Omkring to tredjedele af instituttets økonomi er afhængig af eks-
tern finansiering, og ekstern finansiering af forskningsaktiviteter vil 
fremover blive stadig vigtigere for vores udvikling. 

Der er en lang tradition for ansøgning om eksterne midler fra 
nationale råd, styrelser, private fonde, ministerier, regioner og 
kommuner. Der har været en stigning i samarbejde med private 
virksomheder om finansiering af forskningsaktiviteter (herunder 
finansiering af ph.d.-projekter, post docs og adjunkturer), vidende-
ling og -overførsel samt undervisningsinitiativer. 

Flere forskergrupper på instituttet har haft succes med at tiltrække 
finansiering fra EU’s rammeprogrammer. Særlig opmærksomhed 
er rettet mod det kommende Horizon2020 program, som ser ud 
til at komme til at indeholde fokuspunkter, der rammer styrke-
områder for flere af instituttets forskergrupper. Marie Curie-
programmet ses som en god finansieringskilde til at tiltrække nye 
internationale forskertalenter.

IGN vil:
• løbende søge midler fra nationale råd, styrelser, private fonde, 

ministerier, regioner og kommuner 
• øge samarbejdet med og finansieringen fra private virksom-

heder ved at bygge på allerede etablerede netværk, opbygning 
af nye netværk og trække på erfaringer fra igangværende 
projekter 

• forbedre resultaterne vedrørende finansiering via EU-systemet 
ved at søge midler fra Horizon2020 og Marie Curie-program-
merne.
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Kapitel 5: Styrket samarbejde med 
den private og den offentlige sektor

IGN’s mål er at være den foretrukne partner for samarbejde om forskning, ud-
dannelse, udvikling og innovation inden for vores forskningsområder i forhold til 
både det private erhvervsliv og til offentlige myndigheder.

IGN har en stærk tradition for et tæt samarbejde med den private og den 
offentlige sektor til gavn for forskningsprojekter og videnoverførsel og for at 
tiltrække finansiering i samarbejde med erhvervslivet.

Samarbejde med erhvervslivet er en vigtig del af vores forskning, videnoverførsel, 
innovation og eksterne finansiering. Instituttet har allerede stærke bånd og sam-
arbejder med en række danske virksomheder. Et stærkt aktiv i samarbejde med 
det private erhvervsliv er nære personlige kontakter mellem forskere på IGN og 
industrien. Disse kontakter åbner for nye samarbejdsprojekter og applikationer. 
Udvikling af nye produkter og processer kan i visse tilfælde føre til IPR/patenter.

IGN deltager i Geocenter Danmark, der er et centersamarbejde mellem GEUS, 
IGN, Institut for Geoscience på Aarhus Universitet og Statens Naturhistoriske 
Museum, med aktiviteter inden for forskning, undervisning, rådgivning og for-
midling på et højt internationalt niveau.

Vores forskningsprojekter har givet instituttet stærke relationer til myndighe-
derne, hvilket afspejles på en lang række områder og i forhold til flere offentlige 
myndigheder, der spænder fra ministerier til kommuner. Disse partnere er pri-
mært nationale, men IGN har også samarbejder med myndigheder i andre lande 
samt internationale myndigheder og institutioner. 

IGN har en lang tradition for et tæt samarbejde med Miljøministeriet gennem 
Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning (Skov & Landskab). 
Dette indebærer en løbende tæt dialog med ministeriet på flere niveauer og 
inspiration til forskningsprojekter med direkte tilknytning til aktuelle problemer 
inden for området.

IGN anvender Hvidbog om forskningsbaseret myndighedsbetjening fra Dan-
ske Universiteter som grundlaget for samarbejde med offentlige institutioner. 
Principperne for forskningsbaseret myndighedsbetjening fokuserer på tre søjler: 
Kvalitet og integritet, gennemsigtighed og ytringsfrihed samt forskningsfrihed. 
I forhold til forskningsbaseret myndighedsbetjening fordrer dette en opdate-
ret adfærdskodeks for at sikre kvaliteten. Derfor vil vi gennemgå processer, 
kontrakter og projektstyring, dokumentation og principper for offentliggørelse/
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IGN vil:
• udvikle samarbejde med de bedste forskningsmiljøer på andre 

universiteter i Danmark og i udlandet
• fortsætte og yderligere forstærke det tætte samarbejde mellem 

Miljøministeriet og Skov & Landskab
• opdatere adfærdskodeks for kvalitetssikring og kvalitetskontrol 

i forbindelse med forskningsbaseret myndighedsbetjening 
• fokusere på at fastholde og udvikle kompetencer vedrørende 

myndighedsbetjening for alle de involverede personer 
• fortsætte og yderligere forstærke det tætte samarbejde i Geo-

center Danmark 
• bidrage til de processer, der vedrører Horizon 2020, INNO+ og 

lignende processer for at forbedre mulighederne for at finde 
egnede samarbejdspartnere og for at tiltrække finansiering

• vedligeholde og styrke de langsigtede feltforsøg i dialog og 
samspil med den private og den offentlige sektor samt søge at 
inddrage disse i internationale netværk 

• fortsætte brugen af emneorienterede rådgivnings- og strate-
giske grupper, med deltagelse af både offentlige og private 
partnere samt ngo'er 

• stimulere samspillet mellem studerende og de private og 
offentlige sektorer ved at invitere gæsteforelæsere herfra til 
undervisning og seminarer samt støtte studenterprojekter i det 
private erhvervsliv og hos offentlige myndigheder 

• kommunikere og formidle vores forskningsresultater gennem 
forskellige typer af kommunikation rettet mod den private og 
offentlige sektor, både i Danmark og i relevant omfang også i 
udlandet 

• deltage i den offentlige debat, og når det er relevant kontakte 
førende aviser, tv-stationer mv. for mere bred formidling

• IGN vil indhente støtte i juridiske spørgsmål vedrørende IPR fra 
Tech Trans enheden på KU.

formidling for at indfri myndighedernes forventninger til relevans, 
format og punktlighed. 

For at kunne levere myndighedsrådgivning på et højt niveau og 
leve op til kravene i resultatkontrakten med Miljøministeriet skal 
Skov & Landskab besidde faglige kompetencer inden for de forsk-
ningsområder, der er beskrevet i resultatkontrakten. En konstant 
fokus på at fastholde og udvikle kompetencer i forhold til Miljø-
ministeriets (og evt. andre dele af den offentlige sektors) behov vil 
være afgørende for et fortsat højt aktivitetsniveau og kvalitet, der 
bygger på troværdighed, objektivitet og integritet i forskningen 
og de hertil knyttede ydelser til det offentlige. Der inddrages i 
relevant omfang faglige kompetencer fra andre forskningsmiljøer i 
ind- og udland. 

IGN baserer sig på universitetets og fakultetets strategier og ko-
deks for innovation og formidling.
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Kapitel 6: Infrastruktur

Generelle betragtninger
I overensstemmelse med strategien for SCIENCE ønsker IGN at tilvejebringe en 
hensigtsmæssig og effektiv infrastruktur for at understøtte fakultetets og insti-
tuttets ambitioner for den fremtidige forskning og undervisning.

Dette kræver investering i tidssvarende forskningsfaciliteter, undervisnings-
laboratorier og bygninger samt tilpasning og konsolidering af velfungerende 
administrative støttefunktioner. En vigtig forudsætning for en effektiv infra-
struktur er endvidere en it-organisation og systemer, der effektivt understøtter 
kommunikation, administration, avanceret og omfattende databehandling samt 
undervisningens særlige behov.

Den største infrastrukturelle udfordring for IGN
Det er vigtigt for at realisere synergien i fusionen mellem Skov & Landskab og 
Institut for Geografi og Geologi at samle de faglige sektioner, således at de kan 
dele de samme faciliteter. Det er lige så vigtigt, især for Geologi-sektionen, at 
kunne dele faciliteter med GEUS. Dette er den grundlæggende udfordring for 
IGN, og den skal snarest løses på den bedst mulige måde, fordi det er blevet 
besluttet, at IGN skal flytte ud af Øster Voldgade 10 i den nærmeste fremtid. 
Flytning til nye faciliteter kræver finansiering og omhyggelig planlægning for at 
undgå tab af værdifuld forskningstid, især i laboratorierne. Vi er også nødt til at 
sikre, at vi har de rette undervisningsfaciliteter og et attraktivt studiemiljø.

Feltstationer
IGN er på vegne af SCIENCE ansvarlig for følgende feltstationer: Skallingen, 
Salten Skov, Eldrupgård, Arboretet i Hørsholm og i Grønland, Danmark Hus i 
Ghana og Sermilik i Grønland. IGN ønsker at optimere og udvikle brugen af 
disse feltstationer til gavn for Københavns Universitet.

Forskningsinfrastruktur
IGN anvender en bred vifte af specialiserede forskningslaboratorier i alle sektio-
ner. Disse spænder fra geo- og biokemiske laboratorier via grafiske og model-
leringslaboratorier til drivhuse og laboratorier til udendørs aktiviteter, og der vil 
fortsat være behov for disse i den fremtidige forskning og undervisning. IGN 
ønsker at støtte den nødvendige fornyelse og udbygning af faciliteter, baseret 
på grundige vurderinger af deres relevans og potentiale. Dyrt udstyr ligger oftest 
uden for sektionernes og instituttets finansielle rækkevidde, og det vil derfor 
være nødvendigt at skaffe ekstern finansiering. Strategiske tiltag på dette om-
råde skal ses i en national såvel som international sammenhæng og i overens-
stemmelse med den overordnede strategi for fakultetet.
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og måling, der giver mulighed for forskning, der dækker et bredt 
område af forskningen på IGN – herunder jord, atmosfære, klima 
og biosfære interaktioner.

Databehandling, registre og itstøtte
Forskning med store krav til databehandlingskapaciteten og -sik-
kerheden bør om muligt understøttes af dedikeret hardware og 
software placeret på instituttet, eller ved adgang til store data-
behandlingssystemer på fakultet eller på andre institutioner. Heri 
indgår en vurdering af mulighederne for forbedret behandling af 
store datamængder fra for eksempel seismologi, skovopgørelser, 
georadar, GIS og remote sensing. Samarbejdet med SCIENCE-
IT skal videreudvikles, og serviceniveauet skal forbedres. Det 
er bydende nødvendigt, at IGN styrker sin interne it-service til 
forskningen om nødvendigt ved selv at ansætte personale hertil. I 
denne sammenhæng vil instituttet søge indflydelse på processen 
med at etablere nye, lokale it-støttepunkter initieret af SCIENCE. 
Forskergrupper med et stort behov for beregningsmæssig dyr 
numerisk modellering kan være i den situation, at de lokale it-
systemer er utilstrækkelige. Instituttet vil søge at videreudvikle 
samarbejdet med fakultetet og med andre institutioner inden for 
særligt krævende videnskabelige beregninger. Et øget fokus på 
data-dokumentation, opbevaring, backup og metadata vil sikre en 
højere værdi af data hidrørende fra forskningen på instituttet.

Støtte til undervisningen
Instituttet lægger vægt på at råde over tidssvarende udstyr til at 
understøtte holdundervisning baseret på avancerede software-
produkter. Dette omfatter remote sensing software, GIS, CAD, 
databaser og statistiske analyseværktøjer, modelværktøjer samt 
en bred vifte af geofysisk udstyr. IGN vil yderligere tilskynde til og 
støtte etablering og vedligeholdelse af veldokumenterede databa-
ser og registre med ’spatiale data’ (f.eks. digitale kort) og ikke-spa-
tiale data til fremtidig adgang og brug for forskere og studerende. 
Der skal også fortsat være online adgang til "forsker-databasen" 
(data på individniveau) hos Danmarks Statistik. 

IGN vil samarbejde med SCIENCE-IT om at opnå effektive støt-
teprocedurer med hensyn til hardware- og softwareinstallation, 
netværksforbindelser og hastighed, samt vedligeholdelse og i 
form af en hurtig reaktion på akutte problemer i forbindelse med 
undervisning og daglig brug. Undervisningen afhænger især af 
hurtig og effektiv lokal it-support, da blokstrukturen lægger et 
stort pres på den tid, der er til rådighed for undervisningen.

IGN vil løbende overvåge behovet for dedikerede lokaler til forskel-
lige former for undervisning, herunder lokaler til specialearbejde. 

Inden for Geologi omfatter de fremtidige mulige initiativer bærbar 
XRF og gammastrålemåling samt udvidet isotopgeokemiske labo-
ratorier og tilhørende analytiske faciliteter. Adgang til køretøjer 
ved dataopsamling i felten er vigtig. Der vil også være fokus på 
at styrke beregning, tolkning og datalagerfaciliteter for at kunne 
håndtere store datamængder, såsom tidsserier fra kontinuerte 
observationer med mobile seismografer og hydro-laboratorier. 

Inden for Geografi ønsker IGN at undersøge mulighederne for 
at udvide adgangen til feltstationer og udstyr (f.eks. biler), især 
i udviklingslandene, for at styrke tilstedeværelsen af forskere og 
studerende fra instituttet. Fortsat adgang til arktiske feltstationer 
vil også være i fokus for at støtte de mange undervisnings- og 
forskningsinitiativer på dette område. Adgang til og mulighederne 
for at analysere store datasæt (inkl. personfølsomme registerdata) 
stiller særlige krav til it-hardware og software, og disse vil blive 
vurderet løbende.

Inden for Skov, natur og biomasse omfatter ønskerne til infrastruk-
turen nem adgang til drivhusfaciliteter, større dyrkningsrum og 
vækstkamre. De omfatter også et tidssvarende DNA-laboratorium 
for at støtte overgangen fra primært markør-baseret forskning til 
mere genomisk forskning, bioinformatik og nem adgang til genomi-
ske platforme. Nogle af de fremtidige initiativer vedrørende planter 
og biomasse forudsætter adgang til massespektrometri, NMR og 
3D-mikroskopi om muligt på fakultetsniveau. En afgørende del af 
infrastrukturen er de ca. 500 langsigtede feltforsøg spredt over hele 
landet og målt i op til 150 år. De repræsenterer en investering på 
mere end 1 mia. kr. og kræver både vedligeholdelse og fornyelse 
for at tilgodese nye forskningsområder. En anden central datakilde 
er den løbende skovovervågning og de tilhørende permanente 
observationsområder. Det er afgørende, at man her har adgang til 
databaser og dokumentation samt opdatering heraf. Nye faciliteter 
til årringsanalyser vil være værdifulde for analyse af historiske vækst-
data i relation til klimaændringer. I samarbejdet mellem sektionerne 
vil der også være stærkt fokus på faciliteter til jord og vand analyser. 

Inden for Landskabsarkitektur og planlægning er adgang til 
veludstyrede grafiske laboratorier og modelleringslaboratorier 
afgørende for forskning og undervisning. Dette inkluderer hard-
ware og software til geo-databaser, dokumentation og adgangs-/
søgefaciliteter.

Infrastruktur til feltbaseret klimaforskning findes i den nuværende 
infrastruktur omkring feltforsøg i både Danmark og Grønland. 
Dette bør styrkes gennem fortsat og forbedret instrumentering 
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• implementere en effektiv it-infrastruktur rettet mod undervis-
ning og forskning ved at samarbejde med SCIENCE-IT 

• sikre, at alle typer af undervisningsaktiviteter understøttes af 
dedikerede lokaler, udstyr, hardware og software 

• vedligeholde et tæt samarbejde mellem IGN’s medarbejdere og 
SCIENCE-IT for at sikre, at alt it-udstyr vedligeholdes og opdate-
res regelmæssigt, og at der er etableret effektive procedurer og 
støtte til kommunikation, databehandling, it-anskaffelse, etc. 

• indrette undervisningsfaciliteter på basis af krav og ønsker fra 
undervisere og studerende samt en jævnlig vurdering af kvalite-
ten af disse faciliteter.

Vi skal samarbejde med SCIENCE-IT for at sikre, at alt it-udstyr 
vedligeholdes og opdateres regelmæssigt. Det er vigtigt, at 
lokaler, der anvendes til undervisning, er udstyret med projektorer 
og andet udstyr, der kan støtte undervisningen tilstrækkeligt og 
effektivt, selv når der er mange studerende til stede. Tilgængelig-
hed og vedligeholdelse af lokaler med tilstrækkelig kapacitet er 
afgørende for undervisningen.

Skovskolen anvendes til efteruddannelse, til møder for hele uni-
versitetet, som en facilitet for grundlæggende kurser i skovbrug 
og landskab samt til uddannelse vedrørende friluftsliv. Her er der 
behov for en velfungerende maskin- og vognpark samt faciliteter 
til friluftsliv. 

Campus på Frederiksberg har unikke muligheder for at fungere 
som en studieområde og ’living lab’ for landskabsarkitektstude-
rende, for planter, plantningsdesign, etc. I samarbejde med den 
tekniske afdeling på SCIENCE og under hensyn til områdets histo-
rie og dets multifunktionelle karakter ønsker IGN at udvikle (dele 
af) Frederiksberg campus for at støtte dette mål.

Administrative procedurer
Effektive og understøttende administrative procedurer ses som en 
vigtig infrastrukturel komponent. Forskere møder stigende krav til 
udfærdigelse af ansøgninger om ekstern finansiering og til finan-
siel forvaltning af igangværende projekter. I denne sammenhæng 
er IGN’s mål at erkende - og identificere egnede løsninger for - det 
udtrykte generelle behov for en stærk, professionel støtte fra de 
administrative medarbejdere både på sektions- og institutniveau. 
Etablering og vedligeholdelse af effektive administrative processer 
har høj prioritet i undervisningen, herunder kursusplanlægning og 
alle interaktioner med studerende og lærere.

IGN vil:
• drage fordel af fusionen og lette sammenflytningen af de geo-

grafisk spredte faglige sektioner ved at indlede en proces med 
detaljeret planlægning af en effektiv flytning af faciliteterne 
fra Øster Voldgade til Frederiksberg med fokus på laboratorier, 
undervisningsfaciliteter og studiemiljøer

• sikre en effektiv infrastruktur til at understøtte IGN’s ambi-
tioner for de eksisterende og de fremtidige forsknings- og 
undervisningsaktiviteter ved at støtte den nødvendige fornyelse 
og udvidelse af forskningsfaciliteterne baseret på grundige 
vurderinger af deres relevans og potentiale

• fastlægge strategier for at opnå ekstern medfinansiering til 
udstyr
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Kapitel 7: Dialog og  
kommunikation

IGN prioriterer arbejdet med dialog og kommunikation højt, da det understøtter 
de øvrige mål i IGN’s strategi. Udfordringen bliver at udvikle kommunikations-
processer på det nye institut baseret på det gode arbejde, der hidtil har kende-
tegnet de to tidligere institutter.

Dialog og kommunikation involverer alle på instituttet. Kommunikationsmedar-
bejdere og andre kan bidrage til kvaliteten af dette arbejde med deres særlige 
ekspertise, for eksempel gennem dynamisk samarbejde med forskerne.

Det vil være nødvendigt at forene kræfterne i hele IGN og etablere et tæt, godt 
samarbejde med SCIENCE-KOM og KU-KOM. Kommunikationsarbejdet koordine-
res af IGN’s Kommunikationsudvalg (IKU). I løbet af strategiperioden vil kompe-
tencerne blive kortlagt, og rollefordelingen vil blive beskrevet og implementeret.

Intern dialog og kommunikation
Målet med IGN’s interne dialog og kommunikation er at styrke dialog, vidende-
ling og trivsel blandt medarbejdere og studerende ved engagement og samar-
bejde baseret på dialog, og endvidere ved at give alle nem adgang til relevant, 
aktuel og pålidelig information, der skal være let at forstå.

Intranettet
IGN’s intranet (”IGNnet”) skal formidle nyheder og information om særlige for-
hold på instituttet, og det skal være medarbejdernes indgang til KUnet. Derud-
over skal intranettet effektivt kommunikere relevante nyheder fra KU og SCIENCE 
samt meddelelser fra personale, hvorved antallet af e-mails til alle bliver reduce-
ret. IGN’s mål er, at al relevant intern information fremover kan fås via IGNnet. 

I løbet af strategiperioden færdiggøres opbygningen, og det forankres heref-
ter hos medarbejderne med fortsat støtte fra Sekretariatet. Nyhedsformidlin-
gen målrettet de enkelte uddannelser forbedres både på eksisterende og nye 
platforme, herunder SCIENCE’s officielle uddannelsessider for studerende på 
intranettet, der skal indeholde al relevant information for de studerende.

Møder
Fællesmøder, sektionsmøder og forskergruppemøder understøtter det interne 
videnniveau og giver hyppig mulighed for dialog med ledelsen. Dialogen foregår 
også via Samarbejdsudvalg, Institutråd, Forskningsudvalget og Undervisnings-
udvalget o.l. Sektionsledere og forskergruppeledere har et særligt ansvar for 
den interne direkte kommunikation til ansatte og studerende i sektionerne og i 
forskergrupperne.
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I løbet af strategiperioden tilpasses form og frekvens af møderne 
med sigte på at få så mange som muligt til at deltage, bl.a. ved 
at sikre høj kvalitet og relevans i mødernes indhold og undgå 
for mange møder. Muligheden for dialog bruges som et aktivt 
redskab på møderne.

Mennesker – parallelsproglighed og sociale aktiviteter
IGN fremmer og understøtter dialog og kommunikation på både 
dansk og engelsk. Sociale aktiviteter spiller en vigtig rolle i den 
interne kommunikation og prioriteres højt.

I løbet af strategiperioden vil der blive holdt en årlig personale-
konference samt en julefrokost med revy.

IGN’s interne kommunikation og dialog skal understøtte 
SCIENCE’s samlede handlingsplan for intern kommunikation og 
dialog.  

Ekstern kommunikation
IGN’s eksterne kommunikation skal give beslutningstagere, her-
under myndigheder og fagfolk, adgang til relevant, aktuel og på-
lidelig viden inden for instituttets fagområder for derved at sikre, 
at forskningen får samfundsmæssig værdi. Herudover er det målet 
at tiltrække studerende til IGN’s uddannelser samt at synliggøre 
instituttet i en bredere kreds for at etablere et godt omdømme. 
Kommunikationen foregår på dansk og/eller engelsk afhængigt af 
målgruppen.

Kommunikation til beslutningstagere
Formidlingen af forskningsresultater skal være målrettet, pålidelig, 
uafhængig og af høj faglig kvalitet. Redskaberne er især IGN’s 
hjemmeside, Videntjenesten, Geocentrets hjemmeside, tidsskriftet 
Geoviden, IGN-hæfter, artikler i fagtidsskrifter og faglige arrange-
menter.

En af udfordringerne i strategiperioden vil blive at leve op til om-
verdenens behov og tilpasse vores kommunikation til de aktuelle 
krav. Eksempelvis skal Videntjenesten videreudvikles for at sikre, 

at modellen fortsat passer til brugernes behov og ønsker både i 
forhold til indhold og teknologi.

Rekruttering af studerende
Rekrutteringen gennemføres i samarbejde med SCIENCE-KOM, 
og den skal gøre uddannelserne kendte og stimulere interessen 
hos relevante potentielle studerende, bl.a. ved at fortælle de gode 
historier. Redskaberne er især www.studier.ku.dk, film, kontakt til 
gymnasier, studiepraktik og diverse sociale medier.

I strategiperioden styrkes rekrutteringen både nationalt og interna-
tionalt med afsæt i IGN’s tætte kendskab til vores egne uddan-
nelser og studerende. Den gode kontakt til gymnasierne optimeres 
ved at kombinere de mange hidtidige aktiviteter. 

Profilering til en bredere kreds
Synligheden udspringer i vid udstrækning af IGN’s aktiviteter, men 
skal også understøttes af en mere strategisk kommunikationsind-
sats. Redskaberne er især hjemmesiden, forskernes deltagelse i 
den offentlige debat og kontakt til pressen. Standardiseret design 
skal sikre et ensartet formsprog og en genkendelig afsender.

I strategiperioden bliver der især fokus på at gøre IGN kendt som 
et nyt institut i forhold til nuværende og fremtidige samarbejds-
partnere samtidig med en fortsat understøttelse af de veletable-
rede institutioner Geocenter Danmark og Skov & Landskab.

Hjemmesiden
Hjemmesiden er kernen i IGN’s eksterne kommunikation, og den 
skal tilgodese alle målgrupper. Den skal formidle et overblik over 
instituttets kerneydelser.

I strategiperioden skal IGN have en ny, fælles hjemmeside målrettet 
i opbygning, indhold og grafisk udtryk. Den skal løbende holdes op-
dateret og være tilpasset målgruppernes behov og den teknologiske 
udvikling. Den formidlingsmæssige kvalitet skal være høj med fokus 
på brugervenlighed og optimering i forhold til søgemaskiner.
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IGN vil:

• give højeste prioritet til intern og ekstern dialog og kommuni-

kation

• kortlægge kompetencerne hos medlemmerne i IGN’s Kommu-

nikationsudvalg (IKU) og beskrive og implementere rolleforde-

lingen

• færdiggøre strukturen i IGNnet og forankre den hos medarbej-

derne suppleret med løbende støtte fra Sekretariatet

• forbedre nyhedsdækning for specifikke kurser på eksisterende 

og nye platforme

• justere form og hyppighed af de interne møder for at øge 

antallet af deltagere, samt benytte lejligheden til at anvende 

dialog som et aktivt redskab på disse møder

• fremme og støtte intern dialog og kommunikation på dansk 

såvel som på engelsk

• årligt afholde en konference for alle medarbejdere samt en 

julefrokost med revy

• videreudvikle Videntjenesten for at sikre, at modellen løbende 

imødekommer brugernes behov og ønsker med hensyn til 

indhold og teknologi 

• styrke rekrutteringen af studerende nationalt og internationalt, 

baseret på IGN’s omfattende kendskab til vores egne uddannel-

ser og studerende samt ved at optimere den gode kontakt med 

gymnasierne ved at kombinere de mange hidtidige aktiviteter 

• gøre IGN kendt som et nyt institut i forhold til nuværende og 

fremtidige samarbejdspartnere, og samtidig fortsat understøtte 

de veletablerede institutioner Geocenter Danmark og Skov & 

Landskab 

• udvikle en ny, fælles hjemmeside, som skal levere højkvalitets 

formidling, målrettet i struktur, indhold og grafisk udtryk, og 

som skal opdateres og justeres løbende i forhold til behovet 

hos vores målgrupper og den teknologiske udvikling.
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Forkortelsesliste 

B21st Biomass for the 21st Century

Bio4Bio Strategisk center for bioenergi

BSU Building Stronger Universities in Developing Countries

CCIMA MSc Program in Climate Change, Impacts, Mitigation and Adaptation 

CENPERM Centre for Permafrost dynamics in Greenland

DanSeis Nationalt Center for Seismisk Instrumentering

DKK Danske Kroner

DTU Danmarks Tekniske Universitet

EUD Erhvervsuddannelser

EU-FP7 Forskningsprojekter under EU’s 7. rammeprogram

GEUS De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

HOBE Villum Kann Rasmussen Center of Excellence of catchment hydrology

IFRO Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

IGG Institut for Geografi og Geologi

IGN Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

IKU IGN’s Kommunikationsudvalg

INNO+ Innovationskatalog udarbejdet af Uddannelsesministeriet

IPR Intellectual Property Rights

KU Københavns Universitet

KU-KOM KU’s Kommunikationskontor

LIFE Det Biovidenskabelige Fakultet

LSU Lokal SamarbejdsUdvalget

NAT Det Naturvidenskabelige Fakultet

S&L Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning (Skov & Landskab)

SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

SCIENCE-IT SCIENCE’s it-enhed

SCIENCE-KOM SCIENCE’s Kommunikationskontor

SLUSE Sustainable Land Use and Natural Resource Management

SUFONAMA Sustainable Forest and Nature Management

SUTROFOR Sustainable Tropical Forestry

VET Erhvervsuddannelser

VILU Viceinstitutleder for undervisning

VKR Villum Kann Rasmussen

XRF X-ray fluoroscence
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