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Jordbrugsforskningen i et nyt perspektiv? 
DJF bliver fremover en del af et stort nyt fakultet ved Aarhus Universitet, og netop nu diskuteres 
den fremtidige organisering af forskningen. Vi mener, at forskningen i jordbrug, fødevarer og 
miljø er - og skal være - problemorienteret med fokus på kæde-, system- og 
helhedsbetragtninger, og at den nye organisering af forskningen må og skal afspejle 
kompleksiteten i forskningsfeltet 
 
TEKST: Hugo F. Alrøe, Egon Noe, Chris Kjeldsen og Tommy Dalgaard, seniorforskere ved Forskningsgruppen 
for Integrerede Geografiske og Sociale Studier, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 
 
De store sektorforskningsinstitutioner Danmarks Jordbrugsforskning (DJF) og Danmarks Miljøundersøgelser 
(DMU) blev i 2007 fusioneret med Aarhus Universitet (AU) som selvstændige enheder. Som et led i den 
såkaldte faglige udviklingsproces, der løber i 2010-2011, er der dannet fire nye fakulteter, og de gamle NAT, 
DMU og DJF enheder skal samles i ét stort Faculty of Science and Technology (SCI-TEC). Endvidere skal 
antallet af institutter reduceres betydeligt, og der skal oprettes nye tværgående centre inden for og på 
tværs af fakulteter.  
 
Jordbrugsforskning i verdensklasse 
DJFs forskning i fødevarer, jordbrug og miljø er karakteriseret ved at være problemorienteret og samfunds- 
og erhvervsrelevant. Den omfatter både basal, strategisk og anvendt forskning, men altid med den 
praktiske anvendelse af forskningen i sigte. Store dele af forskningen har en helhedsorienteret tilgang, der 
fokuserer på sammenhænge og relationer i forskningsfeltet som fx fødevarekæder, -virksomheder og -
markeder, landbrugsbedrifternes økonomiske, tekniske og sociale relationer, økosystemiske processer og 
vandoplande og andre geografiske sammenhænge.  
Den problem- og helhedsorienterede tilgang indebærer, at forskningen i høj grad sker i et tværfagligt 
samarbejde, i tæt samarbejde med erhverv og myndigheder og med inddragelse af borgere og forbrugere. 
Forskningen i DJF er endvidere internationalt anerkendt og af høj kvalitet. På den seneste opgørelse af 
jordbrugsforskningen fra Thompson Reuter var DJF således placeret på en 11. plads i verden målt på 
citationer af artikler over en femårig periode.  
 
Laurbærrene skal støves af! 
Jordbrugsforskningen kan imidlertid ikke hvile på laurbærrene. Vores omverden er under hastig forandring, 
der er omfattende systemkriser, og samfundets største problemer er akutte, komplekse og indbyrdes 
sammenhængende. Der stilles derfor nye krav til fremtidens AU og SCI-TEC. På feltet fødevarer, jordbrug og 
miljø er det universitetets opgave at hjælpe samfundet med at møde nogle af de helt store udfordringer, 
som fx:  
 

• Klimaforandringer og energi (fødevareproduktionens påvirkninger af det globale klima; jordbruget 
som producent af bioenergi). 

• Fødevareforsyning og -kvalitet (global fødevareforsyning af en voksende befolkning med 
skrumpende ressourcer af dyrkningsjord, vand og visse næringsstoffer, begyndende 
klimaforandringer, stigende kødforbrug og fortsat mange fattige; produktion af fødevarer af høj 
kvalitet og sikkerhed). 



 
 

• Økonomi og landdistriktsudvikling (jordbrug som kilde til samfundsøkonomi og eksport; 
strukturudviklingens rolle i Udkantsdanmark; de positive muligheder i produktion af 
højværdifødevarer og lokal bæredygtig produktion).   

• Natur og miljø (fødevareproduktionens rolle i forhold til fx faldende biodiversitet og forurening af 
vandmiljøet, jordbruget som natur- og landskabsforvalter).  

 
Et helt centralt spørgsmål netop nu er derfor: Hvilken struktur er mest hensigtsmæssig for den fremtidige 
jordbrugs- og fødevareforskning ved AU?  
 
Disciplin- eller problemorienteret forskning? 
De muligheder, der netop nu er for at forme den fremtidige forskningsfaglige struktur på SCI-TEC og på AU, 
rører ved nogle dybe forskningsfilosofiske og forskningspolitiske spørgsmål. Nogle kunne fx få den tanke, at 
der med den nye struktur er mulighed for at rationalisere forskningen ved at samle de ’samme discipliner’ 
fra forskellige felter i én enhed.  
Det er muligt, at det er fornuftigt at gøre dette i nogle tilfælde, men der er også en fare for at ødelægge 
frugtbare forskningsmiljøer med denne tankegang. Problemet ligger i, at tankegangen er baseret på en 
særlig opfattelse af, hvad faglighed er, som er præget af den etablerede opdeling i discipliner på de ’gamle’ 
universiteter, og som kommer til udtryk i modstillingen af disciplinorientering og problemorientering.  
Den etablerede faglige struktur på universiteterne er resultatet af en historisk uddifferentiering med sine 
egne mekanismer og forklaringer, men der er ingen grund til at tro, at denne struktur også vil være den 
bedste model for organiseringen af fremtidens forskning.  
 
Behovet for kernefagligheder 
Vi vil derfor opfordre til, at man skelner mellem de klassiske discipliner, og det man mere generelt kan 
kalde kernefagligheder. Hver kernefaglighed udgør et særligt videnskabeligt perspektiv på et forskningsfelt, 
et perspektiv der bygger på bestemte begreber, teorier, modeller, instrumenter, eksempler og problemer. 
Det er en central selvorganiserende enhed i videnskaben, som opretholder sig selv gennem faglig 
reproduktion i en kombination af det nære forskningssamarbejde og den internationale 
forskningskommunikation.  
Klassiske discipliner er eksempler på kernefagligheder, men der opstår også jævnligt nye på basis af en 
tværfaglig integration af eksisterende discipliner med fokus på nye videnskabelige udfordringer (fx 
integrativ hjerneforskning), nye teknologiske udfordringer (fx nanoforskning) eller nye samfundsproblemer 
(fx klimaforskning). De traditionelle discipliner er hovedsageligt organiseret ud fra interne videnskabelige 
problemstillinger, mens mange af de nyere kernefagligheder i høj grad er organiseret ud fra eksterne 
problemstillinger og udfordringer i videnskabens omverden.  
De forskellige kernefagligheder bør imidlertid betragtes som ligeværdige og lige faglige. Det er derfor 
forfejlet at modstille faglighed og problemorientering og tro, at en ensidigt disciplinorienteret 
institutstruktur vil fremme den faglige synergi. Omvendt vil det, at jordbrugsforskningen bliver integreret i 
det nye SCI-TEC fakultet, kunne styrke kernefaglighederne både på det ’gamle’ universitet og i 
forskningsenhederne fra det gamle DJF.  
 
Bindestegsfagligheder som nye fagfelter i jordbrugsforskningen 
Såkaldte bindestregsfagligheder som fx agro-økologi, miljø-sociologi, jordbrugs-teknologi og fødevare-
økonomi er centrale elementer i de problemorienterede forskningsmiljøer, og de er afhængige af en 
problemorienteret organisering.  
Der er som hovedregel mange og stærke mekanismer til at sikre og udvikle den disciplinære del af 
fagligheden. Men den problemorienterede del er afhængig af, at der er forskellige videnskabelige 
perspektiver, som tilsammen, i en langsigtet forskningsfaglig sammenhæng, kan belyse forskellige aspekter 



 
 

af det komplekse felt der forskes i. Kun derved kan der etableres den grundlæggende forståelse af 
problemfeltet som en helhed, der er nødvendig for at udføre stærk og nyttig forskning.  
Det er ikke tilstrækkeligt at overlade samlingen og integreringen af den problemorienterede forskning til 
kortvarige, strategiske og anvendelsesorienterede projekter. For at pointere det yderligere kan man sige, at 
en rent disciplinorienteret omorganisering af fødevare- og jordbrugsforskningen vil medføre, at 
forskningsfeltet falder fra hinanden.  
 
Hvilken rolle har tværgående netværk og centre? 
Som det ofte fremføres, er stærke kernefagligheder et nødvendigt grundlag for stærk tværvidenskabelig 
forskning, og universitetsledelsen har lagt op til at etablere en række tværgående interdisciplinære centre. 
Men ud fra den her skitserede forståelse af kernefaglighed, kan der være forskellige former for tværgående 
netværks- og centerdannelser.  
Den første form er et metode- eller redskabssamarbejde mellem kernefagligheder, som primært vedrører 
deres faglige perspektiv og ikke deres forskningsfelt, og som forskningsfagligt fokuserer på udvikling af teori 
og metoder med baggrund i de forskelligartede empiriske forskningsfelter. Det kan fx dreje sig om 
statistiske metoder, eksperimentelt design, sociologiske teorier og kvalitative metoder. Et eksempel på 
noget sådant er Center for Sociologiske Studier (CESAU), der blev etableret tidligere i år.  
Den anden form for tværgående forskningssamarbejde er multidisciplinær, interdisciplinær eller 
tværvidenskabelig forskning, hvor forskellige kernefagligheder samarbejder om at forske i et og samme 
forskningsfelt ud fra en mere eller mindre udbygget fælles forskningsramme. Eksempler på sådanne centre 
er iNANO centret og Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer 
(ICROFS).  
Der findes ikke nogen enkel formel for, hvordan forskning bedst organiseres, og forskellige typer af 
organisering i institutstrukturen vil medføre behov for forskellige typer af forskningssamarbejde på tværs af 
institutterne - og dermed for forskellige typer af centre. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at 
forskerne primært er ansat med ophæng i institutter, og at organiseringen af disse derfor spiller en 
afgørende rolle for, hvilken type forskning der giver merit og anerkendelse, og dermed for hvem der bliver 
ansat, og hvem der bliver fyret, når der skal laves økonomiske tilpasninger. 
 
En række konklusioner 
Der er brug for, at fremtidens forskning på AU kan forholde sig til de mange radikale forandringer, vi står 
overfor (klimaforandringer, peak oil, demografiske skift og befolkningsvækst, biodiversitetstab osv.). I den 
nuværende omstrukturering er det vigtigste mål derfor ikke nødvendigvis at profilere jordbrugsforskningen 
(forstået som det historiske DJF) som en enhed, men at universitetet viser sin vilje og evne til at bidrage til 
at løse de væsentlige problemfelter, der knytter sig til fødevarer og jordbrug. Problemfelter, som 
forskningsenhederne i det hidtidige DJF har særlige tværfaglige kompetencer til at forske i og rådgive om. 
Det ny AUs varemærke inden for jordbrug, fødevarer og miljø skal således være kæde-, system- og 
helhedsbetragtninger, hvilket fx betyder, at arealanvendelse og natur ikke skal afkobles fra produkter og 
kvalitetsudvikling. 
Tværgående centre er værdifulde, men vil ikke alene kunne sikre universitetets kompetencer inden for 
fødevarer og jordbrug. Den fremtidige institutstruktur på SCI-TEC skal også rumme enheder, der 
organiseres efter de eksterne problemstillinger og udfordringer omkring fødevarer og jordbrug, for at 
universitetet effektivt kan løfte sine opgaver inden for tværvidenskabelig forskning, myndighedsrådgivning 
og erhvervsrettet vidensudveksling.   
Kernefagligheder er ikke det samme som de klassiske discipliner - der findes også problemorienterede 
kernefagligheder, og bindestregsfagligheder er generelt afhængige af at være organisatorisk hængt op i 
problemorienterede forskningsmiljøer. En ny ensidigt disciplinorienteret institutstruktur vil kunne 
ødelægge de eksisterende stærke tværfaglige og problemorienterede forskningsmiljøer på AU. 



 
 

Der har ikke i denne artikel været plads til at diskutere, hvad uddannelserne betyder for den nye struktur. 
Vi vil her blot gøre opmærksom på, at der også er et stigende behov for tværfaglige, problemorienterede 
uddannelser, og at den fremtidige struktur på AU og SCI-TEC skal understøtte dette. 
 
Citater: 

’ I den seneste opgørelse af jordbrugsforskningen fra Thompson Reuter var DJF placeret på en 11. plads i 
verden målt på citationer af artikler over en femårig periode.  
 

’ En rent disciplinorienteret omorganisering af fødevare- og jordbrugsforskningen vil medføre, at 
forskningsfeltet falder fra hinanden. 

’ Omvendt vil det, at jordbrugsforskningen bliver integreret i det nye SCI-TEC fakultet, kunne styrke 
kernefaglighederne både på det ’gamle’ universitet og i forskningsenhederne fra det gamle DJF. 

 

 
 
 
 


