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Institut for Ecoscience (ECOS) udfører anvendt- og grundforskning med 
fokus på natur og miljø på højeste internationale niveau. Instituttets 
forskning dækker marine, ferske og terrestriske økosystemer og har 
derudover særlige kompetencer inden for arktisk miljø og natur. 
Instituttet bidrager med forskningsbaseret viden til løsning af 
samfundsmæssige udfordringer ved rådgivning af myndigheder og 
gennem erhvervssamarbejde. Instituttet deltager i uddannelsen af 
næste generation af forskere og naturforvaltere og bidrager til den 
offentlige debat med relevant viden og populærfaglig formidling.

Institut for Ecoscience vil være det førende danske miljø for forskning og 
rådgivning inden for økosystemers økologi, dynamik og tilstand. Instituttet 
vil opnå dette gennem fremragende og løsningsorienteret forskning 
og ved at være den foretrukne rådgivnings- og samarbejdspartner for 
myndigheder og erhverv i relation til naturen og miljøets tilstand på 
tværs af land og vand i Danmark og Arktis. Instituttet vil i strategiperioden 
videreudvikle og udvide undervisningsudbuddet på bachelor-, kandidat- 
og ph.d.-niveau. Institut for Ecoscience vil være en attraktiv arbejdsplads 
for såvel danske som internationale medarbejdere og studerende.
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1 Overordnede mål for strategi- 
perioden

Institut for Ecosciences arbejde med at indfri visionen understøttes af en række overord-
nede mål for strategiperioden inden for områderne Forskning, Rådgivning og erhvervs-
samarbejde, Undervisning og formidling, Talentudvikling og rekruttering samt Værdier 
og arbejdsmiljø:

Forskning
• Institut for Ecoscience vil være nationalt og internationalt førende i økosystemforsk-

ning inden for natur, biodiversitet, fysisk-kemiske og biologiske processer og forvalt-
ningsbiologi i bred forstand.

• Instituttet ønsker at være anerkendt for høje publiceringsrater i højt rangerede 
tidsskrifter og for regelmæssigt at publicere i de absolutte toptidsskrifter inden for 
instituttets kernefagområder.

• Instituttet vil sikre sig en position som en søgt og anerkendt samarbejdspartner 
blandt de stærkeste miljørelateret fagfælleskaber først og fremmest i Europa, men 
også globalt. 

• Instituttet ønsker at spille en nøglerolle i forhold til at fastholde natur- og miljøforsk-
ning ved Aarhus Universitet i den absolutte top i forbindelse med internationale 
rankings.

• Instituttet vil opbygge en e-infrastruktur for at sikre kapacitet til fuld digitalisering af 
forskningsprocessen fra datafangst (sensorer og biologgere), dataopbevaring, data-
håndtering, workflows til analyse og modellering og digital formidling af forsknings-
resultater og videndeling.  

Rådgivning og erhvervssamarbejde
• Institut for Ecoscience ønsker at fastholde en position som den foretrukne 

rådgiver af danske og grønlandske myndigheder og dansk erhvervsliv inden for 
natur og miljø på baggrund af forskningsbaseret rådgivning af topkvalitet.

• Instituttet ønsker at udbygge de internationale rådgivningsaktiviteter på baggrund af 
vidensopbygning fra stærk strategisk forskning.

• Instituttet vil fastholde og videreudvikle sit erhvervsnetværk og -samarbejde, herunder 
fortsat være åbent over for at dele forskningsinfrastruktur, starte samarbejde omkring 
erhvervs-ph.d./-post docs, samt medvirke til målrettede efteruddannelsestilbud.

Undervisning og formidling
• Institut for Ecoscience vil i samarbejde med Institut for Biologi og relevante institutter 

på Faculty of Technical Sciences (TECH) arbejde på at fastholde og udvide under-
visningstilbuddene på bachelor- og kandidatniveau inden for instituttets faglige 
styrkeområder.

• Instituttet ønsker at gøre sine forsknings- og rådgivningsresultater alment tilgæn-
gelige på alle relevante medier for derigennem at styrke interessen for natur, biodi-
versitet og miljø. Instituttet vil bidrage med fakta og viden, der kan kvalificere den 
offentlige debat og dermed understøtte det vidensbaserede samfund og de demo-
kratiske processer. 
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Talentudvikling og rekruttering 
• Instituttet vil styrke rekrutteringen af topkvalificerede danske og udenlandske 

ph.d.-studerende, post docs, forskere og adjunkter. ECOS vil i stigende grad bidrage 
til uddannelsen af talenter, der siden skal kunne opnå attraktive ansættelser ved 
danske og udenlandske universiteter, i offentlige myndigheder såvel som i private 
virksomheder. Instituttet ser det som sin mission at medvirke til kapacitetsopbygning 
i lande med svag forskningsinfrastruktur og mangelfuld miljøforvaltning gennem 
bidrag til talentudvikling fra sådanne lande.

• Instituttet vil markant forøge antallet af studerende tilknyttet instituttets ph.d.-pro-
gram under Graduate School for Technological Sciences (GSTS). Målsætningen er et 
optag på 15-20 studerende per år ved udgangen af strategiperioden.

Værdier og arbejdsmiljø
• Instituttet skal kendetegnes ved et arbejds- og studiemiljø med gensidig respekt, 

anerkendelse og medansvar, og for at fremme et miljø, hvor man løfter i flok og tager 
hensyn til hinanden og er opmærksom på både egen og kollegers trivsel.

• Instituttet er og ønsker fortsat at være en aktiv, dynamisk og inspirerende arbejdsplads 
med spændende udfordringer, begejstrede kollegaer og faglige udfoldelsesmulighe-
der. Instituttet ønsker at understøtte medarbejderne i en god balance i deres arbejds- 
og privatliv og fastholde og tiltrække en dygtig og engageret medarbejderstab, hvor 
frihed, kreativitet og respekt for det langsigtede perspektiv er kerneværdier.

• Instituttet ønsker aktivt at bidrage til Aarhus Universitets målsætning om at fremme 
diversiteten på alle niveauer samt om at være en mangfoldig og rummelig arbejds-
plads, hvor alle ansatte – uanset køn, alder, nationalitet, religion, handicap eller seksu-
el orientering – har lige rettigheder og muligheder i deres arbejde og karriereforløb.
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2 Om strategien – en ny begyndelse

Institut for Bioscience blev pr. 1. januar 2020 delt i forbindelse med opsplitningen af 
Faculty of Science and Technology til de to fakulteter Technical Sciences (TECH) og Na-
tural Sciences (NAT). Ved delingen blev en del af instituttet lagt under NAT og en del lagt 
under TECH. Af flere forskellige årsager, herunder et institutlederskifte, blev navneskiftet 
i delen under TECH ikke gennemført, og denne del fortsatte med navnet Bioscience. I 
oktober 2021 skiftede Bioscience navn til Institut for Ecoscience.

I 2022 vil de jyske tjenestesteder på Ecoscience (Silkeborg og Kalø) flytte sammen på 
campus i Aarhus, og instituttet vil herefter kun have to tjenestesteder: Roskilde og Cam-
pus Aarhus.

Denne strategi repræsenterer derfor en ny begyndelse og afspejler, at instituttet skal 
finde sig til rette i et nyt fakultet og i nye, fysiske rammer. Indflytningen giver mulighed 
for øget og tættere samarbejde med bl.a. ingeniør- og agro-institutterne og med Institut 
for Biologi. Vi vil også komme tættere på studiemiljøet, hvilket naturligt vil give mulig-
heder for at øge rekrutteringen af studerende og bidrage til undervisning. Indflytningen 
betyder dog også, at to velfungerende tjenestesteder nedlægges for at blive integreret 
på campus. Strategien har derfor også til formål at medvirke til at skabe en ny velfun-
gerende enhed på campus i Aarhus og sikre, at samarbejdet med tjenestested Roskilde 
samtidig opretholdes og styrkes, så instituttet fortsat fremstår som én stærk samlet 
enhed på trods af den geografiske deling.

Strategien beskrives i det følgende ud fra to forskellige synsvinkler: den vertikale med 
faglige styrkeområder baseret på den økosystemtilgang, der også ligger til grund for 
instituttets opdeling i sektioner, samt den horisontale med vigtige tværgående temaer.

Faglige styrkeområder 
Instituttets økosystemtilgang afspejles i den overordnede opdeling på fire faglige 
styrkeområder, der også udgør rammen for sektionerne. Styrkeområderne er ikke skarpt 
adskilt, og der er stort overlap mellem dem, hvilket også afspejles i instituttets forskning 
(Fig. 1). Disse fire styrkeområder er: Terrestrisk økologi, Ferskvandsøkologi, Marin økologi 
og Arktis. Sidstnævnte 
dækker både terrestri-
ske, ferske og marine 
økosystemer, men har 
fokus på det geografi-
ske område Arktis og 
især Grønland.

Figur 1. Instituttets fire faglige 
styrkeområder.

FERSKVANDS-
ØKOLOGI

MARIN
ØKOLOGI

ARKTIS

TERRESTRISK
ØKOLOGI
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Tværgående forskningstemaer 
På tværs af de 4 faglige styrkeområder arbejder instituttet med forskningstemaer eller 
-tilgange, der ofte deles eller er fælles for styrkeområderne.

De overordnede mål udmøntes internt i en række konkrete strategiske initiativer, der 
skal sættes i værk i løbet af strategiperioden. Det drejer sig om tiltag med fokus på at 
forbedre Ecoscience som arbejdsplads, opbygning af infrastruktur, internt center- el-
ler netværksdannelse samt udvikling af eksterne partnerskaber, der tilsammen skal 
understøtte det overordnede strategiske sigte. Initiativerne kan derfor opdeles i ECOS 
som arbejdsplads, Infrastrukturer, Forsknings- og undervisningssamarbejde og Nye centre 
og forskningsplatforme.

Strategien i kontekst
Denne strategi kan læses alene, men ledsages af en række interne dokumenter, der skal 
understøtte og forankre arbejdet i instituttet med at implementere instituttets vision og 
mål:

1. Konkrete strategiske initiativer

2. Implementeringsplan, som udmønter de konkrete strategiske initiativer

3. Rekrutteringsplan for at sikre ressourcer til implementering af de strategiske initiativer 

4. Værdisæt ”ECOS som arbejdsplads”

5. Institut for Ecoscience selvvurdering, som er en status på instituttets aktuelle situati-
on (dec. 2021) ift. den fælles TECH strategi. 

For at sikre bindingen mellem Ecosciences strategi og videre op på både fakultets- og 
universitetsniveau er der en direkte sammenhæng mellem målene, som præsenteres i 
denne strategi med målene i Technical Sciences’ Strategy 2025 og Aarhus Universitets 
Strategi 2025. 

MARIN
ØKOLOGI

TERRESTRISK
ØKOLOGI

FERSKVANDS-
ØKOLOGI

ARKTIS

•  Biodiversitet
•  Grøn omstilling
•  Miljøfarlige sto�er
•  Innovativ monitering
•  Klimae�ekter på natur og miljø
•  Modellering

Figur 2. Instituttets forskningstemaer, der går på tværs af de fire styrkeområder
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Instituttets overordnede mål for strategipe-
rioden understøtter således de 4 pejle-
mærker i Technical Sciences’ strategi: De 
overordnede mål for forskning understøt-
ter pejlemærke 2, som hedder ”Anerkendt 
forskning, styrket entreprenørskab, myndig-
hedsbetjening og talentudvikling”. Målene 
for rådgivning og erhvervssamarbejde 
understøtter pejlemærke 1 ”Prioritering 
og udvikling af nye partnerskaber og andre 
samarbejder” og pejlemærke 2 ”Aner-
kendt forskning, styrket entreprenørskab, 
myndighedsbetjening og talentudvikling”. 
Målene for Undervisning og formidling 
understøtter pejlemærke 3 ”Engagere 
vores studerende i samfundets udfor-
dringer”. Målene for Talentudvikling og 
rekruttering understøtter TECH pejle-
mærke 2 ”Anerkendt forskning, styrket 
entreprenørskab, myndighedsbetjening 
og talentudvikling” og pejlemærke 3 
”Engagere vores studerende i samfundets 
udfordringer”. ECOS’ mål om værdier og arbejdsmiljø er grundlæggende for 
at opnå både Technical Sciences ambition samt alle 4 pejlemærker, men spiller specifikt 
ind til TECH pejlemærke 4 ”Fælles ansvar for åbenhed, samarbejde, koordination og udvik-
ling i tillid og respekt for hinanden”.

Endelig understøtter ECOS’ strategi mange punkter på FN’s liste over Verdensmål for 
Bæredygtig Udvikling. Det gælder især Verdensmålene 15 (Livet på land), 14 (Livet i 
Havet), 13 (Klimaindsats) samt 4 (Kvalitetsuddannelse). Herudover bidrager instituttets 
forskning og rådgivning i mindre omfang til en række af de øvrige Verdensmål, som fx 6 
(Rent vand og Sanitet), 7 (Bæredygtig energi) og 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund)

Aarhus Universitet

Strategi 2025
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3 Faglige styrkeområder

Terrestrisk økologi 
Verden står midt i en biodiversitetskrise, hvor naturens artsrigdom er på retur. Institut-
tet arbejder med omkostningseffektive strategier for den nødvendige regulering og 
konflikthåndtering af menneskelige aktiviteter med henblik på at sikre en mangfoldig 
og rig natur. 

Vores forskning bidrager til udvikling af strategier for den grønne omstilling og bæ-
redygtig produktion i land- og skovbrug, bl.a. med fokus på naturbaserede løsninger. 
Instituttet udvikler redskaber til effektiv og omkostningseffektiv naturbeskyttelse og 
arbejder med metoder til løsning af konflikter mellem natur og forstyrrelser fra fx jagt 
og friluftsliv. Instituttet er fagdatacenter for ’Tør natur og arter’ under det nationale 
overvågningsprogram NOVANA, og vi står for metodeudvikling, analyse af data og årlige 
afrapporteringer af naturens tilstand.

Instituttet har stærke kompetencer inden for biodiversitet, arter og naturbeskyttelse på 
land. Der forskes i naturens tilstand og udvikling, samspillet mellem planter, dyr, svampe, 
mikroorganismer og det omgivende miljø. Instituttets forskning omfatter studier af, 
hvordan menneskelige aktiviteter og naturlige processer påvirker biodiversitet eller en-
kelte arter, med særlig fokus på den truede natur. Forskningen tager udgangspunkt i, at 
naturen og de ressourcer, der er til rådighed for arterne, er presset af produktion, anlæg 
og bebyggelse og påvirkes af pesticider og næringsstoffer, invasive arter, forstyrrelser, 
jagt, rekreative aktiviteter og klimaændringer. Vi arbejder helt generelt med naturfor-
valtning og dens forankring og legitimitet, herunder borgerinddragelse i formulering af 
centrale problemstillinger og i vidensproduktionen, herunder citizen science. Vi studerer 
konfliktarter og problematikker, der ligger i menneskers forhold til naturen og brugen af 
den, og lægger stor vægt på en tværvidenskabelig tilgang i forskningen.

Vi vil udvikle nye koncepter og metoder til at beskrive og overvåge naturen og dens 
arter og arbejde procesorienteret med de faktorer, der påvirker den. Denne viden vil vi 
bruge i udviklingen af naturforvaltningsmetoder med fokus på at bevare eller øge de 
naturlige økosystemers biodiversitet. Vi vil også udvikle metoder til omkostningseffektiv 
planlægning og udvikling af bæredygtige løsninger til artsforvaltning i samarbejde med 
myndigheder, borger og forskningsinstitutioner. 
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Marin økologi 
Gennem det seneste århundrede har mennesket påvirket de marine økosystemer mar-
kant. Dette vil fortsætte i de kommende år, ikke mindst gennem den grønne omstillings 
fokus på intensiveret brug af danske og internationale havarealer. 

Tilførsel af næringsstoffer fra land, atmosfære og fra andre havområder ændrer produk-
tiviteten og fødekæderne i det marine miljø. Overfiskeri påvirker de marine fødekæder, 
og trawling ødelægger plante- og dyresamfund på havbunden. Støj fra anlægsaktiviteter 
(fx havvindmøllerparker og energiøer) og skibe påvirker især havpattedyr, som er øverst i 
fødekæden og er særligt sårbare, men også resten af de marine økosystemer påvirkes af 
disse omfattende aktiviteter. Klimaforandringer, miljøfremmede stoffer, marint affald og 
plastik, rekreative aktiviteter, skibsfart og fysiske konstruktioner er eksempler på menne-
skeskabte påvirkninger af havmiljøet, som er forstærkede gennem de seneste årtier. 

De marine områder er beskyttede gennem en række EU-direktiver og internationale 
konventioner, hvilket overvåges gennem blandt andet det nationale overvågningspro-
gram for vandmiljø og natur (NOVANA), hvor instituttet leder det marine fagdatacenter. 

Institut for Ecoscience arbejder med forståelsen af de marine økosystemers struktur og 
funktion på tværs af forskellige systemer fra kystzonen til de åbne havområder, fra Arktis 
over tempererede til tropiske systemer. Et særligt fokus er at adskille ændringer som 
følge af naturlige variationer fra ændringer forårsaget af menneskelig aktivitet. Til dette 
arbejde udvikler instituttet værktøjer og metoder til vurdering af havmiljøets tilstand og 
til at bestemme og analysere de faktorer, der påvirker havets dynamikker og sundhed. 
Dette omfatter overvågning, eksperimentelt arbejde, udvikling af indikatorer, statistiske, 
rumlige, agentbaserede og dynamiske modeller, kortlægning af habitater og areal-
planlægning og udvikling og brug af nye innovative og automatiserede målemetoder, 
dataloggere, satellittelemetri, remote sensing m.m. Desuden arbejdes med forståelsen 
af, hvordan bæredygtige naturbaserede løsninger kan bidrage til at fremme kulstof-
tilbageholdelse, biodiversitet m.m. gennem beskyttelse, restaurering og bæredygtig 
anvendelse af marine økosystemer. 

Instituttet vil være nationalt førende inden for viden til understøttelse af bæredygtig 
forvaltning af marine økosystemer og populationer med stærke forskningsgrupper 
inden for oceanografi, stofomsætning, adfærdsbiologi, bioakustik, biodiversitet, fødenet, 
miljøfarlige stoffer, affald og anden forurening. Vi vil forstærke og videreudvikle den 
nuværende styrkeposition og levere relevant, ny viden til befolkning, virksomheder, 
myndigheder og beslutningstagere. Vi vil være internationalt førende inden for model-
lering af menneskeskabte forstyrrelser (herunder undervandsstøj), klimaændringer og 
andre presfaktorers påvirkning af havpattedyr på populationsniveau. 
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Ferskvandsøkologi
Ferskvand er en afgørende ressource for bl.a. drikkevand, landbrugsproduktion, under-
støttelse af biodiversitet og mange former for rekreation. Vores ferskvandsområder er 
imidlertid under konstant pres i form af forøget tilførsel af næringsstoffer, pesticider, 
tungmetaller og andre forureningskomponenter fra husholdning, industri og landbrug. 

De ferske vande er beskyttede gennem Naturbeskyttelsesloven, Vandrammedirektivet 
og Habitatdirektivet, og vi er fagdatacenter for det nationale overvågningsprogram 
NOVANA. Instituttet spiller en helt central rolle i forhold til at rådgive omkring opfyldel-
sen af de fastsatte målsætninger for beskyttelse og vurdere potentielle nye trusler og 
afværgetiltag. Vi kombinerer moniteringsdata, eksperimentelle data og beregninger fra 
modelværktøjer til at opnå en bedre systemforståelse og til udvikling af en bæredygtig 
forvaltning under hensyntagen til både miljø og samfund. Det er instituttets mål at 
udbygge brugen af teknologiske fremskridt så som Internet of Things (IoT) og kunstig 
intelligens (AI) til at indsamle, processere og publicere miljødata - også i real time. 

Instituttet har et unikt forskningsmiljø på internationalt topniveau inden for akvatisk fersk-
vandsbiologi og -økologi, der dækker vandløb, søer, damme og andre småbiotoper, såvel 
som omkringliggende landområder (oplande), som leder vand til ferskvandsområderne 
- herunder både naturlige og konstruerede vådområder. Som et vigtigt element i forsk-
ningen indgår unikke lange tidsserier hentet gennem feltundersøgelser og fra instituttets 
forsøgsanlæg i Lemming med konstruerede mini-økosystemer, hvori pelagiske abiotiske 
og biotiske dynamikker kan undersøges under kontrollerede og manipulerede forhold. 

Instituttet studerer og måler biologiske og kemiske processer i ferske økosystemer 
såvel som samspillet mellem næringsstoffer, miljøfarlige stoffer og biologisk struktur. 
Forskningen omfatter emner inden for bl.a. sø- og vandløbsrestaurering, næringsstof-
dynamik, drivhusgasser, biodiversitet og samspil mellem opland og ferskvandsområ-
der. Derudover har instituttet fokus på at udvikle og anvende empiriske og dynamiske 
modelværktøjer til blandt andet at beregne kvælstof- og fosfortab fra mark og transport 
til vandløb og videre til havmiljøet. 

Instituttet ønsker at styrke samspillet mellem økologi og hydrologi i det udførte mo-
delarbejde med henblik på at styrke modellernes anvendelse som beslutningsstøtte i 
fremtidige klima- og belastningsscenarier. Instituttet vil styrke kompetencerne omkring 
betydningen af vandhuller, småsøer og andre vådområder i næringsstofdynamikker 
samt optagelsen og frigivelsen af drivhusgasser. 
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Arktis
Den globale opvarmning sker mere end dobbelt så hurtigt i Arktis som på resten af 
den nordlige halvkugle. Dette, samt ændrede infrastrukturelle interesser, herunder 
naturressourcer, og nye sejlruter, påvirker de arktiske økosystemer og deres befolkninger 
med en stigende kompleksitet og fører til stærkt ændrede levevilkår for planter, dyr og 
mennesker. Der er derfor et stort behov for at forstå og kunne forudsige effekten af disse 
påvirkninger på processer og levevilkår på såvel kort som lang bane. Med en smeltende 
indlandsis, potentielt store råstofforekomster, et yderst sårbart miljø og en geopolitisk 
central placering er Grønland i særlig fokus.

Instituttet har gennem årtier haft en internationalt ledende rolle inden for arktisk 
forskning, overvågning og rådgivning med fokus på studier af den arktiske natur og 
miljøet generelt i Arktis og særligt i Grønland, hvor instituttet bidrager med videnover-
førsel gennem samarbejde og rådgivning til Grønlands Selvstyre, herunder Grønlands 
Naturinstitut. Med dette geografiske fokus dækker det arktiske styrkeområde fagligt 
bredt på tværs af de trofiske niveauer fra mikrober over planter til fugle og andre dyr, og 
fra individ- til populations- og økosystemniveau i marine, ferskvands og terrestriske øko-
systemer. Vi rådgiver grønlandske (og danske) myndigheder om miljøspørgsmål knyttet 
til råstofaktiviteter (særligt minedrift) og såvel terrestrisk som marin naturbeskyttelse om 
for eksempel belastning og effekter af miljøfremmede stoffer i relation til økosystemers 
sundhed (OneHealth) med særlig fokus på havpattedyrs og menneskers sundhed. Et an-
det centralt forskningsområde er klimaændringers effekter på arktiske økosystemer og 
deres miljø blandt andet gennem anvendelse af biodiversitetskortlægning, bio-logging, 
demografi, movement ecology, energistrømme og deres link til populationsniveau. 

Instituttet driver den tværfaglige og internationalt højt anerkendte forskningsstation 
Zackenberg og varetager ledelsen af flere af de centrale forsknings- og overvågnings-
programmer i Grønland og Arktis (fx GEM, CBMP, AMAP og PAME). 

Vi vil udvikle forståelsen af biogeokemiske, biogeofysiske og biologiske processer i 
Arktis gennem en multidisciplinær og eksperimentel tilgang fra mikrobiel til økosystem 
niveau og derved skabe indsigt i økosystem-feedbacks og -funktioner såvel som arktisk 
biodiversitets- og populationsdynamik. Instituttet vil fastholde vores centrale rolle som 
rådgiver til Grønland inden for miljøspørgsmål på råstofområdet og vores ledende rolle 
og stærke faglige miljø inden for klimaeffekter på arktiske økosystemer med ophæng i 
relevante internationale organer (fx UNEP, ICES, OSPAR).
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4  Tværgående forskningstemaer

Instituttet har en række forskningstemaer, som går på tværs af de fire styrkeområder. 
Her beskrives kort, hvad der arbejdes med, samt instituttets forventninger til udviklin-
gen inden for disse områder. 

Biodiversitet
Instituttet markerer sig stærkt inden for den internationale biodiversitetsforskning og 
har nationalt en ledende rolle i den forskningsbaserede rådgivning og videndeling 
inden for evidensbaseret og omkostningseffektiv beskyttelse og forvaltning af biodiver-
sitet på tværs af alle habitater i Danmark. 

Den tværgående forskning fokuserer på, hvorledes økologiske rammebetingelser, hi-
storiske forudsætninger, naturlige processer og menneskeskabte ændringer af natur og 
miljø påvirker biodiversiteten i havet, i søer og vandløb og på land. Instituttet udforsker 
underliggende økologiske og evolutionære mekanismer, og der arbejdes med at forstå 
menneskets betydning for biodiversitet og økosystemer. Et særligt fokus er, hvad de 
igangværende klimaændringer og andre globale menneskeskabte miljøændringer bety-
der for biodiversiteten. Her har forholdene i Arktis særlig fokus, fordi der her sker hurtige 
ændringer. Instituttet bidrager til internationale fora, der har fokus på biodiversitet. De om-
fatter bla IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity an Ecosystem 
Services) og CBMP (Circumpolar Biodiversity Monitoring Program). Instituttet har ansvaret 
for arbejdet på Den danske Rødliste, der justeres løbende efter IUCN retningslinjer (Inter-
national Union for Conservation of Nature). Centrene SESS og CAN (se beskrivelse neden 
for) udvikler værktøjer til modellering og forvaltning af arter og populationer

Instituttet studerer biodiversitetsmønstre på lille og stor skala i både rum og tid. Det sker 
bl.a. gennem udvikling af metoder til måling, tilstandsvurdering og statistisk model-
lering af biodiversitet i store multivariate datasæt, gennem agentbaseret modellering 
af populationer i dynamiske landskaber og gennem udvikling og anvendelse af avan-
cerede remote sensing og genom-baserede teknikker som fx brug af droner, LiDAR og 
teknikker som eDNA. Der udvikles nye koncepter til at beskrive og overvåge biodiversi-
tet, og disse anvendes i arbejdet med at udvikle bæredygtige løsninger til gavn for natur 
og biodiversitet. 

Grøn omstilling
Dansk landbrug optager næsten 2/3 af det danske landareal, mens ferskvands- og hav-
dambrug kan have stor miljømæssig betydning lokalt. Den danske landbrugs- og føde-
varesektor er en af verdens mest ressourceoptimerede, og på trods af en igangværende 
grøn omstilling har den stadig en række konsekvenser for klima, miljø og biodiversitet, 
ligesom nye løsninger i den grønne omstilling i sig selv kan have effekter på miljøet. 
Omstillingen af fødevareproduktionen i Danmark skal derfor ske gennem anvendelse af 
eksisterende viden og ny forskning. 

Instituttet forsker i og rådgiver om miljøeffekter af fx pesticider, hjælpestoffer, gene-
tisk modificerede organismer (GMO), kvælstof og fosfor, reduceret jordbearbejdning, 
conservation agriculture, braklægning m.m. Via laboratorie- og felteksperimenter samt 
modellering undersøges, hvordan aktuel og ændret landbrugspraksis både påvirker 
belastning af natur og miljø og potentielt kan bidrage med ressourcer for biodiversitet 
og til klimatilpasnings- og -mitigeringsløsninger, og der udføres overvågning som en del 
af det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur (NOVANA). 

Vi bidrager til en grøn omstilling af landbruget ved bl.a. at levere forskningsbaserede 
vurderinger af effekten af virkemidler til reduktion af næringsstoftab og drivhusgase-
missioner (fx dræning, konstruerede vådområder, mættede randzoner, udtagning af 
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lavbundsjorder m.m). Instituttets forskning bidrager også til at belyse natur- og miljø-
indholdet relateret til forskellige driftsformer i skov- og landbrug, herunder betydningen 
af pesticider på fx biodiversiteten af vilde bestøvere. Instituttet rådgiver omkring mulige 
miljømæssige konsekvenser af den grønne omstilling, herunder fx anlægsaktiviteter 
og drift af havvindmøllerparker, energiøer og andre nye initiativer. Vi forsker i akvatisk 
fødevareproduktion og foder for at belyse mulighederne i naturbaserede løsninger, der 
kan afhjælpe øget lokal næringsstofbelastning og samtidig bidrage til at binde klimaga-
sser som kuldioxid. Disse marine virkemidler inkluderer fx ålegræsenge, tangskove og 
muslingefarme. 

Miljøfarlige stoffer
Vi arbejder med miljøfarlige stoffers forekomst, spredning, bioakkumulering og toksiske 
effekter på individer, populationer og hele økosystemer, herunder mulig påvirkning af 
mennesker. Instituttet har relevante og stærke forskningsprofiler inden for økotoksiko-
logi, biologi, miljøkemi og toksikologi og modellering, som gør det muligt at kortlægge 
årsags-virknings sammenhænge på molekylær-, individ-, populations- og økosystem-
niveau. Kombineret med en solid indsigt i risiko- og konsekvensvurderinger muliggør 
det forskningsbaseret rådgivning på allerhøjeste niveau. Instituttet deltager således i 
en række internationale fora, der har fokus på kontaminanter i fx Østersøen (HELCOM), 
Nordsøen (OSPAR), Arktis (AMAP, PAME) og globalt (ICES). Derudover deltager forskere 
i EU-baserede arbejdsgrupper relateret til miljøfarlige stoffer i EFSA (Pesticider), EMA 
(lægemidler) og IAEA (radioaktivt affald). 

Instituttet arbejder med alle typer miljøfarlige stoffer som fx tungmetaller, radioaktive 
stoffer, organiske giftstoffer, pesticider, lægemidler samt nanopartikler og mikroplastik. 
Instituttet dækker alle niveauer af fødekæderne fra mikroorganismer som svampe, alger 
og bakterier til de største havpattedyr. Arbejdet omfatter udvikling og brug af overvåg-
nings- og vurderingsværktøjer såsom molekylære og genetiske teknikker og bioindika-
torer, der kan belyse betydningen af de fundne niveauer af miljøfarlige stoffer og marint 
affald. Instituttet analyserer rumlige og tidsmæssige trends og effekter af miljøfarlige 
stoffer ved brug af modeller for en øget procesforståelse. Økofysiologiske studier giver 
øget forståelse for samspillet mellem miljøfarlige stoffer og andre (naturlige) stressorer 
knyttet til fx klimaforandringer, herunder tørke og kulde. 

Instituttet ønsker at udbygge undervisning inden for risiko- og konsekvensvurdering 
af miljøfarlige stoffer gennem et udvidet tværgående samarbejde; herunder et tættere 
samarbejde med bl.a. ingeniørinstitutterne og Institut for Miljøvidenskab.
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Innovativ monitering
Instituttet deltager i overvågning af miljøet på tværs af terrestriske, ferske og marine 
faggrupper i Danmark og Grønland. Overvågningen leverer data til instituttets forskning 
og rådgivning og samles i nationale og internationale databaser. Disse data er helt cen-
trale for analyser og modeller, der kan føre til anvendelig og samfundsrelevant viden om 
økosystemernes tilstand, udvikling og robusthed over for påvirkninger.

Metoder inden for miljøovervågning er ofte konservative (dvs. gennemtestede og 
pålidelige), men kan være forældede ift. nyere teknologier, behov og krav. Der er derfor 
et behov for at opgradere eksisterende overvågningsprogrammer (fx NOVANA, GEM og 
miljømonitering ved miner i Grønland) ved at teste og implementere nye teknologier, 
der på sigt kan føre til såvel effektiviseringsgevinster som kvalitetsløft og større rumlig 
dækning. 

Derfor vil instituttet i den kommende strategiperiode fokusere på at udvikle og/eller 
teste nye og innovative overvågningsmetoder til brug på tværs af økosystemer og 
geografi. Disse metoder inkluderer bl.a. smart udvikling inden for eDNA, droner og ROV, 
mobile platforme til bred økosystemovervågning, loggersystemer, IoT sensorer, energi-
forsyning til automatiske målestationer, remote sensing og billedgenkendelsesteknikker, 
telemetri, vildtkameraer, akustiske sensorer, tællinger (satellit/fly/droner) og nye typer 
laboratorieanalyser (isotoper, laser ablation, FTIR m.m.)

Klimaeffekter på natur og miljø 
Klimaændringer og deres betydning for økosystemers økologi, funktion og struktur 
på tværs af det terrestriske, ferske og marine miljø er helt centrale for alle instituttets 
styrkeområder, om det er i danske områder, i Arktis eller andre steder på kloden. Klima-
ændringer kan agere med både negative og positive konsekvenser for økosystemer og 
bestandes udbredelse og levevilkår. For at forstå og modellere fremtidig udvikling af 
menneskelige aktiviteters effekt på organismer og miljø er det derfor altafgørende at 
inkludere klimaændringers andel af økosystemdynamikken. 

Instituttets inddragelse af klimaændringer i forskning, overvågning, uddannelse og 
rådgivning dækker over såvel direkte påvirkning fra stigende temperaturer og ændrede 
nedbørsmønstre over ændringer i vand-, kulstof- og energi-balancerne til de mere indi-
rekte påvirkninger fra ændret fødetilgængelighed eller øget sejlads til mulige tærskler 
(tipping-points), som kan medføre irreversible ændringer. Desuden har instituttet fokus 
på samspillet mellem klimaændringer og forurening og sygdomme i både Danmark og 
Arktis.

Arktis er og vil fortsætte med at blive påvirket hurtigere og stærkere af de globale klima-
ændringer end lavere breddegrader, og derfor har vi specielt i instituttets arktiske styr-
keområde et meget stærkt fokus på netop klimaændringers betydning for økosystemer 
og den lokale befolknings levevilkår. Vi indgår stærkt i tværfaglige forskningsprojekter, 
der giver ny indsigt i dynamikken i det samlede sociale og økologiske system og peger 
på udviklingsmuligheder i et Arktis i hastig forandring (se også Arktiske Styrkeområde 
oven for).

I forbindelse med udvikling af løsningsorienterede tiltag i forhold til klimaudfordringer-
ne er instituttet involveret i vurdering af effekterne af for eksempel marine virkemidler 
som tangdyrkning, ændret arealanvendelse i landbruget m.m., som kan binde eller 
ændre udslippet af klimagasser (se også Grøn omstilling oven for).

Modellering 
Modeller øger forståelsen for de systemer, vi arbejder med, og bidrager til at skabe ny 
viden ved at kombinere data og hypoteser. Modeller kan i mange tilfælde også bruges 
til risikovurderinger, prognoser og scenarieanalyser og har derfor en potentiel stor 
samfundsmæssig betydning. Modeller anvendes på alle strukturelle niveauer fra gener 
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over individer, populationer og arter til habitater, stofkredsløb og komplekse systemer. 
Modeloutput er som anden forskning forbundet med usikkerheder, hvorfor vi tilstræber 
at synliggøre denne fx gennem hierarkiske statistiske modeller. 

Modellerne tager i de fleste tilfælde udgangspunkt i data indsamlet på instituttet 
gennem de nationale overvågningsprogrammer eller andre forskningsprojekter og er 
derfor tæt knyttet til udviklingen af innovative overvågningsteknikker (se oven for). 
Der anvendes en bred vifte af forskellige tilgange fra statistiske modeller til dynamiske 
flowmodeller for stofkredsløb, modellering af populationer og demografiske processer 
samt avancerede agent-baserede simuleringer. Da udvikling af komplekse modeller, der 
kan anvendes i forvaltningen, kræver megen computerkraft og avanceret programme-
ring, vil denne udvikling kunne styrkes gennem et tættere samarbejde med ingeniør- og 
IT-miljøer ved AU. 

Blandt de mange modeludviklingsprojekter på Institut for Ecoscience er her nævnt 
nogle få for at give et indtryk af diversiteten: Brug af overvågningsdata fra marker og 
vandløb til udvikling af modeller for udvaskning og oplandsmodellen SWAT. Inden for 
det marine område anvendes overvågningsdata til at udvikle modeller for hydrodyna-
mik, sedimenttransport, biogeokemi samt tang og skaldyrs vækst. Vi bruger fysiologisk 
baserede farmakokinetiske (PBPK) modeller til vurdering af effekten af miljøgifte på 
forskellige organismer. Inden for populationsbiologien anvendes bl.a. agent-basere-
de populationsmodeller og rumlige statistiske analyser til at simulere de faktorer, der 
påvirker de enkelte individers adfærd og helbred og dermed populationsudviklingen og 
dyrenes udbredelse (se under centre, SESS). Inden for den adaptive forvaltning bliver der 
udviklet komplekse socio-økologisk agent-baserede simuleringer, der skal bruges som 
beslutnings- og implementeringsværktøjer i forvaltningen af nøglearter i hele landska-
ber (se under centre, SESS og CAN).
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5  Om instituttet

Organisation 
Institut for Ecoscience er frem til medio 2022 organiseret med placering på tre tjene-
stesteder i Roskilde, Silkeborg og på Kalø. Herefter samles instituttet på to geografiske 
lokaliteter, idet enhederne i Silkeborg og Kalø flytter til campus i Aarhus.  
Der er i alt ca. 275 medarbejdere på instituttet (i 2021), hvoraf godt 100 arbejder i Roskil-
de, og knapt 165 vil sidde på AU Campus Aarhus. Der er fem sektioner i Roskilde og 6 i 
Aarhus. Sektionerne i Aarhus deles i en akvatisk klynge med de 3 sektioner, der fortrins-
vis arbejder med emner relateret til ferskvand og det marine, og en terrestrisk klynge 
med de 3 sektioner, der fortrinsvis arbejder med terrestriske emner.  
Ud af de knapt 275 medarbejdere er knapt 200 fastansatte, godt 15 er ph.d.-studerende, 
knapt 20 post docs, og knapt 40 er i andre former for tidsbegrænsede ansættelser. 
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Figur 3. Instituttets organisation
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Ledelse
Instituttets ledelse består af institutlederen og sekretariatslederen og tre viceinstitut-
ledere. De tre viceinstitutledere fungerer hver som daglige ledere af et af instituttets 
tjenestesteder. Den samlede ledelsesgruppe i instituttet omfatter desuden instituttets 
11 sektionsledere.

Centre 
Instituttet leder en række interdisciplinære centre, der forsknings- og samarbejdsmæs-
sigt rækker ud over instituttets grænser.

• Center for Adaptiv Naturforvaltning (CAN). Bæredygtige løsninger i naturforvaltning 
udført i et samspil mellem forvaltning, borgere og forskning og løbende tilpasset 
fælles mål og naturressourcens tilstand.

• Social-Ecological Systems Simulation Centre (SESS). Udvikler simulerings-værktøjer til 
at vurdere de miljømæssige, sociologisk og økonomiske konsekvenser af arealforvalt-
ningen i komplekse landskaber.

• Centre for Water Technology (WATEC) arbejder med kommunal spildevandsrensning, 
proces-kontrol samt forvaltning og restaurering af overfladevand og grundvand. Cen-
tret er indgang for innovativt samarbejde mellem industri, virksomheder og offentlig 
forskning.

Derudover deltager instituttet aktivt i en række nationale og internationale centre, her-
under IClimate, Arktisk Center (ARC) og Center for Cirkulær Økonomi (CBIO).

Centerenheden DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi 
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi er indgangen for myndigheder, erhverv, inte-
resseorganisationer og offentligheden til Aarhus Universitets faglige miljøer inden for 
natur, miljø og energi, herunder Institut for Ecoscience. Centerenheden udgiver rappor-
ter og notater, der er udarbejdet af forskere på instituttet, og koordinerer og medvirker 
til at kvalitetssikre instituttets forskningsbaserede rådgivning til ministerier og andre 
rekvirenter af rådgivning på miljø- og energiområdet. Der er (i 2021) 11 medarbejdere i 
centerenheden og en direktør, og disse er placeret på tjenestestedet i Roskilde og sam-
men med den akvatiske klynge.

Infrastruktur
Instituttet råder over en stærk infrastruktur, der understøtter de udførte forsknings-, 
rådgivnings- og undervisningsaktiviteter. Infrastrukturen omfatter veludstyrede forsk-
ningslaboratorier, et isotoplaboratorium med bl.a. gammaspektrometer, vandløbs- og 
sø-mesokosmos faciliteter i forsøgsanlæg ved Lemming, forsøgsområde i Hygum og 
algedyrkningsfaciliteter i forbindelse med Kattegatcentret. Instituttet har modtaget en 
stor bevilling til en ny maskine til induktivt koblet plasma-massespektrometri (MCI-IC-
PMS-MS), der i strategiperioden bliver en del af et større udbygget metallaboratorie. 
Desuden driver Ecoscience forskningsstationen Zackenberg i Nordøstgrønland.
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