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Sammensætning 

 

Koordinationsgruppen for Fagdatacenteraktiviteter (K-FDC)  består af koordinatorerne for 

fagdatacenteraktiviteterne i Institut for Bioscience (BIOS) og omfatter følgende Fagdata-

centre (FDC) 

 Det Marine Fagdatacenter 

 Fagdatacenter for Ferskvand 

 Fagdatacenter for stofudvaskning fra dyrkede arealer 

 Fagdatacenter for biodiversitet og terrestrisk natur 
 

K-FDC vælger en formand blandt medlemmerne. Gruppen mødes mindst fire gange årligt, 

hvor mindst én repræsentant fra hvert FDC skal deltage. Yderligere møder planlægges efter 

behov.  

 

K-FDC kan på egen foranledning supplere med andre medlemmer og/eller efter behov ind-

kalde andre deltagere i møderne herunder også Fagdatacenter for Luftkvalitet, som organi-

satorisk er placeres i Institut for Miljøvidenskab (AU).  

Formål 

K-FDC har som hovedformål at medvirke til at sikre, at  

 det faglige grundlag er til stede i BIOS således, at Fagdatacentrene kan levere en 
faglig rådgivning af høj kvalitet både indenfor NOVANA-overvågningsprogrammet 
samt andre FDC-aktiviteter, der indgår i Rammeaftalen  

 koordinere det overordnede arbejde i FDC’erne og FDC’erne imellem.  

Opgaver 

K-FDC skal være et forum, som koordinerer og udveksler oplysninger mellem de enkelte 

fagdatacentre indenfor BIOS. Dette inkluderer den årlige afrapportering, udarbejdelse af 

paradigmer og tekniske anvisninger, kvalitetssikring, sikring af den nødvendige dataudveks-

ling mellem FDC’ere samt andre relaterede opgaver, der er aftalt indenfor Rammeaftalen 

indgået mellem AU og Miljøministeriet. Desuden skal K-FDC have en dialog med DCE, som 

forhandler Rammeaftalen med Miljøministeriet, med henblik på at optimere og harmoni-

sere samarbejdet og de interne procedurer. Endelig skal K-FDC rådgive ledelsen om, hvor-



 

 

ledes de bedste vilkår kan skabes for FDC’erne og NOVANA-overvågningsaktiviteterne un-

der de givne (bl.a. økonomiske og geografiske) rammer.  

Kortlægning af instituttets faglige kompetencer til overvågning 

K-FDC udarbejder en gang om året en analyse af instituttets faglige aktiviteter indenfor 

NOVANA-overvågningen og andre FDC-opgaver, der indgår i Rammeaftalen. Analysen fore-

tages  med henblik på at diskutere indenfor hvilke faglige temaer, der er behov for kompe-

tenceopbygning i FDC’erne, for at kunne imødekomme Miljøministeriets rådgivningsbehov 

indenfor NOVANA-overvågningen og andre FDC-opgaver, der indgår i Rammeaftalen. Ar-

bejdet kan tage udgangspunkt i instituttets forsknings- og rådgivningsportefølje (fås fra 

Forskningsudvalget og fra Rådgivningsudvalget). Det er også vigtigt at indsamle viden om, 

hvilke opgaver FDC’erne i årets løb har afvist på grund af manglende arbejds- eller videns-

kapacitet. 

Integration af de geografiske enheder 

K-FDC skal diskutere og rådgive ledelsen om, hvorledes det sikres, at der er en optimal ko-

ordinering af medarbejdernes faglige og administrative kompetencer relevant for NO-

VANA-rådgivningen og andre FDC-opgaver, der indgår i Rammeaftalen, i et institut med 

geografisk adskilte tjenestesteder. 

Andre opgaver 

K-FDC kan på eget initiativ, eller efter pålæg fra ledelsen, diskutere andre emner af betyd-

ning for instituttets aktiviteter i forbindelsen med NOVANA-overvågningen og andre FDC-

opgaver, der indgår i Rammeaftalen. Dette kunne fx omfatte konkrete tilbagemeldinger fra 

områdemøderne med styrelserne to gange om året og erfaringsudveksling i forbindelse 

med ad hoc opgaver fra de administrative styrelser mm. 

 

Referater og anden orientering 

Der skrives dansk beslutningsreferat fra møderne, som kan læses/hentes fra Biosphere un-

der Udvalg, råd og mødefora http://bios.medarbejdere.au.dk/committees-and-forums/ 

Her vil anden skriftlig orientering også blive præsenteret. 

En opdateret oversigt over K-FDC’s medlemmer kan ses samme steds.  
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