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Høringssvar vedr. bekendtgørelse om anmeldelse af forsknings-
data til Rigsarkivet og ændring af bekendtgørelse om aflevering 
af arkiveringsversioner 
 

Danmarks Frie Forskningsfond takker for lejligheden til at kommentere på udkast 

til bekendtgørelse om anmeldelse af digitale forskningsdata til Rigsarkivet samt på 

ændringerne i bekendtgørelse om aflevering af arkiveringsversioner. Fonden har 

nedenstående bemærkninger til høringen. 

Sikring af bevaringsværdige data 

Fonden finder det generelt vigtigt at bevaringsværdige forskningsdata sikres for 

samtidens såvel fremtidens forskere.  

 

DFF | Sundhed og Sygdom bemærker, at Rigsarkivet spiller en særligt vigtig rolle i 

denne sammenhæng grundet reglen om, at Rigsarkivet kan opbevare personhen-

førbare datasæt.  

 

Dog bemærkes det samtidig af DFF | Sundhed og Sygdom, DFF | Natur og Univers 

og DFF | Samfund og Erhverv, at forskningsdata i vidt omfang allerede i dag beva-

res og gøres tilgængelig for både danske og internationale forskere via publicering 

og qua den nuværende lovgivning på området. Derfor bør konsekvenserne af æn-

dringerne i reglerne efter fondens mening granskes nøje, ligesom det bør overvejes, 

om fordelen ved de nye krav opvejer ulemperne, som omtales i det følgende.  

 

Hæmsko for forskeres evne til at hverve respondenter til undersøgelse 

Danmarks Frie Forskningsfond er bekymret for, at kravene vedr. levering af kvali-

tative data vil gøre det vanskeligt for forskerne at finde respondenter til undersø-

gelse, eksempelvis hvis anonymitet i ikke kan sikres.  

 

DFF |Samfund og Erhverv bemærker yderligere, at det er rådets erfaring, at det i 

praksis vil være så omkostningskrævende at gøre kvalitative data anonyme, at det i 

realiteten ikke vil være muligt for forskerne at udføre denne type forskning.  

Administrativ byrde for den enkelte forsker 

Danmarks Frie Forskningsfond ønsker desuden at understrege, at de nye regler 

ikke på nogen måde bør pålægge den enkelte forsker en øget administrativ byrde. 

Processen for dataindsamlingen bør forenkles så meget som muligt, og helst såle-

des at indberetningen kan ske via Rigsarkivets samarbejde med universiteter og 

forskningsinstitutioner uden at lægge beslag på forskernes tid.  
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Uklar ansvarsfordeling 

Danmarks Frie Forskningsfond kan desuden ikke som forskningsfinansierende 

organ bære ansvaret for anmeldelse, indsamling og indsendelse af data til Rigsarki-

vet. Det er desuden uklart, hvor ansvarsbyrden for anmeldelse af data vil ligge for 

DFF’s virkemiddel International Postdoc, hvor Uddannelses- og Forskningsmini-

steriet formelt er angivet som administrator.  

 

DFF | Samfund og Erhverv ønsker desuden at påpege at der i udkastet generelt 

anvendes meget brede og uklare definitioner af ”data”. Specifikt bemærker rådet, at 

det fremstår uklart, hvad der i §4 af udkastet til bekendtgørelse om anmeldelse af 

forskningsdata til Rigsarkivet menes med ”eksperimenter eller simulationer, der 

kan gentages”. 

 

Med venlig hilsen, 

 

 

 

 

Peter Munk Christiansen 

Bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond  

 

 


