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Møde 22. august 2017 kl. 13.30-14.00 
Videolink Foulum/Flakkebjerg 
AGRO Erhvervsudvalg  
 
Mødeleder: Birte Boelt 
Deltagere:   Lars Munkholm (JORD), Michael Kristensen (PATENT) og Poul-

Erik Lærke (KLIMA)   
Deltog ikke: Lise Nistrup Jørgensen (CROP), Peter Sørensen (JORNÆR) og 

Troels Kristensen (SYSTEM)                        
Referent:     Kirsten Jensen 
 

REFERAT 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 
3. Meddelelser 
4. Synlighed af AGRO’s erhvervssamarbejde - http://agro.au.dk/erhvervssamarbejde 
5. Kommende aktiviteter – herunder erhvervsprojekter for studerende 
6. Eventuelt  

 
Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 
Dags0rden blev godkendt. 
 
Pkt. 2. Godkendelse af referat 
Vedr. opfølgning om punktet ”synlighed”, se pkt. 4. Ellers blev referat fra forrige møde d. 
24. april 2017 godkendt. 
 
Pkt. 3. Meddelelser 
Birte har intet hørt vedr. JB Equity siden møde. Lars oplyste, at Christian Bennetsen fra JB 
Equity deltog i sektionsmøde i sommerferien. 
 
Birte oplyste, at der har været ansøgningsrunde til puljen med støttemidler til 
erhvervsrettede aktiviteter i institutterne. Bl.a. har Rasmus Pedersen (uddannelser) har 
søgt og fået bevilget midler til studentermedhjælp til at igangsætte erhvervsrettede 
aktiviteter, primært med henblik på kontakt til repræsentanter fra erhvervslivet. – Der 
bliver en ansøgningsrunde mere, da ikke alle midler er brugt. Typisk bevilges beløb på 
20.000-70.000 kr., fortrinsvis til workshops etc. med møder mellem erhvervsliv og 
universitet. 
 
Ansøgninger sendes direkte til ST’s Erhvervsudvalg, hvor Jørgen B. Jespersen nu er 
kontaktperson. - Poul-Erik har muligvis en ide vedr. projektforberedelse. Birte undersøger, 
hvad der er tilbage i puljen.  
 
Birte har på møde i ST’s Erhvervsudvalg præsenteret AGRO’s skema over 
projektaktiviteter. Denne opgørelse kan foretages på forskellig måde, og Birtes indtryk var, 
at AGRO har brugt mindst tid herpå, men Birte var også af den opfattelse, at opgørelsen 
viser de nødvendige oplysninger, således at der ikke er grund til at ændre på dette. 
Formentlig sættes noget i gang fra centralt hold, hvorefter der må tages stilling til dette. 
 
Vedr. aktiviteter på vandområdet spurgte Birte til eventuelle involverede firmaer. Orbicon 
er involveret vedr. anlæg i visse projekter. Derudover forventes firmaer kun at blive 
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involveret som konsulenter i aktiviteter, som AGRO ikke selv kan løse. Der er ikke nye 
projekter i denne forbindelse. 
I forhold til Innovationsfonden er Khalid Mahmood blevet ansat hos Nordic Seed (Odder) 
som erhvervspostdoc og er begyndt 21. august. 
 
Endvidere er tidligere postdoc Muhammad Imran blevet ansat i YARA (Tyskland). Birte 
håber at bevare kontakt til ham. Han har arbejdet med frøbehandling med zink i majs og 
spinat, hvilket har resulteret i hurtigere fremspiring.  
 
Pkt. 4. Synlighed af AGRO’s erhvervssamarbejde 
Janne Hansen har lagt 3 cases op på hjemmesiden. Det vil være en god ide, hvis man kan 
bruge emner, der har været bragt f.eks. under ”Nyheder”, da der så allerede foreligger en 
historie, der kan linkes til. 
 
Således deltog Janne i AGRO’s Firmadag på Flakkebjerg den 20. juni, hvilket blev bragt 
som nyhed i DCA’s interne nyhedsbrev. 
 
Et andet eksempel kunne være et nyt GUDP-projekt, som Janne også har skrevet om: 
”Danske frø i førertrøjen”. 
 
 
Det foreslås, at der kun er nogle få cases (3-5) på erhvervshjemmesiden, som løbende 
udskiftes, når der er noget nyt. Det er imidlertid vigtigt ikke at overfylde siden, men bevare 
et overskueligt omfang. 
 
Peter har lovet at bidrage med et par emner, men har ikke nået det endnu. 
 
Andre eksempler kunne være: 
• Drænområdet (v. Bo Vangsø Iversen) 
• Ansættelse af Ole Green (AgroIntelli) som adjungeret professor med 

tiltrædelsesforelæsning 24. oktober (Foulum) og 31. oktober (Flakkebjerg). – Birte 
kontakter Janne, således at hun deltager i forelæsning og er opmærksom på, at AGRO 
ønsker at bruge de nævnte historier. Der er allerede adskillige projekter, hvor Ole 
Green er involveret; der vil blive en poster fra hvert, som kan bruges efterhånden. – Det 
blev endvidere nævnt, at netop adjungerede professorer er en måde at eksponere 
erhvervssamarbejde, som giver stor synlighed; dette er desuden en samarbejdsform, 
der ikke betyder de store omkostninger for AGRO. Foruden Ole Green er Birgitte 
Skadhauge (Carlsberg) tilknyttet som adjungeret professor.  

 
Hvad angår samarbejde med Novozymes er kontaktmulighederne blevet forbedret i 
forbindelse med Lise Deleurans ansættelse hos Novozymes. – Generelt forekommer det 
vigtigt at fastholde kontakt til kolleger, herunder også phd’er, der bliver ansat i 
erhvervslivet, da de ofte er mulige samarbejdspartnere. 
 
Pkt. 5. Kommende aktiviteter 
Birte nævnte erhvervsprojekter for studerende, som de studerende er meget interesserede 
i. Birte har spurgt Bernd Wollenweber og Rasmus, om der findes et katalog. Rasmus har 
svaret, at det som regel er de studerende, der finder projektet, og ellers hjælper Rasmus. – 
Derfor er det væsentligt at oplyse Rasmus om kontakter. Endvidere er der ved Tommy 
Dalgaard opstillet et specialekatalog ”Topics within Agroecology”, ligesom der som nævnt 
under pkt. 3 nu bliver ansat en studentermedhjælp, bl.a. til organisering af kontakter. Det 
er dog meget vigtigt, at de studerende selv er aktive og etablerer kontakter, som også kan 
bruges fremover for andre studerende.  
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Birte har skrevet til de firmaer til frøbranchen, som AGRO samarbejder med, og spurgt, 
om kontaktinformation må videregives til Rasmus. Tilsvarende kunne evt. være relevant 
for andre områder. Michael mente ikke, at VIP skal komme med egentlige projektforslag, 
men at initiativerne skal komme fra de studerende, og at dette også var holdningen i 
erhvervet. Men samtidig er det en god idé at gøre virksomhederne opmærksomme på 
mulighederne. 
  
Pkt. 6. Der var intet til dette punkt. - Forud for næste møde vil Birte skubbe mere på med 
hensyn til at få opdateret cases på hjemmesiden samt invitere Janne Hansen med til 
mødet. – Overvej gerne emner til adjungerede professorer. 
 
 
Næste møde: 27. november kl. 12.30-14.00 (videolink) 


