Møde 18. december 2017 kl. 13.00-14.00
Videolink Foulum/Flakkebjerg
AGRO Erhvervsudvalg

REFERAT

Mødeleder: Birte Boelt
Deltagere: Lars Munkholm (JORD), Lise Nistrup Jørgensen (CROP),
Michael Kristensen (PATENT), Peter Sørensen (JORNÆR),
Poul-Erik Lærke (KLIMA) og Troels Kristensen (SYSTEM)
Referent: Kirsten Jensen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Meddelelser, herunder nye ansøgninger/projekter
4. Synlighed af AGRO’s erhvervssamarbejde – fortsat opfølgning samt nye emner for
2018
5. Status over aktiviteter for 2017
6. Planlægning af aktiviteter for 2018
a. Virksomhedsdag
b. Aktiviteter for JuniorVIP
c. ?
7. Eventuelt
Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Dags0rden blev godkendt.
Pkt. 2. Godkendelse af referat
Referat fra forrige møde d. 22. august 2017 blev godkendt.
Pkt. 3. Meddelelser, herunder nye ansøgninger/projekter
Der er frist d. 2. januar 2018 for ny runde af ansøgninger om støtte til erhvervsrettede
aktiviteter.
Birte nævnte, at det på møderne i ST’s Erhvervsudvalg fremgik, at der var en del aktivitet,
og at både Rektor og dekanat har meget fokus på erhvervssamarbejde.
Opfølgning på dels nye projekter, dels projekter der er i støbeskeen.
Troels: Har fået et par projekter – det ene vedrører projekt til udvikling af
græsmælksproduktion (Thise Mejeri og Arla), det andet et scenarieprojekt med workshops
for fremtidsstrategier for produktion (Arla, SEGES og VikingGenetics).
Lars: Har fået en andel i et Erhvervsph.d.-projekt hos AgroIntelli og ingeniørerne vedr.
jordbearbejdning. Ellers intet nyt.
Peter: Intet nyt.
Poul-Erik: Ikke meget nyt. Mathias har et vandingsprojekt sammen med firmaet
Fasterholt.
Lise: Har løbende aktiviteter med firmaer, herunder indledende møder vedr. aktiviteter i
2018. Desuden har PATENT netop fået et stort EU-projekt (Horizon 2020) vedr. Rust
Watch (Mogens S. Hovmøller); her vil en del forædlings- og kemikaliefirmaer blive
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inddraget. Endvidere har Lise modtaget en henvendelse fra Rothamsted (UK) vedr. en
fælles pakke om Erasmus ph.d.-projekter, hvor de mangler universitetspartnere; her er AU
og Irland blevet valgt som partnere. Der vil blive slået 7-8 ph.d.-stillinger op med halv tid i
erhvervsvirksomheder og halv tid på universitet og Rothamsted-partneren. Meget vil
handle om pesticidresistens. Arbejdet med ansøgning er begyndt. - Godt eksempel på at
andre også har brug for AU, ligesom det omvendte er tilfældet.
Michael: Har først lige hørt om Rust Watch-projektet, der hører under PATENT. Ellers
intet nyt.
Birte: Réné har fået et projekt sammen med AgroIntelli (GUDP). På frøområdet er der
netop afsluttet et innovationsprojekt omkring anvendelse af multispektral billedanalyse på
frø (ukrudt i spinat, spiring i græsfrø, svampe i maltbyg). Der er lagt op til at lave en ny
ansøgning, gerne med flere firmaer. Birte overvejer derfor ansøgning om støtte til
erhvervsrettede aktiviteter. – Birte nævnte desuden firmaet FaunaPhotonics Aps, som man
har arbejdet sammen med i to sæsoner vedr. bestøvende insekter, og som man vil forsøge
at lave opfølgning på i 2018.
Pkt. 4. Synlighed af AGRO’s erhvervssamarbejde – fortsat opfølgning samt
nye emner for 2018
De eksempler på erhvervssamarbejde, der linkes til fra udvalgets hjemmeside, er primært
skrevet af Janne Hansen til instituttets nyhedsside, hvilken fungerer godt. Et antal på 3-4
nye historier om året er fint.
Der mangler lidt historier fra Foulum. Peter har tidspunkt lovet noget fra samarbejde med
AgroIntelli vedr. RowCrop, der er ved at blive afsluttet.
Troels vil bidrage med omtale af projektet om græsmælk, der begynder 1. januar. Der er
allerede skrevet en nyhed. Troels vil give Janne besked om at få linket til den, når der skal
skiftes ud.
Michael foreslog at få lavet omtale af det nye Rust Watch-projekt.
Desuden blev der foreslået omtale af CBIO (Center for Cirkulær Bioøkonomi), hvor der er
erhvervssamarbejde med bl.a. Arla. Andre centre af interesse er vandcentret WATEC og
klimacentret iClimate, der begge netop er åbnet.
Birte har diskuteret synligheden af erhvervssamarbejde med Janne, og det er en stor fordel
at kunne etablere links fra udvalgets hjemmeside til nyheder skrevet af Janne, hvorfor så
meget som muligt bør ske på denne måde. – Birte opfordrede derfor til at give Janne
besked om nyheder, arrangementer mv.
Pkt. 5. Status over aktiviteter for 2017
Birte konstaterede, at AGRO ”er med” vedr. aktiviteter. En ”Brainnovation Day” har
tidligere været diskuteret f.eks. i forbindelse med Novozymes. Lise mente, at yderligere
møder bør vente, indtil der er kommer et konkret udspil fra Novozymes om samarbejde.
Pkt. 6. Planlægning af aktiviteter for 2018
Birte foreslog at lave en fælles temadag for instituttets JuniorVIP (ph.d.’er og postdoc)
eventuelt i efteråret, f.eks. som et Grand Meeting med fokus på erhverv, gerne i
samarbejde med ph.d.-skolen. Birte vil kontakte Lis Wollesen de Jonge. Lis har i givet fald
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liste over Ehvervsph.d.’er, mens vi selv laver en oversigt over Erhvervspostdoc. Birte
forbereder råskitse til program.
Tanken er, at denne temadag skal sigte bredt fagligt set og give eksempler på eksisterende
virksomhedssamarbejder. Samtidig bør den også have oplæg vedr. karrieremuligheder fra
dels virksomheder, dels tidligere studerende (enten Erhvervsph.d.’er/-postdoc eller
”almindelige” ph.d.’er/postdoc) som f.eks. Khalid Mahmood (nu: Nordic Seed), Zeinab
Solati (nu: Aarhus Oliemølle), Caroline Kaiser (nu: Dow), Anne Nysjö (Arla) for at vise
karriereperspektiver.
Birte spurgte, om der burde holdes en virksomhedsdag. Der var ikke umiddelbar interesse
for dette på nuværende tidspunkt.
Endvidere oplyste Birte, at Tommy på det seneste ledelsesmøde havde spurgt, om
Erhvervsudvalget var involveret i samarbejde med regionerne. Der tænkes her ikke på
myndighedsopgaver. – Typisk er også erhvervsvirksomheder involveret, når der er
samarbejde med regionerne. Denne type samarbejde forekommer indtil videre mere
hyppigt for Foulum end for Flakkebjerg. – Således er der f.eks. et opslag med
ansøgningsfrist 1. februar 2018. – I Flakkebjerg har samarbejde med regionen drejet sig
om frøprojekter.
Tommy havde ligeledes foreslået at overveje at deltage i brugen af sociale medier, men
udvalget mente, at man skulle holde sig fra dette.
Pkt. 7. Eventuelt
Birte vil studere kalendere for at planlægge møderækken for 2018 og sender et forslag ud.
Lars meddelte, at han vil prøve at finde en afløser.
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