Møde 22. november 2016 kl. 8.30-9.30
Videolink Foulum/Flakkebjerg
AGRO Erhvervsudvalg

REFERAT

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

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning og godkendelse af referat
3. Meddelelser
4. Forslag til styrket synlighed
5. forslag til aktiviteter for det kommende år
6. Eventuelt og møder i 2017
Pkt. 1. Dags0rden blev godkendt.
Pkt. 2. Vedr. referat fra møde d. 22. august. – Der er et opfølgningspunkt i forhold til
semi-field. Birte Boelt har haft kontakt med Mathias Neumann Andersen vedr. eventuelle
planer for renovering af semi-field i Foulum; Mathias har svaret, at der ikke foreligger en
konkret plan. Der har været afholdt et møde med deltagelse af bl.a. Erik Steen Kristensen;
mødet vedrørte undersøgelse af mulighed for nye faciliteter vedr. effektivitet af forskellige
virkemidler i forhold til kvælstof fra drænvand. Mathias mente, at Karen E. Henriksen
skulle komme med et forslag, men dette foreligger ikke på nuværende tidspunkt. – Da
Karen stopper med udgangen af januar 2017, er det tvivlsomt, om der foreligger nogle
egentlige planer.
Vedr. runde for innovationsprojekter: Solvejg K. Mathiassen er med i et projekt vedr.
ukrudt sammen med Rasmus Jørgensen fra Institut for Ingeniørvidenskab. Jørgen Eriksen
og René Gislum har begge fået projekter igennem, men har efterfølgende fået besked om at
lægge projekterne sammen og beskære dem til det halve.
Chris Kjeldsen, Mogens Greve og Lise Deleuran fik et projekt igennem.
Lise Nistrup vil sammen med Nordic Seed søge innovationsprojekt til erhvervs-ph.d. og –
postdoc vedr. opgradering af rug. Der er garanti for ekstra finansiering fra Pajbjergfonden. Ph.d.-projektet vedrører sygdomme (meldug og rust); her tilknyttes Mogens
Hovmøller, mens postdoc-projektet vedrører meldrøjer og Fusarium. Selve projekterne og
ansøgninger skal formuleres til foråret.
Referatet blev godkendt.
Pkt. 3. Birte refererede fra møde i ST’s erhvervsudvalg. Der er meget fokus på aktiviteter
omkring erhvervslivet. Der er 4 årlige møder med god tilslutning. Rektor har været på
besøg hos Arla, ligesom der har været et genbesøg i Foulum i oktober 2016, hvor man har
set på eksisterende samarbejder samt på yderligere muligheder. Erhvervs-ph.d.’er er i gang
for iNano, FOOD og ANIS. Rektor har været på besøg hos Grundfos i juni og hos LEGO.
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Desuden er der kontakter til Apple (fortroligt) og planer om møde med Google. –
Fremadrettet er man ved at forberede møde hos Vestas og hos DuPont/Danisco. – Lise
Nistrup oplyste, at den del af DuPont, som AGRO p.t. har samarbejde med, er ved at slutte
sig sammen med Dow. I forhold til DuPont er Lise ved at diskutere et projekt omkring
”positioning paper”.
Lise sender email vedrørende dette til Birte til direkte videresendelse til dem, der
forbereder møder for rektor. Endvidere er planer om møde hos Therma, hvilket især
vedrører ingeniører. Desuden er Novozymes/Novo Nordisk under overvejelse; dog er der
ingen konkrete planer. – Et forslag fra AGRO kunne være kontakt til Danish Crown vedr.
miljøpåvirkning, da Danish Crown er ved at lægge en ny strategi vedr. tænkning i hele
kæden, f.eks. antibiotikafri griseproduktion og en stigende interesse i alternativ
frilandsøkologi.
I 2016 har der været en ekstra pulje på godt 600.000 kr., som kan søges til forskellige
aktiviteter. Det forventes også at være tilfældet for 2017. Eksempler har været et seminar i
Foulum vedr. bioenergi i relation til EU-projekt. I et tilfælde er der ydet tilskud til
deltagelse i erhvervskonference i London. – Typisk ydes 30.000 kr. pr. aktivitet; største
beløb har været ca. 100.000 kr. Et eksempel til inspiration er seminar på Københavns
Universitet om ”Future in Crop Protection” med deltagelse af kemiske firmaer. Michael
Kristensen deltog. – Det er vigtigt at være opmærksom på, at andre institutioner såsom
SEGES også er aktive i at profilere sig.
På mødet i ST’s erhvervsudvalg var der også en runde om diverse aktiviteter i institutterne:
bl.a. informerede iNano om konceptet ”Open Science”, hvor datasæt fra studerendes
samarbejde med virksomheder lægges ud, så de er frit tilgængelige med henblik på at
tiltrække flere interessenter. Især er det muligt at lægge data vedr. grundforskning ud.
Eksempler kunne jf. Michael evt. være mikroskopbilleder. – Der har været stor interesse
fra virksomheder i at deltage i aktiviteter hos iNano.
Institut for Miljøvidenskab, Roskilde er gået i gang med at lave et erhvervs-ekspertudvalg,
ligesom Birte nævnte AGRO’s projektliste og arbejdet med at lave erhvervsprojekter ved at
inddrage studerende.
Centralt arbejdes på at tilknytte alumner.
Det kan konkluderes, at der er stort fokus på dette område. Det er i kalenderen indlagt
møder med besøg fra dekanatet i de forskellige institutter. Status for erhvervsudvalgets
arbejde er del af dagsorden.
På SeniorVIP-mødet blev investering i ”minivådområder” nævnt. Mht.
etableringsomkostninger skal AGRO sandsynligvis betale. I forbindelse med dette er det
vigtigt at huske, at AGRO dels samarbejder med virksomheder som Orbicon, dels skal yde
myndighedsbetjening og derfor har en dobbeltrolle. – Konklusion: på nuværende
tidspunkt er det ikke en sag for AGRO’s erhvervsudvalg.
Pkt. 4. I AGRO’s erhvervsudvalg er det diskuteret at lave erhvervsprojekter i forhold til
uddannelse; der er talt om muligheden for at holde møde evt. i form af ”Brainnovation” i
forhold til biologisk bekæmpelse, men ved mødet i august blev udvalget enigt om, at dette
endnu var for tidligt. Endelig blev det på dette møde fastslået, at det var nødvendigt at
sikre tidssvarende faciliteter. Birte foreslog her på årets sidste møde at tænke pkt. 4 og 5
sammen for den kommende tid.
Der blev givet udtryk for, at der netop her er stor synlighed med f.eks. Julemøde i
Flakkebjerg i december og Plantekongres i Herning i januar. AGRO skal ikke lave
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aktiviteter med det ene formål at vise synlighed. En god aktivitet kunne dog være
temamøder i stil med bioenergiseminar i Foulum for at samle styrkerne omkring et
bestemt emne. Dette tages med tilbage til sektioner for at sikre, at alle er opmærksomme
på det.
Lise spurgte, om AU har egentlige stande på Plantekongressen. Evt. har Claus Bo
Andreasen lavet noget. Lars foreslog at bruge Plantekongressen til at promovere ideer.
Birte gjorde opmærksom på, at ST’s erhvervsudvalgs hjemmeside er blevet opdateret; her
er det muligt at lægge eksempler på erhvervssamarbejde. Birte har aftalt med Janne
Hansen at se på nogle af de historier, der allerede er skrevet. Allerbedst ville det være at få
andre, helst erhvervsrepræsentanter, til at fortælle om samarbejdets betydning for dem.
Lise nævnte, at AGRO’s standardaftale med Dansk Planteværns firmaer kunne være en
mulighed her.
Lars nævnte AGROMEK senere i november, og det blev aftalt, at Lars kontakter Janne
mht. at lave historie f.eks. om jordbearbejdning. – Der foreligger også en case om
MultiPlant. Et andet kunne være vedr. frø ved Birte.
Lise nævnte, at i tilknytning til projekt om biologisk bekæmpelse er krav om fortrolighed
blevet ophævet, og der er foretaget en publicering, hvilket viser, at erhvervssamarbejde
også kan bruge til promovering og publicering. – Dette kunne også være en idé til Janne til
Biweekly.
Birte konkluderede, at AGRO på nuværende tidspunkt har forslag til et par cases.
Forhåbentlig kan andre følge lidt efter lidt.
Pkt. 5. P.t. intet specifikt nyt, men det er vigtigt at bygge op fra sektionerne, når der er
ideer her. – Aktuelt er der meget erhvervssamarbejde i AGRO, som skal holdes gående og
vises at være i gang. Der skal meldes tilbage til ST’s erhvervsudvalg, når der foregår noget,
og til Janne Hansen med henblik på historier.
I CROP er Mogens Hovmøller ved at lave en stor ansøgning til Horizon 2020 med
adskillige partnere, både nationalt og internationalt.
Der er ny runde for erhvervs-ph.d.’er og –postdocs i februar 2017. Udvalget skal checke i
diverse sektioner, om der er oplagte kandidater og evt. skubbe lidt på. Birte har talt med
Bernd Wollenweber om uddannelsesprojekter; mange studerende er hos SEGES; der har
også været studerende hos forædlere og i lokale foreninger; kun få er i private
virksomheder. Evt. kunne man formulere projekter, som man kunne tage med til
undervisning.
Vedr. modernisering af semi-fieldanlæg og andre faciliteter, inkl. jord, er det udvalgets
holdning, at det skal igangsættes af ledelsesgruppen, men det bør understreges, at
moderne faciliteter er væsentlige for samarbejdet med erhvervet. Birte tager dette med til
møde med dekanatet.
Konklusion: møder i 2017 går i høj grad på at opdatere hinanden på, hvad der foregår i
sektionerne, både erhvervssamarbejder og erhvervsprojekter for ph.d.’er og –postdocs,
således man i udvalget mest bruger hinanden netop som udvalg. – Det er også vigtigt at
holde kontakt til Janne om aktiviteter. – Aktiviteter må gerne nævnes til Birte, således at
information kan bringes videre til ST.
Pkt. 6. Birte sender doodle rundt vedr. møder i 2017; der holdes 4 møder pr. år.
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