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Møde 8. marts 2017 kl. 12.30-13.00 

Videolink Foulum/Flakkebjerg 

AGRO Erhvervsudvalg  

 

Mødeleder: Birte Boelt 

Deltagere:   Lars Munkholm (JORD), Michael Kristensen (PATENT), Peter 

Sørensen (JORNÆR), Poul-Erik Lærke (KLIMA)  og Troels 

Kristensen (SYSTEM)  

Afbud:           Lise Nistrup Jørgensen (CROP)                        

Referent:     Kirsten Jensen 

 

REFERAT 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Opfølgning og godkendelse af referat 
3. Meddelelser 
4. Synlighed af AGRO’s erhvervssamarbejde - http://agro.au.dk/erhvervssamarbejde 
5. Kommende aktiviteter  
6. Eventuelt  

 
Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 
Dags0rden blev godkendt. 
 
Pkt. 2. Opfølgning og godkendelse af referat 
Referat fra forrige møde blev godkendt. 
 
Pkt. 3. Meddelelser 
Dekanater har været på besøg rundt i institutterne. Birte Boelt fremlagde ved mødet for 
AGRO liste over AGRO’s erhvervssamarbejde; denne viser stor indtjening fra samarbejde. 
Erik Steen Kristensen fremlagde desuden eksempler på personer, hvor der var sammenfald 
af såvel omfattende grad af erhvervssamarbejde som publicering. Som følge heraf var der 
meget accept af AGRO Erhvervsudvalgs arbejde. - Birte Boelts opfattelse er, at AGRO 
ligger i den bedre halvdel mht. omfanget af erhvervskontakt; der er ingen officielt 
tilgængelige oversigter over omfang og indtjening i forbindelse med erhvervsarbejde i 
diverse institutter. Formentlig ligger iNano, Computer Science og ingeniøruddannelsen 
dog bedre, hvor også en del kandidater efterfølgende ansættes i samarbejdsvirksomheder. 
FOOD er formentlig det institut, der bedst kan sammenlignes med AGRO. Birte Boelt vil 
tage AGRO’s liste med til næste møde i fakultetets udvalg, da det p.t. er svært at lave en 
egentlig sammenligning af kroner og ører. Generelt er der stadig stort fokus på området.   
 
Der er stadig muligheder for at søge beløb til aktiviteter som møder eller temadage med 
mulige erhvervspartnere. Typisk drejer det sig om ca. 30.000 kr. Birte Boelt opfordrede til 
at være opmærksomme på denne mulighed. Der søges hos dekanatet. 
 
Ved tidligere møder har udvalget diskuteret muligheder for at inddrage nye 
erhvervspartnere. Lise C. Deleuran (tidl. CROP) er netop blevet ansat hos Novozymes og 
kan derfor forhåbentlig blive en god kontakt. 
 
Der er intet definitivt nyt vedr. nye projektsamarbejder, men Uffe Jørgensen (KLIMA) har 
indsendt ansøgning til Innovationsfonden. Lise Nistrup Jørgensen er i gang med at 
udarbejde ansøgning om erhvervspostdoc sammen med Nordic Seed. 
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Pkt. 4. Synlighed af AGRO’s erhvervssamarbejde 
Opfattelsen var, at samarbejdet er beskrevet i meget overordnede vendinger. Under 
Agroøkologi er faciliteter og forskergrupper beskrevet, og det er muligt at se, hvilke 
nyheder der har været i den seneste tid. – Det blev aftalt, at Birte Boelt beder Janne 
Hansen trække en liste over relevante historier fra AGRO; Birte vil så rundsende denne til 
udvalget til vurdering af, om der skal suppleres med yderligere, således at der er et 
eksempel på samarbejde fra hvert af de fagområde, vi ønsker at få repræsenteret, gerne 
blot via et link på siden om erhvervssamarbejde. Et eksempel på en god historie kunne 
være nyhed fra Agromek i november 2016 om UniDepths - et fuldautomatiseret 
styringssystem til måling af sådybde, som er udviklet i samarbejde med JORD. Meget 
væsentligt er at få informeret om, hvor og til hvem interesserede skal henvende sig.  
 
I forhold til den eksisterende oversigt over erhvervssamarbejde er der ikke kommet nye 
områder til, men der bygges videre på det eksisterende. Der arbejdes dog med nye partnere 
inden for spildevandsrensning. 
 
Pkt. 5. Kommende aktiviteter 
En temadag eller brainstorming vedr. biologisk bekæmpelse med f.eks. FMC eller 
Novozymes, som tidligere har været diskuteret, forekommer endnu at være for tidligt. 
Derudover var ingen konkrete emner på tale. – På baggrund af møde mellem AU og 
Novozymes, hvor Mogens Nicolaisen deltog, gjorde Michael Kristensen opmærksom på 
muligheden for på strategisk niveau at etablere kontakt mellem virksomheder og AU om 
emner af fælles interesse, f.eks. i form af workshops. Eventuelt kunne institutternes 
erhvervsudvalg fremsætte ønsker i denne forbindelse. – AGRO’s Erhvervsudvalg har 
mulighed for at fremsætte forslag til, hvilke virksomheder det kunne være interessant for 
Rektor at besøge. Et emne kunne være Danish Crown. Et andet interessant område kunne 
være øget samarbejde med andre institutter under AU. Et samarbejde mellem Charlotte 
Kjærgaard og iNano er søgt indledt, men der er intet afgjort p.t.  
 
Der er netop afsluttet en ansøgningsrunde vedr. samarbejde mellem institutterne, så 
aktuel opgave er forberedelse til næste runde.    
 
Pkt. 6. Der var intet til dette punkt.  
 
Næste møde: 24. april kl. 12.30-14.00 (videolink) 
 


