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1. Uddannelser v/Bernd Wollenweber 
Bernd Wollenweber meddelte, at den nye semesterstruktur er vedtaget og implemen-
teret. De kursusansvarlige har arbejdet med tilpasning af kurser. Målet har været en 
større synliggørelse af Agrobiologi. Der skal tilføres elementer fra alle linier i de obli-
gatoriske kurser, og som nogen nyt er akademiske færdigheder f.eks.  statistik og mo-
dellering, litteratur behandling, etc. inkluderet i beskrivelserne af de enkelte kurser.  
 
Status for antal studerende i AGROs uddannelser er pr. 1. august, at 41 nye bachelor-
studerende er optaget. Optaget var i 2016 44. Til sammenligning oplyste Bernd 
Wollenweber, at der i 2017 er optaget 118 studerende på biologistudiet imod 131 i 
2016.  
 
På kandidatsiden er der 22 tilmeldt til Agrobiologi og 10 på AEM.  
 
Det er besluttet at fokusere på rekruttering af studerende. Der er identificeret 4 for-
skellige målgrupper med hver sin fortælling og rekrutteringshandleplan.  
 
For at fastholde de studerende vil der blive oprettet mentor- og tutorordninger. Sabi-
ne Ravnskov opfordrede til opmærksomhed omkring mentorordning i forbindelse 
med omlægning til semesterstrukturen, som betyder flere kurser i første semester og 
allerede første delprøve/eksamen 4 uger efter semesterstart. Dette betyder, at der er 
behov for mentorer allerede fra studiestart og ikke først i november. 
 
Bernd Wollenweber henviste til Uniavisen fra KU med en artikel om, at Landdistrik-
ternes Fællesråd ønsker at flytte uddannelser med relevans for landbruget ud af Kø-
benhavn. Det vil betyde en opsplitning af forskningsmiljøer på Københavns Universi-
tet. Dekanen (Science) John Renner Hansenat nævnte, at man jo allerede har mulig-
hed for at få en landbrugsuddannelse i f.eks. Jylland, nemlig i det nationale center for 
fødevarer og jordbrug Foulum, Viborg, som er en del af Aarhus Universitet.  
Dette til eftertanke! 
 
Erik Steen Kristensen meddelte, at Tommy Dalgaard overtager sektionslederposten 
efter John Hermansen pr. 1. oktober, hvorfor der skal findes en ny leder af AEM ud-
dannelsen. Jakob Sehested (ANIS) er ligeledes blevet sektionsleder, og det er beslut-
tet, at Ricarda Greuel Engberg overtager ansvar for kandidatuddannelsen i Agrobio-
logi. 
 
  



    

2. Konkurrenceudsættelse af myndighedsopgaver 
Erik Steen Kristensen meddelte, at Miljø- og Fødevareministeriet den 28. juni 2017 
annoncerede, at al myndighedsbetjeningen ved MFVM, som beløber sig til i alt 730 
mio. kr. årligt, vil blive konkurrenceudsat inden 2022. Der har allerede været konkur-
renceudsat 90 mio. kr. på veterinærområdet i efteråret 2016. Erik Steen Kristensen 
fandt det urealistisk, at AU kan fastholde de nuværende 460 mio. kr., men understre-
gede, at AGRO står stærkt grundet central placering i forhold til aftalen qua sin profil 
i planteproduktion. Der kan tidligst ske ændringer i praksis efter 2020. I den mellem-
liggende periode vil konkurrenceudsættelsen blive påbegyndt. Erik Steen Kristensen 
understregede, at konkurrenceudsættelse er en politisk beslutning og ikke et ønske 
fra embedsværket. Der afholdes møde i ST i morgen, hvor emnet skal drøftes. Erik 
Steen Kristensen afholder møde med institutleder på DTU Kristian Møller, som har 
medvirket ved udbuddet på Veterinærområdet. 
 
Johannes Ravn Jørgensen bad Erik Steen Kristensen spørge, hvordan de har forholdt 
sig i forhold til de ansatte. Inge Fomsgaard spurgte, hvem der vandt DTUs 90 mio. kr. 
Svaret var KU. Inge Fomsgaard spurgte, om KU har et udenlandsk universitet med 
som samarbejdspartner. Erik Steen Kristensen svarede ja, og tilføjede, at det netop er 
en af mulighederne for at få aftalen. Erik Steen Kristensen henledte opmærksomhe-
den på, at ministeriet lægger vægt på kompetent forskningsfaglighed. Det positive ved 
udbuddet er, at nu vil AU gøre mere ud af allokering af midler i forhold til belastnin-
gen. Det har AGRO også interesse i, og Erik Steen Kristensen tilføjede, at der skal væ-
re en åbenhed herom. Ud over møde med Kristian Møller afholder Erik Steen Kri-
stensen møde med kollega fra BioScience.  
 
3. Kampagne i Landbrugsavisen  
Der har i Landbrugsavisen været nogle ret hårde artikler om AU, herunder ”De 7 syn-
der”, som stiller spørgsmål ved grundlag for vandmiljøplaner, som de postulerer væ-
rende fyldt med fejl og mangler. Erik Steen Kristensen fandt det ubehageligt, at AU 
blive udsat for smædekampagne. Indtil videre er det forskere for BIOS, som har været 
udsat, men det er uvist, om det senere vil gå ud over forskere fra AGRO. Erik Steen 
Kristensen tilføjede, at AU laver en plan for, hvordan der skal reageres. Når der er 
anvendt så mange tal, som er brugt så politisk massivt, vil der være noget, der skal 
gås igennem i sømmene. AGRO vil have åbenhed og transparens i sin forskning. Alle 
synderne skal gennemgås, inden man begynder at forholde sig hertil. Johannes Ravn 
Jørgensen konstaterede, at folk ikke skelner mellem DCA og DCE, hvorfor AGRO ikke 
kan putte sig. Mogens Hovmøller spurgte, hvem der ”støber kuglerne”. Erik Steen 
Kristensen svarede, at det er en projektgruppe på adskillige medarbejdere fra SEGES 
og Landbrug & Fødevarer. Erik Steen Kristensen bad om at blive orienteret, såfremt 
der dukker artikler af lignende karakter op andre steder.  
 
4. Status for UNILAB renovering v/Sonja Graugaard 
Sonja Graugaard meddelte, at UNILAB renoveringen går efter planen og forventes 
afsluttet medio november/primo december.  
 
Jørgen Christiansen, Inge Fomsgaard, Bente Laursen og Kirsten Heinrichson har be-
sigtiget laboratoriebyggeri i Foulum indrettet af Zystm, Herning, som har vundet ud-
bud. Firmaet virker meget kompetent. Der er nu bestilt møbler etc. Når installering i 
de nyrenoverede rum er afsluttet, tømmes mødelokale 3 og 4.  
 
5.Eventuelt 
Lønforhandlingerne er nu afsluttet. Såfremt nogen ønsker en drøftelse af resultat af 
ansøgning, er man velkommen til at kontakte Erik Steen Kristensen. 
 
Inge Fomsgaard efterlyste status for PhD-runden. Erik Steen Kristensen var ikke vi-
dende herom.  


