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Møde 27. april 2020 kl. 10-11.30 
Virtuelt møderum Foulum/Flakkebjerg (vmeet) 
AGRO Erhvervsudvalg  
 
Mødeleder: Birte Boelt 
Deltagere:   Per Gregersen (CGB), Lise Nistrup Jørgensen (CROP), 

Mathieu Lamandé (JORD), Peter Sørensen (JORNÆR), Poul-
Erik Lærke (KLIMA), Michael Kristensen (PATENT), Troels 
Kristensen (SYSTEM) 

Referent:    Kirsten Jensen 
 

REFERAT 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 
3. Meddelelser 
4. Input til aktiviteter 2020 - synlighed 
5. Den gode praksis for erhvervssamarbejde 
6. Eventuelt  

 
Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

Pkt. 2. Godkendelse af referat 
Referatet fra udvalgets møde d. 29. januar 2020 blev godkendt. 
 

Pkt. 3. Meddelelser 
Der er endnu en del uklarhed omkring kontrakter, specielt i forbindelse med små projekter, hvilket 
gør det vanskeligt at håndtere sådanne projekter. Birte vil kontakte Birgit S. Langvad. 
Per Gregersen orienterede om sektionens erhvervssamarbejder. Sektionen for Afgrødegenetik og 
Bioteknologi/Crop Genetics and Biotechnology (CGB) arbejder med planteforædling og 
bioteknologi, inklusive GM-teknologi/gensplejsning. Ved begyndelsen af 1990’erne var der andre 
forventninger til, hvad dette arbejde kunne udvikle sig til, end hvad der er tilfældet for nuværende. 
Den nyoprettede sektions erhvervsprojekter sker i høj grad i samarbejde med planteforædlere. 
Typisk har der været tale om projekter under GUDP/Innovationsfonden, men i de senere år er der 
også kommet projekter under Promilleafgiftsfonden, Novo Nordisk Fonden m.fl. 
Blandt projekterne har Henrik Brinch-Pedersen et fytaseprojekt sammen med Novozymes om 
nedbrydning af fosfat i svinefoder. 
Andre eksempler på sektionens projekter er:  

• Projekt sammen med Chr. Hansen A/S vedr. farvestoffer i gulerødder  

• GM-projekter om væksthæmning i potteplanter i samarbejde med forædlere  
 
Sektionen arbejder ligeledes med ny teknologi som genom-editering. 
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Blandt spinoffs kan nævnes, at Kim Hebelstrup har et firma, der arbejder med stivelse i byg til 
produktion af amylose; dette er med henblik på diabetesområdet. Henrik Brinch-Pedersen har et 
spinoff omkring Fusarium, hvor også Lise Nistrup er involveret. 
 

Punkt 4. Input til aktiviteter 2020 (eks. synlighed, opdatering projektliste, ph.d./postdoc) 
På grund af nedlukningen af AU i forbindelse med COVID-19 er ønsket om opdatering af nyheder 
på Erhvervsudvalgets hjemmeside trådt lidt i baggrunden, da direkte kontakt er vanskeliggjort, men 
Birte henstillede til, at hver sektion søgte at finde et eksempel til opdatering af hjemmesiden. Dette 
kan enten sendes til Birte eller direkte til Camilla Brodam. Mathieu nævnte, at Camilla for nylig har 
skrevet en artikel om et projekt ved Lars Munkholm om nye værktøjer til jordbearbejdning. Birte 
kontakter Camilla vedr. denne artikel og giver besked til Mathieu og Lars. 
Lise kontakter Nana Vagndorf og Khalid Mahmood om deres arbejde for Nordic Seed vedr. 
erhvervsprojekter. Det blev foreslået, at der enten bringes en artikel om blot en af de to tidligere 
studerende, eller der skrives en artikel om Nordic Seed, hvortil begge kan bidrage. Peter nævnte 
endvidere, at Arnaud Jéglot er i et forløb hos Novozymes. Camilla Brodam er orienteret om det 
sidstnævnte projekt. Birte foreslog en artikel om René Gislums arbejder med droner, og Michael 
nævnte projekt med Faunaphotonics. Lise nævnte endvidere, at den årlige rapport ’Applied Crop 
Protection’, der i høj grad vedrører erhvervssamarbejde, er ved at være klar til tryk; ligesom 
tidligere Janne Hansen gjorde det, regner Lise med, at Camilla udarbejder et sammendrag, der kan 
bringes som en nyhed.  
 

Punkt 5. Den gode praksis for erhvervssamarbejde 
Ved udvalgets forrige møde blev man enige om at prøve at udarbejde et notat til Jørgen E. Olesen 
vedr. problematikker i forbindelse med erhvervssamarbejde. Blandt andet nævnte Michael 
spørgsmålet om integritet i forbindelse med opgaver inden for afprøvning og senere godkendelse af 
produkter, mens Troels efterlyste en forklaring af, hvad man egentlig forstår ved 
erhvervssamarbejde. Michael og Troels har arbejdet videre med disse overvejelser, men har endnu 
intet klart. Det blev aftalt, at Troels arbejder videre med noter omkring definition af 
erhvervssamarbejde, mens Michael og Lise samt eventuelt Per Kudsk kommer med et bidrag vedr. 
problemområder, eventuelt i form af præsentation af et par konkrete områder, f.eks. den aktuelle 
’Applied Crop Protection’; forordet hertil har været til kommentering hos Jørgen E. Olesen og Niels 
Halberg. – Bidragene sendes til Birte, der skriver dem sammen – formentlig som et udkast og 
formidler videre til Jørgen for kommentarer. – Birte spurgte Per, om hans sektion oplevede 
dilemmaer i forbindelse med erhvervssamarbejde. Per svarede, at det nærmest var vedrørende 
publicering og evt. patenter og rettigheder i forbindelse med større projekter. 
 
Birte nævnte, at der i nogle tilfælde er oplevet voldsom lang ventetid vedr. aftaler, der er til 
behandling hos TTO. Birte har selv har haft et hos TTO siden midten af januar, mens Troels havde 
et tilbage fra efteråret. Dette giver problemer i forbindelse med bemandingsplaner og 
tidsregistrering. Lise nævnte, at Inge Harbo i forbindelse med firmakontrakter har oprettet et 
foreløbigt, således at noget kan konteres. Dette er måske kun muligt i forbindelse med projekter, der 
forekommer regelmæssigt.  
Birte konkluderede, at der er udfordringer med dels større projekter, hvor det tager lang tid at få 
lavet kontrakter, dels små aktiviteter, evt. med en rammeaftale. Birte prøver at undersøge, om noget 
kan gøres. 
 
Der har ikke været aktiviteter herudover, da de fleste er udfordrede på grund af den øjeblikkelige 
situation. 
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Punkt 6. Eventuelt 
Intet under eventuelt. 
 
Næste møde afholdes den 7. september fra kl. 10.00 – 11.30. 
 
 
 


