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Møde 2. november 2020 kl. 10.00-11.30 
Videolink Foulum/Flakkebjerg 
AGRO Erhvervsudvalg  
 
Mødeleder: Birte Boelt 
Deltagere:   Lise Nistrup Jørgensen (CROP), Mathieu Lamandé (JORD), 

Michael Kristensen (PATENT), Per Gregersen (CGB), Peter 
Sørensen (JORNÆR) og Poul-Erik Lærke (KLIMA)  

Deltog ikke: Troels Kristensen (SYSTEM) 
Referent:     Kirsten Jensen 
 

REFERAT 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 
3. Meddelelser 
4. Opfølgning vedr. notat om ”Den gode praksis for erhvervssamarbejde” (vedhæftet til 

dagsordenen) 
5. AGRO’s strategi 2025 – bilag til dagsordenen ”Indlæg ved ledelsesseminar” 
6. Eventuelt  

 
Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

Pkt. 2. Godkendelse af referat 
Referatet fra udvalgets møde d. 7. september 2020 blev godkendt; Birte sammenfattede resultater af 
beslutninger fra sidste møde vedr. henh. notat om ”Den gode praksis for erhvervssamarbejde” og 
ændringer af hjemmesiden. Hjemmesiden har ændret eller er ved at ændre udseende, men 
erhvervsudvalget finder, at nyheder om erhvervssamarbejder aktuelt ikke er tilstrækkeligt synlige. 
Aktuelt findes to nyheder under ”Samarbejde”. Diskussion vedrørende placering og synlighed tages 
op under punkt 6.   

Pkt. 3. Meddelelser 
Birte har som udvalgsformand deltaget i AGROs lederseminar 7. oktober vedr. ny strategi, hvor hun 
præsenterede oplæg til strategi for erhvervsudvalget (den rundsendte PowerPoint-præsentation). Der 
er lavet en folder vedrørende erhvervsph.d. og erhvervspostdoc, der fortæller om mulighederne ved 
ordningen. Blandt andet er det muligt at lave erhvervsprojekter sammen med offentlige institutioner 
som regioner eller styrelser. Birte foreslog at få denne folder på udvalgets hjemmeside. – Birte 
nævnte som mulighed Region Sjælland, der har ansvaret for oprydning af kemikaliepladser, mens 
Poul-Erik nævnte et samarbejde med Landbrugsstyrelsen om en erhvervsph.d. inden for 
drivhusgasser. Jørgen E. Olesen har kontakten til Landbrugsstyrelsen vedr. dette.  
Det blev aftalt, at udvalget skal have ”Grøn Omstilling” i tankerne og evt. behandle ved næste 
møde.  
Birte nævnte endvidere AU’s erhvervssatsning Erhverv og Innovation, hvor innovationshuset ’The 
Kitchen’ er blevet åbnet af rektor tilbage i februar måned 
(https://www.youtube.com/watch?v=O9UDnvbyRDU&feature=emb_title). Det er en selvstændig 
satsning med Lone Ryg Olsen som direktør. Tanken er at stimulere studerende til 
iværksættervirksomhed gennem møde med andre. Her kan man således booke mødefaciliteter; dette 
gælder både studerende og forskere; se https://medarbejdere.au.dk/erhvervssamarbejde-og-

https://www.youtube.com/watch?v=O9UDnvbyRDU&feature=emb_title
https://medarbejdere.au.dk/erhvervssamarbejde-og-innovation/the-kitchen/
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innovation/the-kitchen/ .  – Birte foreslog at finde en måde at bruge det aktivt i forhold til 
studerende.   

Pkt 4. Opfølgning vedr. notat om ”Den gode praksis for erhvervssamarbejde” 
Birte takkede Michael og Troels for deres bidrag. Notatet er sendt til Jørgen E. Olesen. Jørgen har 
umiddelbart herefter udsendt påmindelse til VIP om at tage onlinekursus om 
myndighedshåndtering. Deadline for at tage kurset er 9. november. Per har taget kurset, men mente 
ikke, at der er meget nyt i dette. Kurset besvarer ikke de spørgsmål, der er rejst i notatet. Jørgen har 
ikke kommenteret notatet endnu. Derfor vil udvalget søge at få en dialog med Jørgen om disse 
spørgsmål. Lise oplyste, at Per Kudsk har diskuteret indtægtsdækkede aktiviteter med Jørgen, 
herunder økonomi og ressourcer. Lise oplyste endvidere, at AGROs aftale med Dansk Planteværn 
p.t. er til revision og ligger hos juristerne. – Birtes indtryk var, at Jørgen mente, at 
virksomhedssamarbejdet især var et spørgsmål for nogle enkelte sektioner, især CROP; Birte gav 
imidlertid udtryk for, at Jørgen på baggrund af notatet må tage en dialog med udvalget om de rejste 
spørgsmål. Birte foreslog derfor at bede Jørgen deltage i næste udvalgsmøde. Der var tilslutning 
hertil.  
 
Birte spurgte, om nogen aktuelt sad med udfordringer vedrørende samarbejdsaftaler. Lise oplyste, at 
Peter Hartvig har nogle angående samarbejde med Novozymes, men hvis Fast track-skabeloner kan 
bruges generelt, er man nået et godt stykke vej. Spørgsmålet er så, om firmaerne kan acceptere 
skabelonerne. Lise har som udgangspunkt brugt de eksisterende skabeloner, der kan findes under  
https://medarbejdere.au.dk/administration/forskning-
talent/erhvervssamarbejde/samarbejdsaftaler/fast-track-agreements/ 
 
Poul-Erik har en aftale med SEGES vedr. et Promilleafgiftsfondprojekt, som blot skal fornys, og 
har fået skabelon fra Birgit S. Langvad. Per har også brugt aftaleskabelon for samarbejde med 
SEGES, men syntes ikke, at det havde været helt ligetil i forhold til SEGES. Per bemærkede, at man 
har fået lavet en 3-årig aftale for et Promilleafgiftsfondprojekt. 
 
Det blev aftalt, at Birte kontakter Birgit S. Langvad for at få fastlagt et sted, hvor aftaleskabeloner 
lægges, og for at få defineret processen i forbindelse med aftaler. Det foreslås, at skabeloner lægges 
under ’Projektstyring’.  
 
Pkt 5. AGRO’s strategi 2025 – bilag ”Indlæg ved ledelsesseminar” 
Som nævnt ovenfor deltog Birte i AGROs Lederseminar 7. oktober, hvor der blev arbejdet med 
udkast til strategi. AU’s strategi skal bruges som skabelon. Birtes oplæg fra Lederseminariet til 
strategi for erhvervssamarbejde og vidensdeling er udarbejdet i overensstemmelse hermed.  
Poul-Erik spurgte, om det nye nationale center for bæredygtig omstilling er tænkt ind i AGROs 
strategi i forvejen. Birte mente ikke, at det var tilfældet, men at udvalget skulle tænke på potentielle 
erhvervssamarbejder i denne sammenhæng.  
 
Præsentationen blev gennemgået og diskuteret. Specielt blev et inspirationskatalog henh. katalog 
over kontaktpunkter diskuteret, med hensyn til hvem der i givet fald skal udarbejde og vedligeholde 
sådanne kataloger. I denne forbindelse blev der også spurgt til Studieadministrationens rolle, og om 
den allerede har et sådant katalog; Birte kontakter derfor Rasmus i Studieadministrationen. Birte 
nævnte, at Bernd Wollenweber har opfordret til koordinering, evt. gennem et fælles møde, for at 
sikre at muligheder bliver udnyttet. Mathieu nævnte, at et katalog ville være en god idé ikke blot i 
forhold til de studerende, men også i forhold til erhvervet, således at erhvervet kan se, at studerende 
kan trives både i universitetsmiljøet og i en virksomhed. Udvalget bør derfor gøre en indsats for at 
opsamle og viderebringe konkrete erfaringer fra sektionerne for de tre kategorier: studerende i 
erhvervsprojekter, erhvervsph.d.er og erhvervspostdocs.  
 
Birte foreslog at bede Camilla Brodam kontakte disse med henblik på en nyhedsartikel, dels til den 
valgte hjemmeside, dels til udadvendt aktivitet. Hvis muligt, to eksempler fra hver af de tre 

https://medarbejdere.au.dk/erhvervssamarbejde-og-innovation/the-kitchen/
https://medarbejdere.au.dk/administration/forskning-talent/erhvervssamarbejde/samarbejdsaftaler/fast-track-agreements/
https://medarbejdere.au.dk/administration/forskning-talent/erhvervssamarbejde/samarbejdsaftaler/fast-track-agreements/
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kategorier. Under mødet kunne der dog kun nævnes én enkelt erhvervspostdoc, Khalid Mahmood, 
som er ved at være færdig med sit postdocprojekt hos Nordic Seed (vedr. meldrøjer i rug); desuden 
vil Mathieu kontakte Lars Munkholm vedr. navn på erhvervspostdoc. Der kunne ikke umiddelbart 
nævnes nogen erhvervsph.d.er. Med hensyn til erhvervsprojekter kontakter Birte Rasmus i 
Studieadministrationen vedr. projekter hos f.eks. SEGES eller Agro Nord.– Specielt er 
kandidatstuderende og erhvervslivet målgruppen for præsentation af sådanne eksempler. 
 
Birte foreslog at afholde det næste udvalgsmøde i iværksætterhuset ’The Kitchen’ i Aarhus for at se 
stedet og få indtryk af mulighederne. I udvalget var der dog overvejende stemning for, at et besøg 
skulle vente, dels indtil COVID-19-situationen er forbedret, dels indtil man ved mere om erfaringer 
med ’The Kitchen’ og aktiviteter, der er relevante for udvalget. Udvalget mente i øvrigt, at det ikke 
er Erhvervsudvalget, der skal gøre studerende opmærksomme på mulighederne i ’The Kitchen’, 
men derimod primært undervisere og Studieadministrationen. 
 
Lise spurgte til forskellen mellem ’The Kitchen’ og Agro Business Park. Birte svarede, at ’The 
Kitchen’ går på tværs af de forskellige discipliner i AU, samt at f.eks. iNano, ComputerScience og 
ingeniørområdet med mange erhvervsprojekter kunne være af interesse for AGRO. Birte spurgte til 
AGROs relationer til Agro Business Park. Poul-Erik svarede, at Agro Business Park fokuserer på 
iværksættervirksomhed, men ikke er konkret i forhold til AGROs rolle i forskning. 
 
Birte konkluderede, at Erhvervsudvalgets rolle derfor mere er at kende mulighederne og 
videreformidle disse fremfor selv at gøre noget. 
 
Efterfølgende spurgte Birte specielt til kommentarer til det sidste dias i præsentationen vedr. 
’Indsatser’. Per kommenterede, at den nuværende tekst ikke omfatter etablerede forskere, der 
forsøger at lave ’spinouts’ fra deres forskning (eksempel Kim Hebelstrup og Plantcarb Aps). Birte 
er ikke klar over, om faciliteterne i ’The Kitchen’ også tilbydes på dette niveau. Birte rundsender 
link vedrørende ’The Kitchen’.  
Poul-Erik spurgte til forskel på ’The Kitchen’ og Tech Trans, men Birte blev svar skyldig.  
Lise mente, at som inspirationskilde kunne det være interessant at høre, hvordan ingeniørerne 
formidler erhvervskontakt. Ingeniørerne i Aarhus er imidlertid p.t. hovedsageligt involveret i 
undervisning, ikke forskning. 
 
Det blev konkluderet, at udvalget ikke skal være igangsættere, men formidlere, og at AGRO skal 
være synlig, bl.a. gennem publikationer, således at virksomheder kan finde frem til mulige 
samarbejdspartnere. Samtidig skal AGRO i sin undervisning vise, at forskning kan bruges og 
derigennem give studerende ideer og lyst til iværksættervirksomhed. Der bør være fokus på, at 
nyheder, der bringes af instituttet i lige høj grad vedrører nye projekter og opnåede resultater.  
 
Birte prøver at undersøger mulighederne i ’The Kitchen’ nærmere. – Med hensyn til punktet 
’infrastruktur’ er der jf. Birte taget hånd om dette både i Foulum og Flakkebjerg, mens organisation 
og struktur for myndighedsrådgivningen er behandlet gennem udvalgets notat til Jørgen E. Olesen. 
I strategien foreslog Lise at motivere til deltagelse i kurser vedr. erhvervssamarbejde i stil med et 
specifikt 1-dags AU-kursus ’Klædt på til erhvervssamarbejde (Dressed to collaboration with 
industry)’, som Lise havde deltaget i for nogle år siden. Lise mente at have set det udbudt for ikke 
så længe siden. 
 
Birte følger op på udkastet til erhvervsstrategi i forhold til dagens diskussionen og sørger for, at 
udvalget får dette til kommentering inden den nye strategi foreligger på skrift. 
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Punkt 6. Eventuelt  
Umiddelbart synes nyheder vedr. erhvervssamarbejde at være ’gemt væk’ ved den nuværende 
placering, hvilket strider imod ønsket om synlighed. Det blev givet udtryk for, at der er forskel på 
generel synlighed og faglig synlighed.  
 
På den tidligere hjemmeside for erhvervsudvalget var der flere eksempler. Birte foreslog, at der på 
hjemmesiden vises link til nyheder om resultater af erhvervssamarbejder, også således at de ikke 
blot forsvinder. – Der er dog svært at vurdere, om den nye hjemmeside er færdigudviklet eller 
stadig under udarbejdelse. Birte taler med Camilla Brodam om dette. 
 
Birte rundsender doodle-kalender vedr. møderække for 2021. Som emner for næste møde foreslås 
dels opfølgning på notat om ”den gode praksis for erhvervssamarbejde”, dels strategi. 
 
 
 
 


