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Møde 26. april 2021 kl. 10.00-10.45 
Mødested: TEAMS 
AGRO Erhvervsudvalg  
 
Mødeleder: Birte Boelt 
Deltagere:   Lise Nistrup Jørgensen (CROP), Mathieu Lamandé (JORD), 

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

Afbud:         Per Gregersen (CGB) 
Referent:     Kirsten Jensen 
 

REFERAT 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 
3. Meddelelser 
4. Planlægning: temadag for præcisionsjordbrug og klimatiltag i jordbruget 
5. Eventuelt  

 
Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 
Mødet er forkortet i forhold til tidligere planlagt på grund af indkaldelse til institutmøde kl. 10.45. 
Af samme årsag er dagsordenen kortere end sædvanligt. Dagsordenen blev godkendt. 
Pkt. 2. Godkendelse af referat 
I tilknytning til emner diskuteret på erhvervsudvalgets møde d. 25. januar 2021 har Birte fået oplyst, 
at fast track-aftaler ikke behøver at blive godkendt af TTO, før de bliver underskrevet af 
institutleder og aftalepartnere. 
De fleste i udvalget har bidraget med nyt materiale til opdatering af nyhedsafsnittet på hjemmeside. 
Materiale er sendt til Camilla Brodam for opdatering af hjemmesiden. 
Birte har intet nyt hørt vedr. strategi i forhold til handlingsplan for udvalget. 
På seneste møde blev temadage diskuteret. Poul Erik nævnte i forhold til referat fra dette møde, at 
der afholdes temadag i Middelfart d. 26. juni vedr. ´Zero emission agriculture´, ligesom arbejde i 
AGRO med ’road maps’ er ved at blive udarbejdet. AGRO udskyder derfor temadag om klima 
indtil videre. 
Referatet fra møde d. 25. januar blev godkendt. 
Pkt. 3. Meddelelser 
Ny aftale mellem Dansk Planteværn og AU er endnu ikke blevet godkendt. Lise Nistrup og Per 
Kudsk holder møde med Jørgen E. Olesen dags dato om denne. Det springende punkt er 
publicering. I den nye aftale er indskrevet, at AU altid har ret til at publicere på ubehandlede 
referenceled, samt at AU har ret til at publicere, når produkter kommer på markedet. – Lise nævnte 
endvidere, at f.eks. Claus Hartvig, TTO, har kontrakt med Corteva til gennemgang. I denne laves to 
spor; et med 44 % og et med 116 %. Lise håber, at sporet med 116 % ikke bliver aktuelt, da det vil 
gøre AGRO alt for dyr som samarbejdspartner; i forvejen er AGRO de dyreste. Lise nævnte dog 
også, at firmaporteføljen er fin. 
Birte oplyste, at der dags dato har været afholdt møde nr. 2 med Slagelse Kommune på initiativ af 
Uffe Pilegård Larsen og Hans-Peter Madsen i forbindelse med de forestående nedskæringer for at 
opfordre kommunen til at bruge det politiske netværk til at få stoppet 2 %-nedskæringer. Et andet 
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emne har været mulige samarbejdsområder, f.eks. mulighederne for erhvervsph.d. og 
erhvervspostdoc på det offentlige område. Kommunen arbejder tilsyneladende desuden på at få et 
kontor inden for ´Food and Biocluster Denmark´ til Slagelse. Jørgen E. Olesen deltog i mødet og 
nævnte dels klima, dels præcisionsjordbrug samt biodiversitet (blomsterstriber og planter til at 
tiltrække nyttedyr) som mulige samarbejdsområder. Slagelse Kommune har virket positive i forhold 
til et eventuelt samarbejde. Jørgen havde også omtalt et samarbejde mellem Foulum og Viborg 
Kommune uden at dette dog indtil videre har givet konkrete udslag. Hertil oplyste Poul Erik, at 
kommuner vil være gode at have med i forbindelse med EU-projekter; aktuelt søges der en 
’Innovation Action’. Poul Erik nævnte, at Tommy Dalgaard eventuelt kunne have fået en aftale med 
Viborg Kommune om en erhvervsph.d. i forbindelse med et EU-projekt. En repræsentant på dagens 
møde med Slagelse Kommune nævnte bioraffinering som en spændende mulighed på Stigsnæs på 
grund af stedets afgrænsede geografi og dets adgangsforhold. 
Pkt. 4. Planlægning temadag for præcisionsjordbrug og klimatiltag i jordbruget 
Birte havde forud for dagens møde rundsendt diskussionsoplæg til temadag, der som udgangspunkt 
tænkes afholdt på dansk med aktiviteter dels udendørs (demonstrationsdel), dels indendørs. 
Formålene med temadagen er: 

• udstillingsvindue for AGRO’s aktiviteter 

• præsentation af projekter ved ph.d.’er og postdoc 

• tiltrække erhvervspartnere og eventuelt konsulenter og praktikere 

• etablere kontakt indbyrdes mellem virksomheder, som AGRO samarbejder med  
Lise fandt, at det vil være en god ide med indlægsholdere, der kan give en praktisk status. 
Det blev især diskuteret, hvem der skal fokuseres på, og hvor bredt temaet skal favne. 
Gødningsplacering blev således diskuteret som emne i forhold til denne temadag over for en 
specifik gødningsdag. Birte foreslog Jørgen Eriksen som bidragyder vedr. præcisionsjordbrug som 
element i forhold til klimabelastning.  
Mens der var forbehold over for at spænde for vidt generelt, kunne det være acceptabelt for oplæg 
fra ph.d.er, idet sådanne arrangementer er blevet efterlyst af Junior-VIP. Der er aktuelt to ph.d.’er 
inden for præcisionsjordbrugs-området: Alvaro Calleja Huerta og Mahdi Vahdanjoo. – Poul Erik 
nævnte et nyt Innovationsfondprojekt i samarbejde med Yara, som Kiril Manevski kunne 
præsentere (på engelsk): ’Grass Tools’, som kunne være relevant at nævne på temadagen. 
Lise mente ikke at have relevante emner inden for sygdomsområdet. Lise henviste til et muligt 
projekt ved Peter Kryger om sprøjtning fra droner. Det ventes afklaret inden for et par uger, om 
dette projekt bliver til noget. – På nuværende tidspunkt er der intet konkret vedrørende 
billedgenkendelse af svampeangreb, der er relevant for en temadag. 
Vedrørende insekter henviste Michael til Gabor Lövei og Annie Enkegaard. Det blev foreslået at 
kontakte Vibeke Langer og Lene Sigsgaard, KU, vedrørende oplæg, f.eks. design af blomsterstriber 
til tiltrækning af nyttedyr. Lise nævnte, at monitering af insekter (snyltehvepse) inden for 
’Conservation Agriculture’ er et muligt emne., og at Hans Jørgen Lyngs Jørgensen, KU, kunne være 
en oplægsholder vedr. forekomst af sygdomme (KU har projekter inden for ’Conservation 
Agriculture’). 
Birte forventer, at arrangementet vil kunne gennemføres med de gradvise ændringer i 
forsamlingsforbuddet. Der vil blive opkrævet betaling for frokost m.m. 
Det blev besluttet, at Birte og René Gislum går videre med udkast til program og rundsender til 
udvalget. Temadag vedr. klimatiltag udskydes til efteråret.  
Pkt. 5 Eventuelt 
Lise kontakter Camilla Brodam vedr. plantebeskyttelsesforsøg i forbindelse med nyheder på 
udvalgets hjemmeside. 


