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1. Announcements 

 

a) Guests, new students or employees 

Mogens Nicolaisen meddelte, at Lene Østergaard-Jensen starter 1. februar som laborantpraktikant. Stil-

lingen er etårig.  

 

Mette Vestergård meddelte, at Olivera Topalovic fra Serbien er ansat pr. 1. februar i en toårig postdoc-

stilling. På grund af visumproblemer forventes faktisk start at blive lidt forsinket. 

 

Niels Holst meddelte, at der 1. marts kommer en ph.d.-studerende fra et universitet i Tyskland på et gæ-

steophold i 3 mdr. Den studerende finansierer selv sit ophold. 

 

b) News from the PhD committee 

Mogens Nicolaisen meddelte, at midterm exam afholdes for Nikolaj Meisner Vendelbo den 4. februar 

2020 hos Nordic Seed, Dyngby. 

 

c) Lab (safety, investments, etc.) 

Mogens Nicolaisen oplyste, at ny centrifuge blev indkøbt i december. 

 

Der har været et problem med en ph.d.-studerendes håndtering af kvælstof. Vejlederen er kontaktet og 

den ph.d.-studerende vil blive instrueret igen. 

 

Der er ryddet op i det laboratorium, hvor fedtsyreanalyser udføres. Bente Laursen vil fremover overtage 

fedtsyreanalyser.  
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2. Calls 

 

a) New proposals, granted proposals 

Der er ikke indsendt nye ansøgninger. 

 

Per Kryger har modtaget bevilling fra Landbrugsstyrelsen på 0,5 mio. kr. til undersøgelse af holdte bier 

og deres indflydelse på vilde bier. 

 

b) DFF, Innovationsfonden, GUDP ”Grøn omstilling” 

Mogens Nicolaisen orienterede om, at der er udloddet en stor pulje til ”grøn omstilling” og opfordrede 

til, at man er opmærksom på opslagene.  

 

DFF har 300 mio. kr. ekstra, hovedsageligt fra FTP. Calls vil blive offentliggjort i slutningen af marts 

med ansøgningsfrist 11. juni. På DFF’s hjemmeside findes der information om de ekstra midler.  

 

Hos Innovationsfonden kan der søges under temaer, bl.a. klima, klimavenligt landbrug, bæredygtig na-

tur og miljø. Biodiversitet er et gennemgående ord. Tidligere skulle der være en erhvervspartner med i 

ansøgninger til Innovationsfonden, men Mogens Nicolaisen mener, at der er sket en opblødning i for-

hold til det krav.  

 

Niels Holst oplyste, at han er blevet inviteret til at deltage i en ansøgning (vertical farming) sammen 

med Agrotech og et belysningsfirma. 

 

GUDP har også opslag i relation til ”grøn omstilling”. 

 

Mogens Nicolaisen orienterede om, at Novo Nordisk Fonden besøger AU Flakkebjerg den 24. februar, 

og at der arbejdes på lave et fagligt program for besøget i samarbejde med Henrik Brinch-Pedersen og 

Per Kudsk. Mogens Nicolaisen foreslog følgende emner fra PATENT: Rustcenteret, microbiomer og bier 

og insekter. Varigheden af besøget kendes ikke p.t.  

 

I relation til Novo Nordisk Fonden nævnte Mogens Nicolaisen, at Mogens Hovmøller og Henrik Brinch-

Pedersen har fået bevillinger fra Novo Nordisk Fonden. Mogens Nicolaisen og Mette Vestergård havde 

indsendt ansøgning til Challenge-programmet, men havde fået afslag. Ansøgningen indsendes igen. Mo-

gens gjorde samtidig opmærksom på, at der også er andre søgemuligheder hos Novo Nordisk Fonden 

end Challenge-programmet. 

 

3. Staffing plans, bemandingsplaner 

Mogens Nicolaisen gennemgik bemandingsplanen. Det sker fortsat justeringer. Det fremgår bl.a. endnu ikke 

af planen, at Michael Kristensen overtager Helena Øhlenschlägers opgaver i CROP, når Helena fratræder. 

Derudover er f.eks. Per Krygers EFSA-projekt og rustgruppens projekter fra Novo Nordisk Fonden og GUDP 

endnu ikke lagt ind i planen. Mogens Nicolaisen opfordrede til, at man henvender sig, hvis man opdager no-

get, der ser ud til ikke at stemme. 
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4. Myndighedsbetjening 

 

a) Opgaver fra Arbejdsprogrammet 

Mogens Nicolaisen gennemgik arbejdsprogrammet for myndighedsbetjening i hovedtræk:  

 1.06 skadegørere – ca. 180 besvarelser skal reviewes. Annie Enkegaard og Niels Holst assisterer Mo-

gens med dette. Planlægning af opgaven vil blive påbegyndt i samarbejde med dem, der skal lave be-

svarelserne. 

 1.17 Xylella – Annie Enkegaard og Mogens Nicolaisen lavede sidste år vurdering af Xylella - en risi-

kovurdering af potentiel skadegører som p.t. ikke findes i Danmark. Det forventes, at der kommer 4-

5 opgaver af denne type om året. 

 Vurdering af kemiske behandlingsmetoders effekt mod skadegørere – Michael Kristensen er anført 

som tovholder. Der er usikkerhed om, hvorvidt opgaven hører under Michael. Mogens og Michael 

drøfter dette. 

 

b) Status på Skadegørerspecifikke ark 

Arbejdet er i fuld gang og det forventes, at deadline for aflevering kan overholdes. 

 

5. MUS/GRUS 

 

a) Suggestions for subjects for GRUS 

Der er indkaldt til GRUS den 7. februar, hvor også Jørgen E. Olesen deltager. Mogens Nicolaisen bad om 

forslag til struktur for og emner til GRUS, som afholdes samlet for hele sektionen. Følgende emner blev 

foreslået og diskuteret: 

 Generationsskifte 

 Ansøgningsmuligheder og ansøgningsstrategier 

 Understøtning til ansøgninger – mulighed for lokal funktion 

 Myndighedsbetjening – hvordan fungerer det og hvordan kan opgaverne fordeles mere ligeligt 

 Arbejdsklima 

 Samarbejde mellem VIP og TAP 

 APV – krænkende adfærd 

 Mødeform for sektionsmøder 

 Faglige udflugter 

 Seminarer med ph.d.-studerende 

 

b) MUS 

Mogens Nicolaisen forventede, at MUS-runden ville blive påbegyndt efter vinterferien, men ifølge op-

lysninger fra netop afholdt stabsmøde vil MUS blive udskudt til efteråret. 

 

6. Eventuelt/AOB 

Ellen Jørgensen orienterede om, at vi den 11. februar kl. 9.30 får besøg af et hold studerende fra laborantsko-

len i Slagelse (ca. 20 personer). Ellen Jørgensen vil sørge for program og rundvisning og håber, at nogle ved 

de enkelte stop under rundvisningen vil fremvise og fortælle om det arbejde, de er i gang med. Besøget for-

ventes at vare en til to timer. 

 

Journalisering blev kort drøftet. Mogens Nicolaisen forventer, at der udsendes mere information og mindede 

om, at Workzone-sagsnumre fås ved henvendelse til Charlotte Knudsen. 


