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AARHUS UNIVERSITET 

 
Modtager(e): Deltagere ved AU klyngemøde d. 04.02.2021  

AU klyngemøde: noter fra mødet 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst ved Erhvervsdirektør Lone Ryg Olsen  
o Lone præsenterede formålet med mødet og dagsorden 

 
 

2. Erfaringsudveksling – hvorledes er AU engageret i de forskellige 
klynger, tilgang og praksis? 

• Korte oplæg fra AU-repræsentanter fra 11 klynger 
 
 

• CLEAN – Uffe Thomsen, TECH 
o Miljøteknologiklynge, der omfatter fem områder: Vand i teknosfæren; kli-

matilpasning; affald, ressourcer & materialer; luft; jord, vand & natur. Dette 
er store emner, og Aarhus Universitet er med i alle fem. Særligt ved området 
”vand i teknosfæren” er der kæmpe ambitioner om at fordoble dansk ek-
sport, og her kan AU spille en meget central rolle.  

o CLEAN ligger op til, at den skal omhandle matchmaking og vidensdeling. 
Dialogen, der foregår, giver afkast og spin-off på en helt del projekter.  

o Afkast: Der er meget snak og dialog, men det skal også til for at skabe sam-
arbejde, f.eks. i forbindelse med EU Horizon-projekter. 

 
• Energy Cluster Denmark, Steen Nielsen, TECH 

o Steen præsenterede i stedet for Anders Bentien, der var forhindret i at del-
tage 

o Steen har 20 års erfaring med klyngearbejde.  
o ECD er en fusion mellem tre klynger, der blev fusioneret over nogle år, og 

denne nye klynge opstod sidste år. 
o Meget industridrevet 
o Fem kæder. På tværs af det hele handler det om sektorkobling. En stor 

klynge, der kører ret godt. ECD har 40 ansatte på tværs af hele landet, des-
værre kun få i Aarhus, samt en projektportefølje på ca. 800 mio. kr. 

o Organisationer: 
o Bestyrelse: Også med pladser til universitetsfolk. AU er ikke med i 

bestyrelsen 
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o Innovation board: Input fra brancher og forskere. Andes Bentien 
deltager. 

o Bevillingsudvalg: Bl.a. penge fra uddannelses- og forskningsmini-
steriet. 

o Følgegruppe for vidensinstitutionen.  
o Har haft et godt samarbejde med gamle og nye klynger. AU kommer med i 

flere og flere projekter på energiområdet. Både mindre og større projekter. 
o Ved drift og udvikling af projekter er ECD rigtig gode, især i forhold til for-

midling og synlighed. 
 
 
 

• Lifestyle og Design Cluster - Marianne Ping Huang, Arts 
o LDC:  En ting klyngerne kan styrke er nogle interne netværk, fx med Birgit 

Bonefeld fra Bio- og Kemiteknologi. Dette gælder også cirkulær økonomi, 
design og økonomi og digitalisering. Dvs. at produktdesign inviterer til for-
skellige typer af teknologisamarbejde, og at hele klyngen er gennemskåret 
af et mål, som retter sig imod bæredygtighed. 

o Erfaring: Primært samarbejde med de vidensinstitutioner, der er knyttet til 
klyngen. Igennem samarbejdet skabes talentudvikling samt kapacitetsop-
bygning ved at kanaliserer eller anvende viden ift. virksomheders mere eller 
mindre umiddelbare bæredygtighedsudfordringer. Birgit har også arbejdet 
med rådgivning, undervisning, rådgivning af studerende og Ph.d.er på om-
rådet og også med virksomheds-samarbejde.  

o Der er stærke mål: Styrke interne og eksterne økosystemer, talentudvikle 
studerende, tydeliggøre incitamentstrukturer, og at vokse inde på universi-
tetet. En af de spændende ting er, at de her klynger er meget stærke i Aar-
hus. Det er ikke alle hovedkontorerne, der ligger i Aarhus, men der er en 
stærk repræsentation af klyngedeltagelse.  

 
 
• DigitalLead – Kaj Grønbæk, NS 

o Kaj Grønbæk er bestyrelsesmedlem i DigitalLead 
o Er skabt som et partnerskab mellem digitale erhvervsklynger, syv universi-

teter og to GTS-institutter. Forskerne har helt klart fået noget ud af det. Har 
hovedsæde i Aarhus officielt, men den nye direktør sidder i KBH.  

o Region Midtjylland med InfinIT er den tungest repræsenterede lige nu, 
men man regner med at få 300 medlemmer mere i løbet af de første par år, 
så Sjælland også bliver godt dækket. Har modtaget to bevillinger, en fra SIU 
(DKK27 mio.) og en fra ERST (DKK 15,5 mio.) 

o Krav: To virksomheder og to universiteter skal være involveret før man kan 
søge om støtte til projekt. Der vil blive sat projekter i gang i foråret. Lignet 
lidt det fra InfinIT, men der var et max på 200.000, så de her projekter er 
lidt større. 

o Fagligt fokus: Kunstig intelligens, cybersikkerhed, cyberscience. 
o Hvad tilbyder DigitalLead: Matchmaking, faglige netværksgrupper, events, 

innovationsworkshops, projektdeltagelse, internationalisering af eksport 
mv.  

o DigitalLead samarbejder med en række andre klynger inden for bl.a. miljø- 
og energiteknologi, fødevarer, byggeri og anlæg, design mv. Lige med IT-
branchen er der netop lagt op til bredt samarbejde, men evt. fælles finan-
siering. 
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o Tre kontorer (KBH, Aalborg og Aarhus) og der bliver etableret et satilit kon-
tor i vejle.  

 
• Klyngen for Byggeri og Anlæg - Kasper Lynge, TECH 

o ”We buildDenmark”: En fusion af fem organisationer. Den nye erhvervs-
klynge er en non-profit forening ledet af en bestyrelse, som primært består 
af repræsentanter fra erhvervslivet. 

o Fokusområdet: Overordnet og minder meget om det, Kaj Grønbæk snak-
kede om mht. opstarten og måden at håndtere projekter på.  

o Midtjylland er ikke så repræsenteret, så det skal der arbejderes hen mod.   
o AU er ikke med i bestyrelsen 
o Partnere: Ved at etablere en forening, der har indstillingsret til tre pladser, 

så refereres der ikke ind til klyngen men til foreningen. Samtlige universi-
teter og uddannelsesinstitutioner, der har med byggeri at gøre er inde over 
klyngen.  God modvægt til det kommercielle, med denne fælles stemme i 
foreningen. God måde at gribe ind i bestyrelsen og det fokus, der kommer 
til at være, da universiteter og uddannelsesinstitutioner bliver essentielle 
partnere. 

o Budgetter: ca. 2,8 mio. om året, så det er mindre projekter på 200.000-1 
mio.,  

o Dette er et politisk sted, derfor interessant for AU at være en del af det.  
o Horizon: Clusters som EU-project. Samler midtjyske agenter i et cluster, og 

så bliver AU også sat ind centralt.  
o Vidensinstitutionerne er med over en bred kam, ikke kun AU. 

 
• Food & Bio Cluster Denmark- Kurt Nielsen, TECH 

o Kurt Nielsen er medlem af bestyrelsen for Food & Bio Cluster Denmark 
o AU har på dette felt være repræsenterer mange år (Agro business park), 

hvor de har lavet innovation, incubation og start-ups finansiering.  
o I dag: Food & Bio Cluster. Fusion af fire klynger.  
o Oprettelsen af foreningen har været en kompliceret proces, da der er brugt 

mange advokattimer til at få setuppet til at virke. Hovedsæde med cluster i 
Aarhus.  

o Dansk afsæt men globalt udsyn. DK står stærkt på fødevareområdet, og har 
meget at arbejde med ift. den grønne omstilling - klyngen er her et stærkt 
incitament. 

o Bestyrelsen består af 14 repræsentanter fra alle medlemskategorier. DTU 
KU og AAU? har faste pladser, den fjerde plads har Teknologisk Institut 

o Food & Bio Cluster vil styrke innovation og transformation, nye virksomhe-
der, accelerere forretningsudvikling, udvikle kompetencer og understøtte 
inter-nationalisering.  

o Mere end 300 medlemmer, fra store til små virksomheder, vidensinstituti-
oner, organisationer mv., der er fokuseret på at vi gerne vil have stærkt sam-
arbejde.  

o 36 ansatte i fordelt på seks lokaltioner i hele landet, samlet portefølje på 
+850 mio. DKK. 

 
• Klyngen for Avanceret Produktion (MADE) – Peter Gorm Larsen, TECH 

o Fokus på forskning, innovation og uddannelse (Uddannelsesinstitutioner 
inden for produktion). 

o Der sidder et sekretariat i KBH, herudover 5 universiteter og mange virk-
somheder (80 SMV’er). 

o Repræsenterer DK internationalt.  



 
 

AARHUS UNIVERSITET 

Noter 
 
Amanda Liv Loiborg Tang 
 
Dato: 4. februar 2021 
Ref: ALTA 

 

Side 4/7 

o Aktiviteter: Nærkværksmøder, virksomhedsbesøg, konferencer, matchma-
king osv. 

o Forskere bliver først inddraget i den sidste del af projekterne.  
o Væsentligt: Mange events, hvor medlemmer af MADE er velkomne, samt 

en række åbne projekter. Der er mange muligheder fremadrettet.  
 

• Copenhagen FinTech - Jesper Buus Nielsen, TECH 
o Copenhagen FinTech har ikke en høj videnshøjde, men de danske fin tech-

firmaer er inde over samt et board med industrifolk, Danske Bank osv. 
Klyngen er ”up-driven”, og går mest ud på networking. 

o Herudover: AU spin-off firma fra computer science, og et større center in-
den for blockchain. 

o Har et tæt samarbejde med meget videnstunge spin-off firmaer. 
o Har fået lidt penge fra industriens folk. Er trukket ind i erhvervssamar-

bejde, og har haft netværk når de har skrevet ansøgninger. 
o Forholdsvis løst tilknyttet til AU.  

 
 

• Vision Denmark – klyngen for den digitale visuelle industri – Marianne 
Ping Huang, Arts 

o Er en nyere klynge, der bygger på et gammelt samarbejde. Dækker hele det 
visuelle og digitalt-visuelle område, fra spillefilm, animation, VR osv. Er 
bred og meget stærk ift. en kreativ og forretningsrettet teknologiudvikling 
af de nye visuelle digitale teknologier. Meget branchedreven, men er nu be-
gyndt at onboarde videnspartnere. 

o Et område med meget klar vækstretning, og hvor region Midtjylland står 
stærkt, men innovationshøjden er ikke så stor, hvorfor appellen for videns-
partnere bliver stærkere i den kommende tid. Her bør AU byde ind. Midtjyl-
land har en stærk del af klyngen med bl.a. animations-workshop i Viborg, 
og Filmbyen i Aarhus. 

o Kommentar fra Birgit Bonefeld ift. samarbejde med vidensinstitutioner: 
Der er stor forskel på, hvor man er henne. Der er et stort behov, men det 
kan virke lidt uklart for folk i erhvervslivet og i klyngerne hvad man kan 
bruge forskerne til, og for forskere er der ikke noget ”in it for me”, da de 
også skal have noget ud af det forskningsmæssigt. Hvordan kan forskere 
komme af sted med at engagere sig i det? Man bliver nødt til at muliggøre 
et engagement i det. Måske interessant for AU, men måske ikke for den en-
kelte forsker? 

 
 
• CenSec – Spirende klynge for forsvar, rum og sikkerhed, Ole Balling, 

TECH 
o AU er ikke medlem af CenSec Ellers ret billigt at være medlem. (er ikke med 

i bestyrelsen, men i styregruppen Ole Balling). Inno.Sec var det tidligere 
klynge som Ole Balling var med i.  

o Primært i hovedstadsområdet men også repræsenteret i Midtjylland.  
o Tre emneområdet: Defence, space og security.  
o To puljer: 

o Pulje 1 (Uddannelses- og Forskningsministeriet): 1,8 mio. DKK. Vi-
densbaserede samarbejdsprojekter. Man kan lave et større projekt 
med samarbejdspartnere. Ret nem at køre. 
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o Pulje 2 (Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse): ca. 1.4 mio DKK. 
Erhvervsrettede klyngeaktiviteter. Lidt mere kompliceret omkring 
finansiering, da de har andre, mere strikse regler.  

o Hvordan får man folk engageret? Man skal løbe stærkt, og man vil også 
gerne have forskningsresultater, men motivationen er netværk og klynger. 
Ved at løfte det kan man få resultater, men man skal selv løfte forsknings-
delen.  

o Klyngen virker lidt indspist, de fleste ansøgninger kommer fra folk i klyn-
gen, men det er ikke ansøgninger, der mangler. 

 
 
 

• Life Science Cluster Denmark, Lone Ryg Olsen 
o Svær fødsel, der var store forskelle mellem dem, der skulle fusioneres. Der 

mangler stadig at blive ansat en direktør, og der er andre ting, der gør det 
svært at komme i gang. 

o Universiteterne, der er med i klyngen, mødes derfor ofte for at blive enige 
om detaljerne, der skal på plads i processen. Når vi kommer til det punkt, 
hvor der skal skabes værdi, er det de faglige miljøer, der skal have glæde i 
det. AU sidder IKKE i bestyrelsen, men det kommer vi til, da der er en ro-
tationsordning. Det at man mødes ofte universiteterne imellem er i sig selv 
et vigtigt netværk.  

 
 

3. Hvorledes udbredes kendskabet til klyngerne på tværs af AU, og 
hvordan får vi størst udbytte af deltagelse?  
 

• Oplæg ved Martin Brynskov, Institut for Kommunikation og 
Kutur - Informationsvidenskab 

• Klyngerne har en bestemt struktur, og er del af en erhvervsfremme, 
men hvad har man brug for som samfund? 

• Smart Cities Cluster: Tre fokusområder: Bæredygtighed og cirkulær 
økonomi, Digitalisering af byggeriet, Smart Cities.  

• Det kan være ret svært for interessenterne at overskue, hvad de får ud 
af at være med. Lige dette område er meget demand driven.  

• Med We Build Denmark har der været samarbejde på tværs af klyn-
gerne. Derfor er det relevant, hvordan har man organiseret sig i uddan-
nelsesinstitutionerne og universiteterne, for at få nogle af de mere tvær-
gående hensyn på plads. 

• Fokus: Hvor meget AU allerede kan tilbyde på et område, hvor vi bliver 
”tævet” af dem, der er tættere på produktion, fx Aalborg og DTU. Vi skal 
hole fokus på, hvordan klyngerne hænger sammen, og på at behovet fra 
den offentlige sektor som indkøber og medskaber, samt den nuværende 
erhvervsfremmelov, udvikles - også på europæisk plan.  

• Brancher: De har behov for at tænke sammen, det er en meget integre-
rende organisering. AU har en stærk rolle internationalt og europæisk. 
Bæredygtighedsmålene er samfundsmæssige og resultatorienterede 
uanset hvordan de løses. AU har allerede positioner, vi kan tage - vi er 
langt fremme i det integrerede samarbejde. 

• What’s in it for us? Hvad er det generelle sellingspoint, og hvad får uni-
versitetsfolk ud af klyngearbejde.? Stor fare for at blive kørt ud på side-
spor, hvis vi ikke er med i samfundsudviklingen. Vi skal ikke være en 
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abstrakt vidensfabrik. Omvendt bliver samfundet kede af, hvis vi ikke 
er med til udviklingen, for vi kan levere viden. Det er også vigtigt for de 
studerende, at vi har en fod i virkeligheden. Synliggørelsen af den fan-
tastiske kraft som universitet er, er hvad vi får ud af det. Men der skal 
også være tid til forskning. Der skal være øje for initiativstrukturen. 

• Hvordan kan man som forsker finde motivationen? Penge hjælper al-
tid, men der skal tænkes på forskellige strategiske niveauer, så der er 
mulighed for at indgå i disse samarbejder på flere niveauer. Der er der-
for den interne organisering, der skal ses på. Der er kæmpe muligheder, 
når nu vi laver campus om, så vi fysisk kan understøtte det.  
Ift. de top-notch miljøer i UK og andre steder kan vi godt stramme et 
par skruer. 

• Kommentar fra Kaj Grønbæk: Mini-projekter bruges til yngre forskere, 
så de kan komme i kontakt med en virksomhed. Det gør det også nem-
mere at lave ansøgningerne. 

• Martin: Man skal have en portefølje og en pipe-line, så man får en in-
vesteringslogik og ikke bare satser på efterbevillinger.  
 
 
 

4. Hvordan bruger vi denne gruppe, hvor ofte skal vi mødes og hvor-
dan? 

• Vi skal mødes igen evt. i mindre fora med primært AU-repræsentanter 
i klyngerne. Der bliver sendt noter ud og supplere med mailiste og kvar-
talvise opdateringer: 

o Fælles kommunikation til alle: 
o Fælles mailliste. 
o Mails med kvartalsvise opdateringer. 
o Vidensdelings- og koordinationsmøder for 1-3 repræsentanter 

for hver gruppe hvert kvartal med noter til alle på maillisten. 

o Martin Brynskov: Der er ret stor forskel på klyngerne, i nogle har vi hånden på 
rattet, i andre følger vi bare med. Dog en stor del af erhvervsfremme. Vi skal 
ikke kun se på, hvad vi vil bruge det til, men også ift. andre værktøjer, f.eks. som 
et sparingsforum. 

 
o Marianne Ping Huang: Vi skal styrke talentudviklingen i det interne økosystem. 

Vi skal også have for øjne, at når vi bringer studerende ud i samarbejde, er der 
et samfundsmæssig impact. Der er aftagere, borgere, brugere, vidensinstitutio-
ner. Det virker, hvis man har et fælles mål – dette er også tit det, der tegner de 
internationale samarbejder. Det er også det, der driver vores talenter; det er 
godt at se, at man også kan bidrage med noget ud over at skrive to artikler om 
året, at man er med til at sætte aftryk. God måde at bruge de midler, der ikke er 
kæmpestore. 

 
o Birgit Bonefeld: Jeg efterspørger en introduktion, når man er ny: Hvad går det 

ud på, hvad forventer AU? Det er allerede meget indspist, hvem der snakker 
med hvem, diverse fora osv. Ift. hvad AU kan, så synes jeg, at universitetet ge-
nerelt har en kæmpe fordel til at dyrke det interdisciplinære område, som er 
vigtig for at ”redde verden”. Birgit har f.eks. snakket med Marianne, og det viser 
noget vigtigt om, hvad man kan lære af hinanden på tværs. Et stort styrkeom-
råde, men det er op ad bakke at få etableret. Men der er så stort et potentiale. 
DK har en stor styrkeposition for værdikæde inden for bio og food produktion, 
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så vi har en masse erfaring, som kan komme til fordel for modebranchen, der 
bløder og som skal genopfinde sig selv. Det er behov for at dem, der ikke er en 
del af erhvervet, skubber til forbrugerne.  

 
o Peter Gorm Larsen: Det er en fordel, at de forskellige folk, der står for de tvær-

faglige centre på AU, er opmærksomme på de klyngeaktiviteter, der foregår. 
 

o Cagdas Citirikkaya: Meget rigtigt, at det første år skal der være ro fra ministeri-
ets side til at komme i gang, men derefter bliver det ligesom et greb fra det cen-
tralpolitiske til at lave en masse initiativer, fordi de rækker ud i hele landet. Vi 
kan i AU spille med i initiativer, der rækker ud i hele landet, og det gælder alle 
klynger. Det kan godt være, der ikke er så mange penge i klyngerne, men de 
kommer til at være omdrejningspunkt for meget fremtidig og giver adgang til 
både partnerskaber og finansiering. 
 

o Lone Ryg Olsen: Hvad hvis der ikke er interesse nok? 
 

o Cagdas Citirikkaya: Fra erhvervsstyrelsen er man mest interesseret i de andre 
aktører i økosystemet. Vidensinstitutioner må byde sig til. Der er en forhåbning 
om dette, men det kommer lidt an på, hvordan klyngerne kommer til at fungere.  

 
o Rene Chester Coduscheit: Når han ser på listen over dem, der er med i dag, er 

der kun to repræsentanter fra BSS. Når vi taler så meget om outreach, så er der 
en stor pulje af indsigter fra f.eks. bioteknologi, også selvom de ikke umiddel-
bart har været involveret.  

 
o Ole Balling: Kunne man bruge det her til at finde anden finansiering til at støtte 

projekter og få flere projekter? Nogle af områderne er lidt nyere. Måske fra cen-
trene eller forretningsudvikling, kan der komme medfinansiering til Ph.d.-pro-
jekter mv.? 

o  
Kaj Grønbæk: Ift. Ph.d.-projekter: Nogle af de nemmere midler at søge lige nu 
er erhvervs-ph.d. projekter hos Innovationsfonden. De bliver ikke overrendt 
med ansøgninger til erhvervs-ph.d.er. 
 
Peter Larsen: Hvis det er ”grønt”, er det sikkert, at det går igennem. 

o  
Lone Ryg Olsen: Ift. brugen af gruppen fremadrettet: Ingen protester ift. vores 
forslag til fremadrettet organisering af dette klyngearbejde. Vi sender pointerne 
ud fra i dag og til dem, der ikke kunne være her i dag. Vi inviterer til en ny om-
gang vidensdeling, evt. en mindre gruppe end her – vi vil ikke bruge alt folks 
tid.  

 
o Kirsten Jensen: Vi har indgang til den nationale erhvervsfremme. Tag fat i Bet-

tina Dencker Hansen fra Erhverv og Innovation [bdh@au.dk] for input/spørg-
msål. 
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