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Til Henning Salling og Pia Fabrin 
 
 
Bidrag til bilag til d.ord. pkt. til Væstforum om projekter til Den konkurrenceudsatte pulje: 
 
Projekt: Etablering af netværksforum for kompetenceudvikling i jordbruget med 

deltagelse af universiteter og forskningsinstitutioner. 

 
Resume af ansøgningen 

Landbrugserhvervet står med såvel en innovationsudfordring som en rekrutteringsudfordring. 
Den afspejler sig i øget efterspørgsel efter rådgivnings- og serviceydelser til at understøtte 
indsatsen med at sætte ny viden i arbejde og skabe vækst. 
 
Universiteter og rådgivningsbranchen har en fælles udfordringer i forhold til at få flere 
akademikere til at arbejde i landbrugserhvervet og fremme erhvervsudvikling i landdistrikter. 
 
Som toneangivende rådgivningsvirksomhed har Dansk Landbrugsrådgivning i sin strategiplan 
frem mod 2009 flere initiativer, der kan styrke rekrutteringen af nye typer medarbejdere til 
rådgivningsarbejdet. Med universitetsfusionerne har universiteter langt bedre muligheder for 
tilpasse deres uddannelsesprofil til jordbrugserhvervets behov.  
 
Etableringen af et mere formelt innovativt netværk mellem universiteter, Dansk 
Landbrugsrådgivning og erhvervet med særlig fokus på kompetenceudvikling i jordbruget kan 
blive værdifuldt omdrejningspunkt for et langsigtet arbejde med erhvervets innovations- og 
rekrutteringsudfordringer. 
  
En af Dansk Landbrugsrådgivnings kommende kompetenceudviklingsaktiviteter er en større 
satsning kaldet Profilrådgiveruddannelsen. Med Profilrådgiveruddannelsen som 
omdrejningspunktet skabes i projektet en konkret ramme for etableringen af innovative 
netværk hvor parterne bidrager med viden og undervisning til Profilrådgiveruddannelsen og 
samtidig får universiteter tilført viden om erhvervet til brug for toning og specialisering af 
uddannelser, masteruddannelser mv.  
 
Projektet sigter også efter at fremme antallet af volontører og studenterjob i erhvervet og at 
øge antallet af erhvervs-phd aftaler. 
 

Budget  

Projektet vil generere en omsætning på ca. 7 mio. kr. over løbetiden på 2,5 år fra starten af 
2008 til medio 2010. Det beløb rummer aktivitetsudgifter på ca. 3 mio. kr. og medfinansiering 
fra projektpartnere på 4 mio. kr. 
 
Opfyldelse af principperne for initiativer under den konkurrenceudsatte pulje 

 
• Der er tale om en større strategisk satsning ved at Dansk Landbugsrådgivning, 

Universiteter, landbrugserhvervene m.fl. samarbejder om uddannelse og andre 
aktiviteter, der sigter på at få flere med længerevarende uddannelse til at arbejde i 
landbrugserhvervene og med erhvervsudvikling i landdistrikterne. 

 
• Initiativet medvirker til opfyldelse af globaliseringsstrategien og 

erhvervsudviklingsstrategierne ved at styrke viden og innovationskraft i landbrugs- og 
fødevareerhvervene, udvikle innovative netværk mellem aktørerne og ved at 
understøtte indsatsen med at sætte viden i arbejde og skabe vækst. 

 



• I Region Midtjylland er der stærke forudsætninger på områderne jordbrug og fødevarer. 
Der er flere store forsknings- og vidensinstitutioner på områderne. Der er en stor og 
alsidig primærproduktion og en stor forarbejdnings- og afsætningssektor, der 
repræsenterer hele bredden m.h.t. virksomhedsstørrelse og produkter. 

 
• Det er et stærkt partnerskab mellem jordbrugs- og fødevareerhvervene, 

rådgivningssektoren, forsknings- og vidensinstutioner m.fl., der gennemfører initiativet. 
 

• Jordbrugs- og Fødevareerhvervene er aktive deltagere i projektet. 
 

• Der er potentiale til, at initiativerne kan medvirke til en fortsat styrkelse af 
udviklingskraften i erhvervene og på rådgivnings- og uddannelsesområdet, af indsatsen 
med at sætte viden i arbejde, med at skabe flere arbejdspladser og styrke økonomien.   

 

 

 



 


