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Mødedato: 1. marts 2022 kl. 14.30-16.00
Mødested: Teams
Mødeemne: Forskningsudvalg Ecoscience (1. kvartal 2022)
Deltagere: Toke Thomas Høye (deltog fra kl. 14.42), Ole Hertel, Stine Bjorholm, Christian Frølund Damgaard, Christian Sonne, Peter Anton Stæhr, Peter Sunde, Bodil Ehlers og Sophia V.
Hansson
Afbud: Thomas Alexander Davidson
Referent: Charlotte Hviid
De to nye medlemmer af udvalget, Bodil Ehlers og Sophia V. Hansson blev budt velkommen. Alle medlemmer af udvalget præsenterede herefter sig selv.
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med følgende ændring: Punkt 9 udsættes til næste
møde i FU.

2.

Godkendelse af referat af møde 1. december 2021
Ref. af møde 2021/4 blev godkendt.

3.

Gensidig orientering fra tjenestestederne
Peter Stæhr og Christian Sonne, Roskilde: Der er stor aktivitet i Roskilde og
flere store ansøgninger er sendt afsted, bl.a. til Horizon Europe.
Christian Damgaard og Bodil Ehlers, Silkeborg: Har et projekt hvor både sø og
land er med som starter 1. juni. Projektet kan give nationalt samarbejde med
bl.a. KU. M.h.t fonde er der sendt en del ansøgninger vedr. fiskefoder og m.h.t.
samarbejde er der mange der glæder sig til at rykke ind til AU campus og dermed komme tættere på de kolleger der pt. sidder fysisk på Kalø.
Peter Sunde og Toke Thomas Høye, Kalø: Der blev udbudt ekstra jagttegnsmidler og der har været god succes med at søge disse midler. Der er sendt en
stor ansøgning afsted i samarbejde med bl.a. NIVA Danmark vedr. et topic
center under EEA, hvor vi får mulighed for at være med i et EU fagdatacenter.
Man kan stadig nå at komme med, da det i første omgang drejer sig om at
etablere konsortiet. Det skønnes at være fordelagtigt, rent strategisk, hvis man
kommer med i topiccenteret.
Toke har koordinatorrollen i et netop bevilliget Horizon Europe-projekt vedr.
moniteringsværktøjer og brug af ny teknologi (billedgenkendelse) til omkring
5 mio. euro. Han har fået god støtte fra Forskningsstøtteenheden (FSE) og tilkøber administrativ støtte derfra i form af et helt årsværk. Projektet er fireårigt og starter til september
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Ole Hertel: Fakultetet har netop hjemtaget en række Horizon Europe-projekter, herunder seks, hvor AU har koordinatorrollen. Ud over Toke Høyes projekt er Beate Strandberg og Torben Røjle projektdeltagere i nye Horizon Europe projekter.
Ole Hertel: Vi modtager for tiden flere begæringer om aktindsigt.
4.

Orientering fra seneste møde i NAT-TECH Forskningsudvalg
Toke rundsendte referat fra fakultetets Forskningsudvalgsmøde den 24. februar 2022.
I referatet står bl.a.,
•
at Toke tager lead på at organisere et mere generelt webinar
vedr. Horizon Europe.
•
at der i fakultetet er nedsat en komite, der skal have en generel diskussion om alternative karriereveje og professorevalueringer samt af hvordan man fremmer kvindelige forskeres
karriere. Hvis ECOS FU har input til dette arbejde, kan I kontakte Toke Høye. ECOS er pt. repræsenteret i udvalget v. Camilla Fløjgaard.
•
at vi har mulighed for at kommentere AUs action plan/strategi 2023. Send eventuelt input til Toke Høye.

5.

Principper for ansøgninger til fonde med lavt overhead bidrag
Problemerne vedr. kravet om et højt overhead blev drøftet grundigt igennem
og følgende blev konkluderet:
•
Vi får ikke en aftale med andre institutter på AU eller andre
universiteter om at søge ens overhead. Ole Hertel skønner ej
heller, at det har betydning for vurderingen af en ansøgning.
•
Ole Hertel beder alle om at sikre en fornuftig inddækning, når
der sendes ansøgninger afsted. Vi stiler mod at hente et overhead på 44 % på forskningsprojekter (116 % på rådgivning).
(Der er plads til, at der kan tages chancer en gang i mellem. –
eller alternativt: Strategiske overvejelse kan ligge til grund for
at søge fonde med lavere OH. Ole skal altid godkende ansøgningerne.
•
Brian Vinter arbejder på, på fakultetets vegne, at formidle
problemstillingen med og baggrunde for det høje overhead til
diverse fonde.
•
Stine Bjorholm arbejder i samarbejde med projektøkonomerne på en oversigt over finansieringsmulighederne hos de
mest søgte fonde, så man kan danne sig et indtryk af hvad
man kan forvente af overhead og anden inddækning.
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Toke Høye rundede drøftelsen af med at bemærke, at det er rart at vide, at
man kan have en dialog om overhead med ledelsen i forb. med en ansøgning,
men at vi naturligvis skal være med til at sikre instituttets økonomi.

6.

Forskningspraksis: Workshoppen "Krydsfeltet mellem objektiv
forskning i forhold til politiske interesser"
Ole Hertel understregede, at det er vigtigt, at vi overholder god forskningspraksis og vigtigt, at vi ved hvordan vi skal og kan agere.
Der er generelt stor interesse for en workshop om god forskningspraksis og
formentlig basis for at afholde en sådan årligt.
Formen på en workshop om emnet blev drøftet og der var enighed om, at det
er vigtigt med en dygtig moderator, gerne en ekstern, evt. en journalist, ligesom der bør tages højde for, at der er engelsksprogede deltagere.
Toke Høye rundede af med at understrege vigtigheden af, at vi får afholdt
workshoppen snarest muligt, og at det bliver gjort rigtigt.
Christian Sonne bemærkede, at en lignende workshop vedr. forsøgsdyr og etik
også kunne være relevant.

7.

Evaluering af workshoppen "Application budget"
Stine Bjorholm fortalte, at vi den 2. dec. 2021 afholdt en 1,5 times online workshop om ansøgningsbudgetter. Der var 55 deltagere. Workshoppen havde oplæg fra FSE, vores projektøkonomer, Stine samt Rune Dietz.
Et væsentligt udbytte fra workshoppen er, at den åbnede op for interne drøftelser af og erfaringsudvekslinger omkring ansøgningsbudgetter, hvilket er
meget aktuelt givet vores økonomiske situation. Det er også vigtigt, at vi som
institut indsender ansøgningsbudgetter, der følger de samme retningslinjer.
Toke rundende af med at konkludere, at det er godt at have workshops internt
i instituttet, og at vi fremadrettet fortsat bør prioritere at afholde workshops
med relevante emner.

8.

Drøftelse af deadlines vedr. tilbagemeldinger til "HEU first draft
work programme 2023-24 - Cluster 6 ….".
Christian Sonne mener, at processen omkring input til HEU er utilfredsstillende. Primært de korte tidsfrister til gennemlæsning og kommentering, men
også vores repræsentation i udvalget.
Stine Bjorholm oplyste, at der er mange led, hvor alt skal processeres igennem
og, at det derfor kan være svært at gøre noget ved de korte deadlines. Fra AU
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er det Hans Sanderson og Peter Grønkjær der repræsenterer os - de er meget
omhyggelige med at tænke ECOS med.
Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe under FU, bestående af Christian Sonne og Stine Bjorholm. De udarbejder en strategi for hvordan vi på
ECOS styrker mulighederne for at bidrage med input til arbejdsprogrammerne
og sikrer vores indflydelse i referencegruppen bedst muligt.

9.

Hvilke fonde har vi søgt og hvordan er succesraten?
Udsat til næste møde i FU.

10.

Hvem kan være med til at evaluere ansøgninger til MSCA masterclass?
Bodil Ehlers går ind i arbejdet med at evaluere ansøgningerne sammen med
Stine Bjorholm. Der er deadline den 17.-18. marts 2022.

11.

Skal et af de tre kommende møder være et fysisk møde?
Det blev besluttet, at det kommende FU-møde afholdes som et fysisk møde
med mulighed for at deltage virtuelt. Toke Høye og Charlotte Hviid aftaler
nærmere.

12.

Evt. (15.55-16.00 - 5 min.)
Intet

