Tale ved åbningen af forskningsprojekt BIOPRO 1. februar 2013. Af
Rektor Ralf Hemmingsen.

Det talte ord gælder

Deres Kongelige Højhed
Minister
Samarbejdspartnere og gæster.

”Jo mere original en opdagelse er når den bliver gjort, jo mere
indlysende synes den at være efterfølgende.”
Sådan skrev den ungarsk-britiske forfatter og journalist Arthur
Koestler i sit værk om menneskelig kreativitet fra 1964.
BIOPRO er selvfølgelig ikke en videnskabelig opfindelse i sig selv.
Men til gengæld er ideen bag ved meget indlysende og i
udgangspunktet original. - Særligt set i forhold til den mere
traditionelle fødekæde-tankegang mellem forskning og industri.
Fra et universitetsperspektiv er BIOPRO ikke kun et meget konkret og nyttigt
projekt. Det er også et helt specifikt eksempel på, at samarbejde mellem
universitetsforskningen og industrien er til fordel for begge parter.
Adgangen til storskalaanlæg vil være til stor nytte for både DTU og KU’s
forskere. Det giver bogstavelig talt mulighed for opfølgning og optimering af
processer undervejs i produktionen.
Det kan så at sige foregå real time med mulighed for at reducere spild og
spare energi og samtidig høste anvendelige forskningsresultater. - Både hér,
hvor arbejdet foregår og i forhold til udvikling af eksempelvis sensorer til brug
for små og mellemstore virksomheder.
Og det har Danmark jo brug for. Vi befinder os i en situation, hvor vi skal
skabe viden og sætte den i spil. Det er en forudsætning for at skabe ny vækst,
velstand og arbejdspladser.
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Bioteknologi er et område, hvor potentialet er stort. Og Danmark er ikke
ufortjent langt fremme industrielt og forskningsmæssigt.
Opgaven er derfor at bygge videre. En måde at gøre det er, at skabe de rette
forbindelser.
BIOPRO er en forbindelse – og endda én med et meget konkret indhold.
Der er så at sige virkelig noget, der fermenterer - i anlæggene såvel som i
overført betydning.
Både DTU og KU er førende inden for den bioteknologiske forskning og
uddannelse. Men vi er samtidig meget fokuserede på, at innovation og
anvendelse i produktionen er den naturlige forlængelse af forskning og
uddannelse.
I tråd med dette er vi særdeles tilfredse med at indgå i samarbejdet. Derfor vil
vi gerne rette en tak til vores samarbejdspartnere og til de myndigheder, som
har bidraget finansielt til BIOPRO.
Vi ser frem til at følge BIOPRO. Og vi er sikre på, at initiativet både vil være til
gavn for dem, der er direkte engagerede i dagligdagen og for byen og
regionen.
Tak for ordet.
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