Tale ved uddelingen af universitetets innovationspris ved årsfesten,
16. november 2012. Af Prorektor Thomas Bjørnholm.
Som prorektor er det mig en ære at overrække årets innovationspris.
For nogle uger siden spurgte min datter: ”Far skal vi ikke ind og se den nye
James Bond film?” Jo – det skulle vi, og det blev der en god familie-bif-tur ud
af.
Skyfall hedder den nye Bond-film – og den begynder med et frit fald for James
Bond. Han bliver skudt og falder ned i en slugt. Skyfall er også navnet på den
faldefærdige ruin i det skotske udkants-Europa, som er Bonds barndomshjem.
Men måske er Skyfall også et billede på Europa, som risikerer at falde ned i
dybet efter mange års storhed. Med mindre vi tager fat på operation Skyfall.
Med mindre vi satser på viden og innovation.
Derfor er der al mulig god grund til, at KU overrækker innovationsprisen til
forskere, der har gjort noget exceptionelt for at bringe viden i anvendelse til
glæde for det omgivende samfund.
Universitetets fakulteter nominerede i år 7 spændende kandidater til prisen.
Vinderen er en gruppe forskere som i mange år har forsket i at isolere
planteprotein for at få mere ud af afgrøderne. De fik kontakt til en virksomhed
– ikke fra det skotske højland, men fra det vestjyske landbrugsland - Agro
Korn, som producerer foder til husdyr. Sammen med forskerne fandt de en
metode, så proteinerne kan tilsættes både i dyrefoder og i fødevarer som fx i
kød, brød og energidrikke til ældre og sportsfolk.
Nu er Agro Korn sammen med en anden virksomhed i gang med at bygge en
fabrik til 100 mio. kr. ved Horsens. Forskerne hjælper fra laboratoriet med at
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teste produktionsmetoden. Virksomhederne satser på at få succes på de
globale markeder.
Historien fortæller os tre ting: For det første er der ingen modsætning mellem
grundforskning og anvendt forskning. For det andet kan forskning på KU skabe
vækst og arbejdspladser med fremtid i – også i det yderste Vestjylland.
Og for det tredje, at der er god fornuft i, at KU satser strategisk på forskning i
de store samfundsudfordringer: Energi, klima, sundhed - eller som her
fødevarer.
Vi vil - for at blive i James Bond-jargonen – give alle studerende og forskere et
”License to innovation”.
Årets vindere er:
Lektor Keld E. Markedal
Lektor Jens Christian Sørensen
Docent Hilmer Sørensen
- fra Science.
Jeg vil gerne bede jer om at komme herop foran talerstolen og modtage
Innovationsprisen, som består af 10.000 kroner og en krukke fremstillet af
keramiker Per Weiss: Til lykke!
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