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Referat: aftagerpanelsmøde for 
civilingeniøruddannelsen i Miljøteknologi 

Onsdag den 14. november 2018, kl. 12.30 – 15.00 

Deltagere i mødet: 

Mette Smedegaard Hansen (NGF Nature Energy)  

Jan Thrane (Odense Renovation),  

Peer Andersen (Fjernvarme Fyn) 

Mogens M. Møller (Miljøforum Fyn) 

Per Haugsted Petersen (Rambøll) 

Vivian Andersen (Odense Kommune) 

Birgitte L. Sørensen (SDU, Lektor, Uddannelseskoordinator) 

Henrik Wenzel (SDU, Professor, Centerleder) 

Gang Liu (SDU, Lektor) 

Mette Jantzen (SDU, Uddannelsesadministrator) 
 

Afbud: Mette Christensen (Region Syddanmark), Per Æbelø (SDU, Kvalitetskoordinator), Ciprian Cimpan 
(SDU, postdoc) 
 

 

Dagsorden 

1. Rundvisning Nature Energy Midtfyn (v / Mette Smedegaard Hansen – ca. 1 times tid) 

2. Retur til TEK/SDU – Velkomst og frokost (v / Birgitte L. Sørensen)  

3. Præsentation af nyt medlem i panelet 

4. Status for uddannelsen – diverse nøgletal (v / Birgitte L. Sørensen) 

5. Evaluering med eksterne eksperter – Vi forventer inden mødet at fremsende et dokument med 

fokuspunkter for uddannelsen, som vi ønsker jeres input til. 

6. Opfølgning på handleplan fra sidste års møde i aftagerpanelet – bilag 1, side 3 

7. Eventuelt 
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Referat af mødet 

Ad 1. 

Mødet startede med en spændende og interessant rundvisning på Nature Energy’s biogas anlæg i Heden 

nær Ringe. Korte facts omkring Nature Energy. Det hele startede for mindre end 5 år siden, hvor 

virksomheden investerede mere end 1 milliard kr. i 7 biogasanlæg og grøn omstilling af gasnettet. I 

slutningen af 2017 blev Nature Energy solgt til en gruppe private investorer. Biogas anlægget i Heden er ca. 

2½ år gammelt. Der er pt ansat 4 driftsfolk og 8 chauffører. Der bliver kørt ca. 1000 tons gylle og affald ind i 

døgnet. Anlægget er under udvikling og arbejder med at forbedre processer og teknikker. Desuden har de 

planer om en væsentlig udvidelse af anlægget med input og output der kommer fra og kan bruges i 

økologisk produktion.  

Ad 2.  

Vi kører retur til SDU. 

Ad 3. 

Efter rundvisning på Nature Energy fortsatte mødet på SDU. Birgitte Sørensen bød velkommen til nyt 

panelmedlem Vivian Andersen fra Odense Kommune og kunne samtidig fortælle at panelet er udvidet med 

endnu et medlem Mette Christensen fra Region Syddanmark, som desværre var forhindret i deltagelse til 

dette møde. 

Henrik Wenzel og Birgitte Sørensen gennemgik en oversigt over metoder til forståelse af miljøproblemer, 

som illustrerer emner/temaer i uddannelsen i dag. Se vedhæftede. Oversigtskemaet tegner uddannelsens 

profil.  

Ved præsentation af uddannelsens opbygning kommenterede et medlem af panelet, hvorvidt det er 

hensigtsmæssigt at 1. semester fokuserer meget bredt via Life Cycle Assessment, hvorefter uddannelsen 

går mere og mere i detaljegraden på 2. og 3. semester. For andre paneldeltagere giver det mening at man 

starter bredt og derefter zoomer mere ind.  

Præsentation af valgfag og værktøjer. Gang præsenterede sit valgfag Industriel økologi, som omhandler 

hvorledes virksomheder i tætte erhvervsområder udnytter hinandens affaldsprodukter.  

Birgitte beretter om en dialog med Mette Christensen fra Region Syddanmark, som fortæller at de ofte 

ansætter folk fra følgende universiteter; Aarhus, Aalborg, DTU og samtidig undrer sig over, hvorfor der ikke 

ansættes folk fra SDU. Mette, som arbejder mest med affald og ressourcehåndtering, stiller følgende 

spørgsmål: ”Hvilken rolle skal behandling og oprydning i det ydre miljø spille i Miljø uddannelsen”? Det 

skyldes først og fremmest det korte forløb, uddannelsen har, og et fokus på oprydning og behandling vil 

forudsætte mere uddannelse tid f. eks i en bacheloruddannelse. 

Når vi kigger på uddannelsens fremtidsperspektiv nævnes cirkulær økonomi som usynlig i uddannelsens 

opbygning, vurderer panelet. Henrik Wenzel forklarer, at det allerede er en del af uddannelsen i fagene 

Eco-efficient Engineering og Waste Management. Uddannelsen overvejer at synliggøre Cirkulær økonomi i 

uddannelsen, så det ikke ligger skjult i fagene. 
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Panelet forespurgte om det kunne være relevant at inkorporere Miljøledelse samt Miljø- og 

samfundsøkonomi i uddannelsen. Måske i samarbejde med SAMF. Medlemmer af panelet fortæller at de 

seneste ansættelser i deres virksomheder har været forretningsfolk og ikke ingeniører.  Henrik forklarer at 

hans/uddannelsens fokus, hvad økonomisk analyse angår, ligger på det samfundsøkonomiske aspekt, og at 

det vil nok være oplagt at konvertere uddannelsens nuværende økonomifag til samfundsøkonomi.  

Henrik Wenzel foreslår Miljø kemi som et valgfag og ønsker panelets mening om dette. Det lyder fint ifølge 

Panelet.  

Panelet ønsker at uddannelsen også husker at fokusere på de basale ingeniør færdigheder og henviser til 

det store fælles aftagerpanelmøde i foråret 2018, hvor der var bred enighed blandt alle aftagere at 

uddannelserne på SDU skulle fokuseres på basale ingeniør færdigheder.  

Kommunikation er også vigtigt at lære for de studerende. At kunne kommunikere/sælge vigtigheden af 

miljørigtige løsninger til de folk, man beskæftiger sig med i det daglige arbejde.  

Henrik præsenterer listen af værktøjer i uddannelsen og opfordrer panelet til at komme med yderligere 

værktøjer. Listen er vedlagt referatet. Et medlem fortæller at Excel kan være et utrolig vigtigt værktøj og 

beretter om en medarbejder, som ved hjælp af Excel, leverede imponerende resultater ud af tilgængelige 

data. 

Ad 4. 

Præsentation af nøgletal, herunder færdiggørelse til tiden. Uddannelsen har ingen problemer på dette 

punkt. Ledighedstal bliver også præsenteret. Birgitte forklarer at SDU generelt ikke er enig med ministeriets 

tal, så derfor er opgørelse blank. Uddannelsen har mange internationale studerende, hvilket gør det 

sværere at få de studerende i job i Danmark. De studerende bliver tilbudt dansk undervisning, men dette er 

ikke altid nok til at skaffe dem ansættelse i danske virksomheder. På trods af dette har et relativt stort antal 

udenlandske studerende aktuelt fået job i Danmark, så nøgletallet på dette punkt er forbedret væsentligt 

siden sidste møde i panelet. Opgørelse over erhvervssamarbejde; her klarer uddannelsen sig også godt. 

Halvdelen af de studerende laver speciale i samarbejde med virksomheder.  

Uddannelsen har udarbejdet sin egen dimittend opgørelse (findes i vedhæftet materiale). Flere og flere 

studerende kommer i job. Det sker bare ikke lige med det samme, når de er færdige. En opfølgning på de 

studerende, som blev færdige i 2017, viser at de nu er i job. De internationale studerende kommer også i 

job. Panelet ønsker at vide om de studerende får ansættelse som ingeniør, hvilket de gør.  

Studiemiljøundersøgelsen præsenteres kort. Findes i vedhæftet materiale. 

Ad 5. 

Birgitte præsenterer listen over deltagere til eksternt ekspertpanel.  Panelet mangler en formand, som skal 

være faglig ekspert.  Birgitte opfordrer aftagerpanelet til at komme med forslag til en mulig formand for 

ekspertpanelet. Listen findes i vedhæftede materiale. 

Ad 6. 

Birgitte gennemgår handlingsplanen fra sidst. Vi har ageret på næsten alle punkter. Findes i vedhæftet 

materiale. 
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Nyt punkt til fremtidig handleplan – stort ønske om nyt panel medlem fra Miljøstyrelsen. Panelet er enige 

om at vente med næste møde til dette medlem er fundet.  

Ad 7. 

Mette Jantzen fortæller at Det Tekniske Fakultet har besluttet at rykke det store fælles aftagerpanelmøde 

til afholdelse i efteråret, ergo næste gang i efteråret 2019. Dermed skal de uddannelses specifikke 

aftagerpanelmøder afholdes i foråret. Panelet ønsker et nyt møde allerede i foråret 2019, selvom man fra 

Fakultetets side ikke forventer afholdelse af uddannelses specifikke aftagerpanelmøder før foråret 2020. 

Panelet siger at uddannelsen ikke skal føle et pres til at invitere panelet spændende steder hen. Panelet vil 

faktisk meget hellere høre om aktuelle initiativer eller spændende kampagner, som uddannelsen har gang i, 

f.eks. den kampagne som Henrik Wenzel har gang i lige nu. Henrik viser et kort indslag fra TV2 om den nye 

kampagne ”Frit lejde”. Genbrug af elektronik.  

 

Handlingsplan som følge af aftagerarrangementet  

Emne  Handling Tidshorisont 

Udvidelse af panelet med en 
person fra Miljøstyrelsen 

 Opsøge nyt medlem Foråret 2019 

Undersøge muligheder for 
valgfag 

 
Undersøge muligheder for at oprette 

miljøkemi 
2019 

Inddragelse af samfunds-
økonomiske aspekter i 
uddannelsen 

 
Undersøge muligheder for at tilføje dette 

fagområde til uddannelsen 
2019 

  


