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1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen godkendtes. Mødet afsluttes med en rundvisning i semifield. 
 
2. Opfølgning på punkter fra sidste møde  
Arbejdsmiljørundgang i nye laboratorier i Foulum: Palle Jørgensen orienterede om, 
at rundgang er gennemført. Der blev kun konstateret småting, som er under ændring. 
Notat er under udarbejdelse. 
 
Arbejdsmiljørundgang kontorområdet Flakkebjerg: Rapport er fortsat under udar-
bejdelse. 
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Nødstop på transportbånd i grovlaboratoriet, Foulumgaard: Dennis Villadsen oply-
ste, at arbejdet er afsluttet. 
 
Fornyelse af sprøjtecertifikat: Thomas Birger Jensen oplyste, at kurser forventes af-
holdt i januar, dvs. 1-dages kursus i hhv. Flakkebjerg med deltagelse fra Askov og i 
Foulum.  
 
Test af belastningen af forsøgsmedarbejderne i forbindelse med sprøjtning: Erik 
Steen Kristensen bad på mødet, der blev afholdt i august, om skriftligt materiale på 
baggrunden for ønsket om test af belastning i forbindelse med sprøjtning. Det blev 
desuden vurderet, at en intern undersøgelse ikke ville være tilstrækkelig, men at den 
skal udføres af en forsker. Undersøgelsen forventes påbegyndt i foråret i forbindelse 
med svampeforsøg i korn. 
 
Ny sprøjte til små kulturer er sendt i udbud og de modtagne tilbud er ved at blive vur-
deret.  
 
3. Nyt fra arbejdsmiljøgrupperne  
Palle Jørgensen orienterede om henvendelse vedr. sikkerhed i forbindelse med feltar-
bejde på Grønland. Ved seneste ophold blev der set isbjørne ganske tæt på og der fore-
spørges derfor, om der må medbringes våben. Palle Jørgensen vil kontakte Jørgen B. 
Jespersen, daglig arbejdsmiljøleder på ST, idet der er andre institutter under ST, der 
arbejder på Grønland, og det må formodes, at der her allerede foreligger sikkerhedsin-
struktioner for arbejde på Grønland. Der bør være ensrettede regler for ST på området.  
 
Verner Lindberg oplyste, at der var gennemført opfølgning på punkt i arbejdsmiljø-
rundgang for maskiner vedr. kartoffeloptager. Der er lavet nogle forbedringer.  
 
Dennis Villadsen oplyste, at der skal gennemføres APV, når ombygning på Foulum-
gaard er færdig. 
 
Anne-Pia Larsen oplyste, at laboratorier på Flakkebjerg stadig er under ombygning. 
Når ombygning er færdig, skal der ses på nye affaldscontainere. De nuværende er for 
høje og svære at lukke. Verner Lindberg tilføjede, at der for marksprøjter er en regel 
om, at man ikke må træde op og at max. højde for påfyldning ved håndtering af pesti-
cider er 130 cm. 
 
Mogens Nicolaisen orienterede om, at nye instrukser for gæsteforskeres/-studerendes 
arbejde i laboratorier er under udarbejdelse. Det sker efter, at udstyr i gentagne til-
fælde er blevet ødelagt i forbindelse med arbejde uden for normal arbejdstid. Der tages 
udgangspunkt i PATENT. 
 
Anne-Pia Larsen fortalte om håndtering af kvælstof og fandt, at der bør være fælles 
regler for alle i Flakkebjerg for håndtering af kvælstof. Mogens Nicolaisen følger op. 
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Dennis Villadsen orienterede om drejebænk i værksted, hvor afskærmning og bremse 
af klo mangler. Der skal tages stilling til, om dette kan eftermonteres eller om der 
eventuelt skal ses på en ny drejebænk. 
 
4. Psykisk APV 2016  
Mogens Nicolaisen orienterede om statusrapport på psykisk APV indsendt til Jørgen 
B. Jespersen i begyndelsen af oktober.  
 
Palle Jørgensen oplyste, at statusrapporter for psykisk APV blev behandlet på FAMU-
møde i sidst i oktober, hvor Jørgen B. Jespersen havde udarbejdet en opsummering af 
alle rapporter. Den vil senere blive behandlet på et fælles FAMU-FSU-møde og senere 
igen på HAMU-møde.  
 
5. Fysisk APV 2015  
Fremdrift for fysisk APV 2015 blev gennemgået på FAMU-møde. På mødet fremgik 
det, at AGRO fortsat har udestående handleplaner. Palle Jørgensen har undersøgt 
dette og konstateret, at de udestående handleplaner i vid udstrækning omhandler 
UNI-lab-renovering på Flakkebjerg. Disse kan afsluttes, idet løsningen er ”UNI-lab-
renovering”, og opfølgning i form af en rundgang i de nye lokaler vil blive udført, når 
renoveringen er fuldført.  
 
6. Meddelelser og referater fra relevante møder, herunder FAMU  
Palle Jørgensen orienterede fra seneste FAMU-møde: 

• Statistikker for arbejdsulykker og fravær – AGRO ligger fint i statistikkerne 
• Tilsyn fra AT – der er givet grønne smileys ved tilsyn, på nær en enkelt gul 

smiley 
• Beklædning i forbindelse med laboratoriearbejde – med henblik på at få ens-

artede retningslinjer for beklædning vil der blive udarbejdet et notat, som sen-
des til LAMU-formænd til kommentering. Drøftelsen inkluderede også proce-
durer i forbindelse med tildækkede personer. 

• Struktur af og valg til arbejdsmiljøorganisationen 2018-2021 – Dekanen 
lagde op til, at antallet af arbejdsmiljøgrupper bør diskuteres, idet han syntes, 
at der var mange arbejdsmiljøgrupper i de enkelte institutter. FAMU vil efter 
valget have samme antal medlemmer som nu. Institutter og centre vil blive 
bedt om at indsende indstilling vedr. arbejdsmiljøgrupper senest 11. november 
2017 til Jørgen B. Jespersen. 

• Kommende APV – der lægges op til, at fysisk og psykisk APV køres som en 
samlet undersøgelse.  

 
I forbindelse med sygefravær blev det drøftet, om data fra AGRO stammer fra Pro-
Mark. Palle Jørgensen undersøger dette. Det blev fremhævet, at det er vigtigt, at syge-
fravær registreres rigtigt i ProMark.  
 
7. Fremtidig organisering for MARK i LAMU  
Med henvisning til referat fra institutledelsesmøde orienterede Mogens Nicolaisen om, 
at det her blev indstillet, at LAMU fortsætter med 3 arbejdsmiljøgrupper, dog kun med 
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2 repræsentanter i MARK-gruppen mod tidligere 3. Skønt der i en periode kun har væ-
ret 2 repræsenter for mark-området i LAMU, efter at Ove Edlefsen gik på pension, 
fremhævede Verner Lindberg, at mark-, væksthus- og værkstedsområdet er meget 
stort og forskelligartet og dækker flere lokaliteter. Verner Lindberg anbefalede derfor 
klart 3 repræsentanter for at kunne dække hele området: tunge maskiner, finmekanik 
og pesticider, og henviste også til statistikken over ulykker inden for landbrug, som lig-
ger forholdsvist højt. Der findes en mulig kandidat til tunge maskiner, men betinget af 
at opgaven kun gælder maskiner. Der var opbakning fra LAMU til, at markområdet 
skal dækkes af 3 repræsentanter.  
 
Verner Lindberg oplyste, at han ikke genopstiller ved valget. Der er muligvis en kandi-
dat til at overtage pesticidområdet. Øvrige LAMU-medlemmer forventer at genopstille. 
 
8. Årlig arbejdsmiljødrøftelse  
Målene for 2017 blev gennemgået. Målene er i vidt omfang opfyldt. Enkelte mål over-
føres til næste år, f.eks. sikkerhedsrundgang i nye laboratorier i Flakkebjerg. 
 
Nye mål for 2018 blev diskuteret. Nogle mål overføres fra 2017 og dertil tilføjes  
 

• Test af belastning af forsøgsmedarbejdere i forbindelse med sprøjtning 
• Fornyelse af sprøjtecertifikater 
• Rundgang i laboratorier herunder grovlaboratorier efterår 2018, evt. i forbin-

delse en APV-proces 
 
Status på evakueringsøvelser. Der har ikke været afholdt evakueringsøvelser i 2017 i 
hverken Foulum og Flakkebjerg. Der følges op med Jørgen B. Jespersen med henblik 
på afklaring af procedure for iværksættelse af evakueringsøvelser, som formodes at 
skulle afvikles per lokalitet. 
 
Udkast til årlig arbejdsmiljødrøftelse udarbejdes og sendes til kommentering.  
 
9. Arbejdsulykker og nærved ulykker  
Der er ikke indkommet nye anmeldelser siden sidste møde. Der blev orienteret om to 
arbejdsulykker, hvor anmeldelser er under udarbejdelse.  
 
10. Supplerende arbejdsmiljøuddannelse  
Thomas Birger Jensen er tilmeldt den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. 
Jytte Christensen deltager i kursus om god omgangstone den 23. november. Jytte 
Christensen har tidligere deltaget i kursus om anerkendelse og betegnede det som et 
godt kursus. 
 
11. Eventuelt 
Hjertestartere og placering blev drøftet – ude og inde. I Flakkebjerg er hjertestarterne 
nu 5 år og batterierne og elektroder skal fornyes.  
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