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Mødedato:   12. februar 2018 / kl. 10:00 – 12:00 
Mødested:   PV22 
Mødeemne:   Udvalg for MARK-Jylland 
 
Deltagere: Elly Møller Hansen – Henning C. Thomsen – Ib Sillebak Kristensen – 
Jens Bonderup Kjeldsen – Peter Sørensen – Poul Erik Lærke – Preben Olsen – Anna 
Dorthe Østergaard 
 
Fraværende:  Mathias Neumann Andersen 

 

1. Stregkoder til udtagne prøver – Jens Molbo 

På opfordring fra Preben gav Jens Molbo en demonstration, af hvordan VAP-

prøverne registreres med stregkoder. Hvert prøvenummer skal afspejle lokalitet, 

udtagningssted samt analysetype. En prøve er lig med 3 flasker, og alle flasker 

bliver i felten monteret med en label med en unik stregkode. De 3 flasker  

kommes i en kasse, som ligeledes påmonteres den relevante stregkode. Efter 

hjemkomst overføres stregkodenumrene til relevante følgesedler, inden  

prøverne afleveres til analyse. 

 

Henning oplyste, at de på Flakkebjerg er kommet langt med at indføre et nyt 

stregkodesystem. Udvalg for MARK-Jylland bakker op om, at Henning  

deltager i et kommende opstartsmødet om det nye stregkodesystem på  

Flakkebjerg og forventer, at personalet i Jylland får del i deres erfaringer med 

systemet, så det kan indføres på de øvrige laboratorier og forsøgsstationer, hvor 

det er relevant.  

 

2. Kommissorium – Elly 

Elly gennemgik det skriftlige kommissorium for Udvalg for MARK-Jylland og 

fremhævede, at kommissoriet også omfatter semi-field-anlæg, klimakamre og 

væksthuse foruden faciliteter til markforsøg. 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

4. Nyt fra Foulumgård og Havrisvej – Jens  

Semi-field:  Vi har en udfordring mht. med de automatiske vandopsamlere, som 

ikke fungerer korrekt, når der kun kommer lidt vand. Dennis er sat på  

opgaven og arbejder på en ny løsning. Det vurderes ikke, at der er problemer 

med utætte kar ved normal (ikke-vandmættet) benyttelse af karrerne. 

 

De mobile tage er slidt op, delvist pga. fejlkonstruktion af bl.a. hjul og skinner. 

Dette er meldt ind til Byggestyrelsen, som muligvis vil betale for nye tage – men 

de har endnu ikke meldt tilbage, selvom en tilbagemelding var lovet ultimo  

januar. Under alle omstændigheder skal der sørges for, at de forsøg, der skal  
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foregå i anlægget i år, får opfyldt deres behov for overdækning, eller at den  

forsøgsansvarlige bliver orienteret om manglende funktion af tage. Ifølge Jens 

skal mindst ét tag bringes til at fungere i år. Jens inddrager og orienterer de for-

søgsansvarlige om muligheder og planer for at få tilstrækkelig overdækning i år.  

 

Før man påbegynder forsøg i karforsøgsanlægget, er det vigtigt at kontakte 

Helle Baadsgaard Sørensen. 

 

Havrisvej:  Vi lever på lånt tid, da arealerne er på lejet jord. Vi har lejet os ind 

hos to forskellige udlejere, hvoraf den ene udlejer jord, som er ejet af en anden.  

 

Lejekontrakten for ”Konggaards” jord udløber 1. januar 2020 (en mulig  

forlængelse er noteret i kontrakten, og forhandlinger om forlængelse skal ske  

senest 15 måneder før kontraktens udløb). Annelise Konggaard har haft planer 

om at omlægge arealet til økologi og dermed ikke forlænge vores nuværende  

aftale. Jens B. K. er i dialog med Annelise Konggaard om eventuelt at leje hele 

arealet for en længere årrække.   

 

Det andet areal lejes for et år ad gangen. Udvalg for MARK-Jylland er stærkt 

bekymret over fremtidsudsigterne for de forsøg, hvor der er brugt store beløb på  

permanent installering af sugeceller. Jens har foreslået, at vi køber jorden, hvis 

det er muligt. 

 

Det er ikke muligt at sikre vand nok til vandingsforsøg via de eksisterende rør. 

Der arbejdes derfor på at installere nye vandledninger med tilstrækkelige  

dimensioner. 

 

5. Databaser – fremtidssikring af data – Jens 

Vi har pt. Access-databaser, som vi ikke længere kan vedligeholde, efter Holger 

er gået på pension. Foulumgård har et klart ønske om at skifte til SQL-data- 

baser, da vi allerede har flere superbrugere til SQL.  

 

Elly nævnte, at emnet også har været på CENTs vintermøde den 23. januar 

2018, hvor det blev nævnt, at der i forbindelse med AnaEE-projektet forventes 

oplæring af en Access-superbruger. 

 

Udvalg for MARK-Jylland opfordrer til, at der nedsættes et udvalg af  

fagkyndige personer til belysning af fordele og ulemper ved Access og SQL- 

databaser og deres fremtidige benyttelse, samt at Jens B. K. bliver medlem af 

udvalget. Dette udvalg indstiller efterfølgende, om det skal være Access eller 

SQL, vi skal benytte fremover. Det er vigtigt, at indstillingen også dækker  

Flakkebjerg, da visse forsøg er beliggende også på denne lokalitet. Det blev  

desuden foreslået, at der kunne indhentes tilbud fra ”Nordic Field Trial” hos  
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SEGES til datahåndtering. Ib har efterfølgende oplyst, at hos SYSTEM er Birger 

Faurholt Pedersen superbruger i SQL og muligvis også i Access.  

  

6. Nyt fra Askov – Henning  

Henning gennemgik sin PowerPoint-præsentation over alle forsøg i Askov og på 

Jyndevad. Hennings præsentation lægges ud på O-drevet tillige med referatet 

(se pkt. 14).  

 

Jyndevad er sat til salg, og en køber er parat til at købe så hurtigt som muligt. 

Men det er usikkert, om der fortsat kan være forsøg på lokaliteten. Da der  

tidligere er givet udtryk for, at f.eks. Vekselvirkningsforsøget kan fortsætte, er 

Udvalg for MARK-Jylland stærkt foruroliget over den tilsyneladende  

usikkerhed vedrørende fortsættelsen af dette forsøg. Der findes desuden andre 

igangværende forsøg på Jyndevad, som har brug for en vurdering/afklaring,  

af hvor længe det er muligt at fortsætte forsøgene. 

 

Salgsopstilling:  Flensborgvej 22, Tinglev 

 

Specialanlægget på Jyndevad:  Skal andre bare rydde op efter os? Der blev 

spurgt ind til, om forsøgsarealerne sælges ”som beset”, hvilket er uvist. Ifølge 

Henning er der desuden oppløjet diverse slanger fra permanent installerede  

sugeceller, som den nuværende lejer af jorden indtil videre selv har fjernet. 

 

Der mangles en tekniker på AU Askov, og det er godkendt, at der ansættes en. 

 

7. Opsummering af temadag og fastliggende markforsøg – Henning/Jens 

Et notat med opsamling fra gruppearbejdet (udarbejdet af Bent T. Christensen) 

lægges på O-drevet tillige med referatet (se punkt 14). Eventuel opfølgning på 

gruppearbejdet UDSKYDES til næste møde. 

 

Elly fremhævede Jørgen Eriksens indledning til temadagen, hvor forsøgsfacilite-

ternes betydning blev illustreret af mængden af artikler og myndighedsbesvarel-

ser, der bygger på forsøg udført på forsøgsstationer. 

 

Ønsker om ERFA-grupper:  Udvalg for MARK-Jylland støtter op om  

oprettelse af 5 ERFA-grupper, som omtales i notatet ovenfor. Det udestår dog at 

få igangsat ERFA-grupperne. 

 

8. Afholdelse af temadage på forsøgsstationer – Henning 

UDSKUDT til næste møde. 

  

9. Kvadratmeterpriser – Elly  

Vi har forskellige udregninger på Foulumgård og Flakkebjerg. De 2,50 kr./m2 

http://www.freja.biz/flensborgvej-22
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skal dække dyrkning af en ”let” afgrøde samt leje af jord.  

 

På Foulumgård udregnes prisen på basis af forsøgets bruttoparceller, mens den 

på Flakkebjerg udregnes på baggrund af hele den pågældende marks størrelse. 

Udvalg for MARK-Jylland opfordrer til retningslinjer, som giver en mere 

ensartet beregning, som også afspejler, hvor komplekst forsøget er at etablere og 

passe. Det forlyder, at Thomas Jensen (Flakkebjerg) er i gang med at udarbejde 

et oplæg til en ensretning af priserne. 

 

10. Budgetindmeldingstidspunkter for interne forsøg – Elly 

Udvalg for MARK-Jylland opfordrer til, at budgetter for interne, allerede 

igangværende forsøg indmeldes i efteråret, således at tilbagemelding om  

finansiering kan gives hurtigst muligt efter nytår. Det vil være af stor betydning 

for rettidig planlægning af aktiviteterne i mark. 

 

11. Oprydning på Jyndevad Forsøgsstation – Henning 

Se punkt 6. 

 

12. Reservationer/manualer m.m. – Elly 

Punktet er foreslået af Mathias, som påpeger behovet for at få organiseret  

markmåleudstyr, således at vi kan reservere, vedligeholde og kalibrere, samt at  

manualer kan blive tilgængelige. UDSKUDT til næste møde 

  

13. Frosne sugecelleslanger – Elly 

UDSKUDT til næste møde. 

 

14. Hvor ønskes diverse mødereferater gemt – AD 

Alt gemmes på O-drevet her:    

O:\ST_AGRO\Faelles\Udvalg for MARK-Jylland 

  

15. Dato for de næste 4 møder 

Næste 2-timers møde skal være i midten af marts – Anna Dorthe rundsender 

Doodle snarest.  

 

De sidste 2 møder indkalder Anna Dorthe til engang i juni og oktober.  

 

Opstår der et akut behov for et møde, indkalder vi til et ekstraordinært møde. 

 

 


