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1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Referat fra sidste møde 

a. Stregkoder til udtagne prøver (punkt 1 på sidste møde) 

Henning har været på Flakkebjerg og deltaget i et møde om stregkode-

systemer til mærkning af prøver. Der blev ikke truffet beslutning om 

et fælles stregkodesystem for AGRO. Udvalg for MARK-Jylland  

skriver derfor en indstilling til Foulums Laboratorieudvalg med  

forslag til, at Laboratorieudvalget vurderer, om der kan ansøges om 

tid til at undersøge, om det er muligt at indføre stregkoder på en  

enkelt prøvetype, nemlig jordvandprøver til analyse for nitrat. Der  

udtages efterhånden et meget stort antal jordvandsprøver, og nye  

sugeceller installeres, så antallet af prøver vil stige i fremtiden. Det 

vurderes af Udvalg for MARK-Jylland, at der ved klargøring af  

prøverne til indlevering vil kunne spares meget tid ved at benytte 

stregkoder i stedet for det nuværende mærkningssystem. Køber vi  

adgang til Nordic Field Trials (se punkt 5), findes der her et stregkode-

system. 

 

b. Databaser (punkt 5 på sidste møde) 

Udvalg for MARK-Jylland skriver en indstilling til behandling på  

AGROs institutledelsesmøde om at nedsætte et udvalg af fagkyndige 

personer (fra VIP og TAP) til belysning af fordele og ulemper ved  

Access- og SQL-databaser. Udvalget skal derefter indstille, hvilken  

database der fremover skal benyttes i hele AGRO. Det indstilles, at 

Jens bliver medlem af udvalget, da det er forsøgspersonale, der skal 

lægge data ind i databasen og ofte også hente data ud igen. Herunder 

kan det overvejes, om SQL-database ved Nordic Field Trial evt. kan 

tilkøbes, se pkt. 5 
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c. Kvadratmeterpriser (punkt 9 på sidste møde) 

Jens deltager tillige med bl.a. Thomas Jensen (Flakkebjerg) i et  

udvalg, som behandler emnet ’kvadratmeterpriser’ og prøver at  

fastlægge fælles regler for hele AGRO. 

 

d. Budgetindmeldingstidspunkter for interne forsøg (punkt 10 på sid-

ste møde) 

Punktet tages op på næste møde for at diskutere, hvordan der kan  

opnås en tidligere indmelding af budgetter for interne forsøg i 2019 og 

også gerne en hurtigere tilbagemelding end i 2018.  

 

Det er et ønske, at Jens og Henning kommer på som cc, når budget-

terne indmeldes, og at der ved indmelding oplyses, hvilke perioder  

arbejdet ønskes udført i.  

 

3. Nyt fra Foulumgård – Jens 

Diverse tag i semi-field-anlægget skal repareres for 100.000 kr., for at de skal 

kunne køre i 2018. Det ser ud til, at den bygningsansvarlige kan bidrage med 

50.000 kr., og AGRO skal så finde de resterende 50.000 kr. 

 

Situationen mht. Havrisvej er status quo – og der er ingen afklaring med ejeren  

Annelise Konggaard. Jens tror ikke, at ejeren ønsker at forlænge lejeaftalen, 

som udløber om 2 år.  

 

Ifølge bemandingsplanen mangler Foulumgård 7 måneder. Da der stadig  

udestår indmeldinger fra visse projekter, vurderes det, at der vil være rigelig  

beskæftigelse til den nuværende bemanding. En udfordring er de forskellige 

spidsbelastningsperioder, hvor der kan blive mangel på mandskab.  

 

 

4. Nyt fra Askov – Henning  

Afhændelsen af Jyndevad er sat i bero. Henning beskriver den nuværende  

forpagter som meget imødekommende og samarbejdsvillig. 

 

Der var næsten blevet ansat en miljøtekniker, men da stillingen i stillingsopsla-

get ikke var beskrevet tilstrækkeligt bredt, er der opstået en absurd situation, 

hvor det er et problem at få den pågældende ansat.  

 

Hvis der kunne opstilles en liste over, hvad man skal være opmærksom på ved 

udarbejdelse af stillingsopslag, ville det være en hjælp til at undgå lignende  

situationer. 

  

Der er godkendt en 4 måneders ansættelse på Jyndevad hen over sommeren. 
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Der er fundet en velkvalificeret ansøger, Kurt Madsen, som tidligere har været 

ansat.  

 

 

5. Opfølgning på gruppearbejde på temadag & fastliggende markforsøg 

– Henning/Jens 

Der eftersøges en beskrivelse af grundlæggende procedure vedrørende prøveud-

tagninger i markforsøg og ved moniteringer. Det gælder procedurer for f.eks. 

udtagning af plante- og jordprøver. Tidligere fandtes en sådan beskrivelse i  

publikationen ”Arbejdsregler” fra Statens Planteavlsforsøg. I Nordic Field Trial 

hos SEGES findes en beskrivelse af de procedurer, der benyttes i dette system. 

Det kan overvejes, om der er grundlag for, at AGRO køber sig til beskrivelsen i 

Nordic Field Trial.   

 

Desuden mangler der i mange forsøg en specifik beskrivelse, af hvilke arbejds-

opgaver der skal udføres i marken. Hvis der eksisterede en beskrivelse af de 

grundlæggende procedurer, kunne der henvises dertil i den specifikke beskri-

velse. 

  

Ovennævnte beskrivelser ville lette overdragelsen af forsøg til nye medarbejdere 

for både VIP og TAP. Henning og Jens sørger for, at dette emne kommer på som 

punkt på næstkommende lederseminar. 

 

Henning og Jens sørger for at få etableret diverse ERFA-grupper (5 grupper i 

alt). Der skal findes 5 stærke tovholdere, som tager ejerskab på hver ERFA-

gruppe. 

 

6. Afholdelse af temadage på forsøgsstationer – Henning  

Temadage ønskes også i fremtiden afholdt med passende mellemrum til  

drøftelse af emner, som er relevante for forsøgsstationsmedarbejdere - gerne 

med invitation af Flakkebjerg.  

 

7. Reservationer/manualer m.m. – Mathias  

Det er problematisk, at vi har meget udstyr, som det er vanskeligt for de fleste at 

finde, og desuden mangler der et reservationssystem. Endelig mangler der  

ansvarlige for bl.a. kalibrering af udstyr.  

 

Udvalg for MARK-Jylland indstiller til behandling på AGROs institutledelses-

møde, at der sættes tid af til en medarbejder (f.eks. Helle Baadsgaard Sørensen), 

der kan lave en oversigt over, hvilket udstyr det drejer sig om, og hvor det er 

placeret. Efterfølgende bør der udpeges ansvarlige VIP/TAP, som sørger for at 

gøre manualerne tilgængelige på intranettet samt sørger for kalibrering af  

udstyret. Endelig foreslås det, at alt udstyr skal oprettes i Outlook af ”AU IT, ST, 
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Foulum” med unikke navne, således at udstyr kan reserveres via Outlook.  

 

8. Frosne sugecelleslanger – Jens/Elly 

Udfordringer med frosne dråber i sugecelleslangerne er på det nærmeste løst 

ved, at der efter tømning af sugecellerne sættes tryk på ’tappe-slangen’, således 

at dråberne trykkes tilbage i slangen til under jordoverfladen, hvor der ikke er så 

stor risiko for frost.  

 

9. Næste møde 

Anna Dorthe laver en Doodle og indkalder til næste møde engang i juni.  

 

 

 

 


