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Mødedato:   13. juni 2018 / kl. 10:00 – 12:00 
Mødested:   PV22 
Mødeemne:   Udvalg for MARK-Jylland 
 
Deltagere: Elly Møller Hansen – Henning C. Thomsen (delvist og via telefon) – Jens 
Bonderup Kjeldsen – Mathias Neumann Andersen – Preben Olsen – Anna Dorthe 
Østergaard 
 
Fraværende:  Peter Sørensen, Poul Erik Lærke, Ib Sillebak Kristensen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger 

 

2. Referat fra sidste møde   

Ad pkt. 5 – vedrørende beskrivelser af specifikke arbejdsopgaver i marken.   

Ifølge Jens var der på seneste institutledelsesmøde opbakning til at gå i gang 

med at få udarbejdet diverse beskrivelser. Hvordan processen sættes i gang, vil 

Jens tage op på kommende driftsledermøde. 

Ad pkt. 5 – vedrørende ERFA-grupper. Ifølge Jens vil etableringen af ERFA-

grupperne blive påbegyndt til efteråret.  

Ad pkt. 6 – om temadage på forsøgsstationer. Det forventes, at Henning følger 

op på punktet i løbet af efteråret. 

 

3. Indstillinger – 3 stk. i alt - svar: 

a. Institutledelsesmøde – databaser (valg mellem Access og SQL) 

På baggrund af referat fra institutledelsesmøde den 1. juni 2018 og  

oplysninger fra Birgit Sørensen foreslog Elly, at Jens indkalder til et 

ekspertmøde, og at følgende inviteres med: Jørgen E. Olesen, en  

intern IT-ekspert samt en person fra LAB. Jens drøfter sagen på det 

kommende driftsledermøde. 

 

b. Institutledelsesmøde – reservation og manualer  

På baggrund af referat fra institutledelsesmøde den 1. juni 2018 og  

oplysninger fra Birgit Sørensen blev det vedtaget, at Jens vurderer, 

hvor lang tid der skal bruges på at liste udstyr, få det ind i Outlook og 

få styr på diverse manualer. Derefter skrives en intern ansøgning, så 

projektet kan påbegyndes i det nye år. Tilføjet efter mødet: Elly fore-

slår, at Helle Baadsgaard Sørensen først kontaktes for oplysninger 

om status på området. 

 

c. Laboratorieudvalg – stregkoder 

Laboratorieudvalget har meldt tilbage, at de vil anskaffe en stregkode-

læser, så prøver med stregkoder kan håndteres i laboratoriet. Til  

vinter går Jens derfor videre med klargøring af et system, hvor der 
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sættes stregkoder på jordvandsprøver fra Foulumgård. Henning  

venter med at gå over til stregkoder, indtil Jens har foreslået og  

igangsat et brugbart system. 

 

4. Nyt fra Foulumgård, herunder udvalg om kvadratmeterpriser  - Jens 

Der er travlt med at vande både på Foulumgård og Havris. En ny vandledning er 

gravet ned på Havris, og der er købt ny vandingsmaskine og –pumpe. Der er  

udfordringer med forskernes design/ønsker om forskellige vandmængder, da 

maskinen ikke kan ”springe over” parceller, som ikke skal vandes. 

  

I specialanlægget kører tagene ok, men de giver stadigvæk udfordringer. Det, 

der er lavet, er lappeløsninger, og det fungerer ikke optimalt. Vandingsmaski-

nen er ikke kommet til at fungere i år. Dennis Villadsen har bemærket, at  

vandmålerne er beregnet til olie og ikke vand. De ruster derfor og skal udskiftes. 

 

Foulumgård har fået lov til at ansætte en ny tekniker, der skal aflaste bl.a.  

Dennis Villadsen. Opslaget har allerede resulteret i nogle ansøgninger.   

 

Udvalget om kvadratmeterpriser ved Jens og Thomas Jensen (Flakkebjerg)  

arbejder videre, når der bliver lidt mindre travlt i marken. 

 

5. Nyt fra Askov – Henning 

Det har været et hektisk forår med tidlig sommer og stort vandingsbehov på 

Jyndevad. På Askov er special- og karanlæg blevet vandet. Der udtages gas- og 

jordprøver, men når jorden er tør og hård, tager det meget længere tid at udføre 

arbejdet.  

 

Henning har problemer med uforklarlige lukninger af SIM-kort til brug for 

f.eks. autostyringssystemet. Når man ikke får besked om, at SIM-kortet bliver 

lukket, kan det tage meget lang tid at finde ud af, hvad der er galt. Preben fore-

slog Henning at kontakte Morten Skov, som har haft lignende problemer. Hvis 

ikke det resulterer i en løsningsmulighed, tilbød Anna Dorthe at tage kontakt via 

en mail-adresse, som vedrører SIM-kort.   

 

Der er fint, at der kommer mange besøg på Askov, men der bruges meget tid på 

planlægning og deltagelse. 

 

6. Interne forsøg – Tidlig indmelding og tilbagemelding – Elly 

Ifølge Henning bliver bemandingsplanerne ofte ændret, og det er frustrerende, 

for det er uklart, hvad der ligger bag ændringerne.  

 

Det vil være meget hensigtsmæssigt, hvis interne projekter indmeldes allerede i 

efteråret, således at institutledelsen i god tid kan udarbejde en prioriteret liste, 
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der sendes til dem, der har indmeldt projekterne og til Jens, Henning og  

Thomas Jensen (Flakkebjerg). Inden Institutledelsesmødet den 25. oktober  

indstilles det af Udvalg for MARK-Jylland, at punktet behandles på Institut- 

ledelsesmødet, og at der lægges en tidsplan for indmelding og tilbagemelding.   

 

7. Bemandingsplaner med angivelse af kvartals-arbejdsbelastning – 

Henning 

For planlægning af arbejdet i marken er det er meget vigtigt, at der kommer 

kvartals-arbejdsbelastning på indmeldinger af alle projekter (som der tidligere 

har været). Det er desuden vigtigt, at disse indmeldinger videresendes til Jens, 

Henning og Thomas Jensen (Flakkebjerg), således at de kan bruge dem i deres 

planlægning.  

 

8. Ansøgning om vandingstilladelse på Askov? – Henning 

Der er pt. ikke mulighed for at vande på Askov. Derfor foreslår Henning, at der 

søges om lov til at lave en vandboring, så der kan vandes. Efter en diskussion af 

fordele og ulemper ved ”nødvanding” og optimal vanding af forsøg på både 

Askov og Foulum blev Henning opfordret til at diskutere sagen med Bent T. 

Christensen.  

Tilføjet efter mødet: Det er ifølge Henning aftalt med Bent T. Christensen, at 

Henning undersøger, om det overhovedet er muligt at få en vandingstilladelse 

på Askov. I givet fald undersøges det, om Bygningsstyrelsen vil betale for bo-

ring, vandledning m.m. 

 

9. Nye investeringer – traktor eller robot på Askov? - Henning   

Henning ville gerne høre Udvalg for MARK-Jyllands mening, om hvorvidt 

Askov skulle investere i en ny traktor eller i en robot (udviklet af Ole Green). 

Udvalgte fremhævede, at der formentlig vil være brug for teknisk ekspertbistand 

til at få en robot til at køre optimalt, og at der vil være langt til sådanne eksper-

ter fra Askov. Udvalget synes derfor, at robotteknologien skal være mere  

udviklet og afprøvet, før den implementeres på Askov og mener, at Henning vil 

have mere glæde af en ny traktor.  

 

10. Frokostseminar på Foulumgård – Elly 

Det blev aftalt, at Elly laver en liste over månedlige frokostseminarer på  

Foulumgård, hvor forskere holder indlæg om deres resultater fra forsøg i mark 

og specialanlæg. Henning sørger selv for at få lignende indlæg til Askov.  

Tilføjet efter mødet: Elly har aftalt med tidligere specialestuderende (nu  

kandidat) Jens M. Christensen, at han den 3. juli holder et frokostseminar om 

sit speciale om ”Nye efterafgrøder”. 
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11. Næste møde 

I midten af september afholder vi næste møde. ANDO laver Doodle og ind- 

kalder. 


