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Div. arbejdsopgaver for Landbrugsarbejder og forsøgsmedar-
bejder -  under overenskomsten for Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gart-
nere og forsøgsmedarbejdere (og der er helt sikkert flere). 
 
Landbrugsarbejder (ufaglært) Løngruppe 1 (kan være timelønnet) 

- Andet forefaldende arbejde 
- Lugning i marken – sommerjob unge mennesker 
- Sprede gødning 
- Vandingsanlæg 
- Indsamling af frø (kun indsamling) 
- Lugning med hakke, hænder, stikke- og skuffejern. Oprydning i mark og maskinhus. 

 
Forsøgsmedarbejder (kun månedslønnet)  
Løngruppe 2 ufaglærte forsøgsmedarbejder – Løngruppe 3 forsøgsmed-
arbejder med faglig uddannelse.  
 
Stillingsbeskrivelse for en forsøgsmedarbejder – Ansvarsområder: 

- Tilrettelæggelse af forsøg 
- Gennemførelse af forsøg 

Opgaver: 
- Registreringer i forbindelse med forsøg/forskningsaktiviteter vedr. f.eks. plan-

ter/jord/husdyr 
 

- Udførelse af forsøgstekniske opgaver 
 

- Måling og registrering 
 

- Indsamling af forsøgsdata 
 

- Databearbejdning 
 

- Du skal hjælpe med at registrere videodata ved at observere adfærd på video.  
 

- Du skal køre ud til slagtesvinebesætninger (i Jylland) og assistere med opmålinger af 
staldforhold og kliniske undersøgelser af grise. Indtastning af data og opfølgende te-
lefonkontakt med deltagerbesætninger kan også komme på tale.  
 

- Hjælpe med forsøgsarbejde på økoplatformen, herunder diverse opgaver med data-
indsamling og indtastning af data.  
 

- Dine opgaver vil være forsøgsarbejde, herunder se video og dataopsamling.  
 

- Dine opgaver vil være dataindsamling ude i økologiske besætninger. Dataindsamlin-
gen består af adfærdsobservationer, videoopsætning og udskiftning af tempera-tur-
sensorer i farehytter.  
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- Dine opgaver vil være at hjælpe vores TAP med arbejde i stalden såvel som håndte-
ring af data opsamlet i stalden.  
 

- Du skal hjælpe med opstart og pasning af forsøg i væksthuse.  
 

- Du skal deltage i bedømmelser af forsøg samt andet praktisk forsøgs- og landbrugs-
arbejde.  
 

- Hjælpe med afvejning af pesticider til markforsøg, samt hjælpe med mindre opgaver 
knyttet til markforsøgene.  
 

- Du skal deltage ved bedømmelser og prøveudtagninger i forsøg samt gennerelle 
landbrugsopgaver.  
 

- Du ansættes til at hjælpe med forsøgsarbejdet, herunder udtagning af diverse prø-
ver.  
 

- Denne korttidsansættelse begrundes med et presserende/hastende behov i forbin-
delse med ukrudtsfjernelse og stormskade på vores forsøgstræer i Årslev.  
 

- Pasning af markforsøg. 

 
 
 


