
Referat fra møde i Agroøkologi Foulums Laboratorieudvalg 
Tors. d. 13. aug 2020 
Kl. 8.30-9.30, PV22 

 
Deltagere: Karin Dyrberg, Jørgen Munksgaard Nielsen, Stig T. Rasmussen, Bodil Stensgaard, Ulla 
Husballe Rasmussen, Bo Vangsø Iversen, Jørgen Eriksen 
Afbud: Palle Jørgensen, Poul Erik Lærke 
Referent: Jørgen Eriksen 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Opfølgning på referat fra 25. nov. 2019 
3. Opfølgning på retningslinjer og håndtering af corona 
4. Opdatering af apparaturbehov 
5. Nyt fra LAMU  
6. Evt. 
 
Ad. 2. Stadig ikke afklaring på jordprøvelagerets langsigtede placering – Jørgen følger op med JEO. 

Supplerende GC er indkøbt. Vedrørende beklædning i laboratorier er der behov for opfølgning i 
isotoplab. Vi har for få kitler til undervisningshold, men der anvendes engangskitler. Planen om 
videoklip med procedurer er udskud til efter corona. 

 
Ad. 3. Generelt fungerer det fint, men specielt omkring GC-rummet, er der udfordringer i visse 

perioder med antallet af personer i lokalet. Fremadrettet er det nødvendigt at flytte 
arbejdspladserne til laboratorier, hvor reglerne kan overholdes. Hvis der kommer 
undervisningshold i laboratoriet i efteråret, vil det tilsvarende overskride reglerne. Vi afventer 
udmelding fra AU omkring undervisning og indretter forholdene derefter. 

 
Ad. 4. Følgende blev nævnt: Frysetørrer, TOC, Gerhard, IC samt ATV med nummerplade. Den 

sidste under henvisning til, at der ikke findes feltlaboratoriekonto eller –udvalg. Vedhæftet 
oversigt over behov og ca. pris. Desuden blev nævnt udstyr i jordfysik i forbindelse med 
sandbokse – her undersøges mulighederne straks. 

Ad. 5. Omkring behandling af jord med oprindelse uden for EU. Palle har haft kontakt til Signe 
Henriksen i Landbrugsstyrelsen, som har behandlet og underskrevet importtilladelsen til import 
af jord fra Grønland i sommeren 2020. Signe oplyser at der ikke er nogen forskel i 
behandlingen af andet affald. Bekendtgørelse nr. 1035 af 17 december 1997 beskriver under 
punktet lokaliteter. Pkt. 1 afsnit i:  Kontrolleret bortskaffelse af affald, jord og vand. Alle 
tilladelser til import af jord er underlagt de regler, der er udfærdiget efter auditbesøget i 2015. 
Det betyder, at vi ikke må ændre på procedurerne for håndtering af affaldet, som fremkommer 
ved arbejde med jorde fra ikke EU-lande. Og derfor er vi nødt til at fortsætte de procedurer vi 
har gældende pt. Skal der laves ændringer i håndteringen af affaldet, kræves der et nyt 
auditbesøg. 

 
Ad. 6. Isotoplaboratoriet har haft kontrolbesøg af Sundhedsstyrelsen og er blevet godkendt. De 

havde en bemærkning om skidt i kælderen. Det flugter helt med vores opfattelse, og det er flere 
gange forsøgt at få øget frekvensen for rengøring i kælderen, men uden succes. Jørgen bringer 
det op i systemet. AGRO er bevilget tilskud til laborantelev, og vi vil derfor i september lave et 



opslag med henblik på ansættelse af elev fra februar. Karin overtager uddannelsesansvaret fra 
Lene. 
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Apparaturbehov 
 

Apparatur Begrundelse Ca pris. 
Frysetørrer Behov for udskiftning. Den nuværende 

fungerer med begrænset kapacitet. 
300.000 kr. 

TOC Mange ”beskidte” prøver slider hårdt på 
detektor og system. Behov for udstyr som 
tåler høje saltkoncentrationer 

350.000 kr. 

Gerhardt blok og 
udsugningssystem 

Eksisterende udstyr gammelt og nedslidt 100.000 kr. 

Ionkromatograf Akut behov for udskiftning.  300.000 kr. 
ATV med nummerplader Vi har I projektet “Genbesøg af Sinks 

punkter” som løber i år og næste år brug for 
en ATV med nummerplader. 
 
Det har vi også i det INNO projekt ”ReDoc2” 
som starter on 2md og som løber i 4 år 
 
ATV skal være en MAX hvor der kan være 2 
pers. med.  
 
Den er bygget til stor vægt og vil også kunne 
bruges til indsamling af vand hvor vi i 
øjeblikket bruger en ATV der er for lille. 
 

100.000 kr. 
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