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Mødedato: 3. april 2018 kl. 12:45 
Mødested: Mødelokale 1, AU Flakkebjerg 
Mødeemne: Sektionsmøde i AGRO PATENT 
 
 
 

1. Guests, new students or employees 

2. Lockout – any issues 

3. News from PhD committee 

4. Follow up on GRUS – Plant pathology forum PATENT/CROP 

5. Lab (safety, investments, etc.) – updates 

6. Calls, new proposals, granted proposals 

7. Staff allocation – bemandingsplan 

8. Nyt “Myndighedsbetjenings”-projekt “Skadegørerstatus” – 
status på opgaven 

9. Eventuelt/AOB 
 
 
Indledningsvis orienterede Mogens N. kort om, at Erik Steen Kristensen umiddelbart 
inden påske havde meddelt, at den økonomiske situation ikke ser så god ud, men at 
den ikke vil medføre afskedigelser. Der afholdes ekstraordinært LSU-møde den 4. 
april, hvorefter der afholdes informationsmøder den 4. april i Foulum og den 9. april i 
Flakkebjerg. 
 
1. Guests, new students or employees 
En ny ph.d.-studerende er startet i dag den 3. april: Md. Maniruzzaman Sikder (kalde-
navn Sikder). Sikder skal arbejde med nematoder og metabarcoding. 
 
Den 1. maj 2018 er Mette Vestergaard ansat i en tenure track-stilling. Mette Vester-
gaard vil også arbejde med nematoder. 
 
Niels Holst har besøg i april måned af ph.d.-studerende Stéphanie Saussure fra Ås, 
Norge. Stéphanie Saussure arbejder med insektpatogene svampe på kornbladlus. 
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2. Lockout – any issues 
P.t. er strejke/lockout udsat med 14 dage til hhv. 22. april og 28. april. Konflikten kan 
udsættes med yderligere 14 dage. I PATENT vil situationen kunne klares, hvis det 
kommer til konflikt (udførelse af smitning, pasning af insekter og bier). Tina og Claus 
er udtaget til nødberedskab iht. plan udarbejdet for AGRO.  
 
Det blev besluttet, at ph.d.-studerende, som ikke er omfattet af lockout, af sikker-
hedsmæssige årsager ikke må arbejde i laboratorierne under lockouten. 
 
3. News from PhD committee 
Intet nyt. 
 
4. Follow up on GRUS – Plant pathology forum PATENT/CROP 
Under GRUS for plantepatologigruppen blev det foreslået at oprette et plantepatologi-
forum for PATENT og CROP med møder hvert halve eller hele år. Der skal laves kon-
krete aftaler for dette forum. 
 
Noget tilsvarende for entomologer blev foreslået af Niels Holst under GRUS for ento-
mologigruppen. Der skal følges op på dette. 
 
5. Lab (safety, investments, etc.) – updates 
Sikkerhed i laboratorierne blev drøftet på GRUS. Her blev det nævnt, at især ph.d.-
studerende ofte arbejder om aftenen og i weekender og at der i den forbindelse er sket 
skader på udstyr samt at materialer, som andre har reserveret/bestilt, bliver taget og 
brugt. Efterfølgende har Mogens drøftet emnet videre med Simone og Janne, som fo-
reslår, at man vedtager, at der som hovedregel ikke må arbejdes i laboratorier i week-
enden og på hverdage efter kl. 17. Kun i undtagelsestilfælde kan der laves aftale om la-
boratoriearbejde i weekender og efter kl. 17. Sådanne undtagelsesvise aftaler skal laves 
med en laborant (TAP vejleder), således at der er klarhed over, hvilken opga-
ve/eksperiment der skal laves, hvordan opgaven skal udføres og om forbrugsmateria-
ler (f.eks. kit) er til stede. Herved vil man undgå forkert brug af udstyr og at materia-
ler, som andre skal bruge f.eks. mandag morgen, er væk.  
 
Traditionelt har ph.d.-studerende på grund af travlhed i ph.d.-studiet arbejdet både 
aftener og weekender. Michael spurgte derfor, om der foreligger formelle sikkerheds-
regler og forsikringsmæssige regler, der gør, at det faktisk er ulovligt, at der arbejdes i 
laboratorierne efter almindelig arbejdstid og i weekender, hvor der ikke er en ar-
bejdsmiljørepræsentant til stede. Mogens undersøger dette. Der blev nævnt et tilfælde, 
hvor en udenlandsk studerende kom til skade en søndag, hvor vedkommende var ale-
ne på arbejde. Der mangler instruktion eller vejledning til, hvad man skal gøre i en så-
dan situation. 
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Der er indført log-bøger for brug af maskiner, men det er et problem, at der ikke reser-
veres tider i weekender, da log-bogen også har til formål at skabe overblik over, hvem 
der anvender maskinerne. Log-bogen vil også i tilfælde, hvor det opdages, at der er 
sket fejl, give mulighed for at gå tilbage til vedkommende og fortælle, hvad der er gået 
galt og give forslag til, hvordan det skulle have været udført. Anvendelse af kodelås el-
ler adgangskort blev nævnt som mulige løsninger, men menes at være dyre løsninger. 
For robotternes vedkommende logges der på via pc og her er ændring mulig fra fælles 
log-in til log-in med eget brugernavn. 
 
Tina udtrykte ønske om, at laboranter inddrages tidligere i forløbet med nye ph.d.-
studerende/-projekter for at få en bedre udnyttelse af ressourcer og mulighed for at 
komme med forslag til en bedre forsøgsplanlægning i stedet for, at studerende spørger 
andre studerende. 
 
Regler vedrørende arbejde i laboratorier samt introduktion af log-bog for alle maski-
ner vedtages for PATENT (dvs. laboratorier på overetagen). Disse ”husregler” udar-
bejdes som tillæg til den generelle sikkerhedsvejledning for arbejde i laboratorier. Mo-
gens vil informere CROP, når reglerne er på plads. Michael foreslog at afholde et møde 
for alle relevante personer. 
 
Midlertidigt ekstraktionsrum fungerer fortsat. Der arbejdes p.t. i kælder på udsug-
ning/ventilation. 
 
6. Calls, new proposals, granted proposals 
Annemarie oplyste, at svensk straks-ansøgning er gået igennem, dog er beløbet beskå-
ret. Ansøgning til Jordbruksverket er under udarbejdelse. Det er en fortsættelse af et 
projekt, som vi har haft de foregående 4 år. Annemarie betegnede det som en ”pakke-
løsning”, som også Inge Fomsgaard og Lise Nistrup Jørgensen har andele i.  
 
Michael nævnte 2 runde-1-ansøgninger til Danida. De er med på listen over indsendte 
ansøgninger. 
 
Annie meddelte, at der er indsendt ansøgning på drone-projekt til GUDP. Denne er 
også på listen. 
 
Henrik er deltager i en interessetilkendegivelse til Novo Nordisk. Beløb fremgår ikke 
på nuværende tidspunkt. Giuseppe Dionisio, MBG, er hovedansøger. 
 
Per har en ansøgning til Miljøstyrelsen samt en EFSA-ansøgning, som er gået igen-
nem. Bevillingsskrivelse er endnu ikke modtaget, men bevillingen deles mellem 
Bioscience og AGRO. 
 
Mogens N. har indsendt interessetilkendegivelse til ERA-NET (SusCrop).  
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7. Staff allocation – bemandingsplan 
Mogens N. gennemgik bemandingsplanen, som også findes på O-drevet. Flere myn-
dighedsopgaver er slået lidt sammen, f.eks. under ”Trusselsbilleder”.  
 
Annie bemærkede, at TAP ifølge planen skal arbejde 7½ md. mere end fuld tid og 
fandt, at hvis planen skal fungere som et styringsredskab, så bør der reguleres, således 
at alle har 12 mdr. Mogens N. svarede, at der justeres hen ad vejen via den ”elastik”, 
der er lagt ind i forbindelse med myndighedsbetjeningen og at TAP-timerne her er sat 
relativt højt. Dog er der endnu ikke fuldt overblik over, hvor meget der kan justeres. 
Mogens N. tilføjede desuden, at der ikke ansættes flere TAP.  
 
8. Nyt “Myndighedsbetjenings”-projekt “Skadegørerstatus” – status på 

opgaven 
Mogens N. orienterede om, at der arbejdes på et stort myndighedsbetjeningsprojekt, 
hvor bl.a. også Annemarie, Annie, Henrik, Bent og Sabine er involveret. Fra Land-
brugsstyrelsen er der modtaget en liste over 150 skadegørere, hvor vi for hver af dem 
skal give et bud på, om de findes i Danmark. Svar vedr. de første 20 er afleveret og der 
var tilfredshed med svarene. 
 
9. Eventuelt/AOB 
Ingen punkter. 
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