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[ LEDER ]

Fuld gang i
OK18 processerne
Forhandlingerne af nye overenskomster på de offentlige områder er godt i gang. I første halvdel af 2017 er
kræfterne blevet brugt på at indsamle forslag til mulige
krav ved forhandlingsbordene. Forslagene er kommet
ind til sekretariatet via en række forskellige kanaler,
hjemmesiden, mails, årets TR-træf og medlemsmøder
rundt i landet i samarbejde med Dyrlægeforeningen.
I begyndelsen af maj havde jeg selv mulighed for at
deltage i et af disse medlemsmøder. Der kom mange
gode forslag frem, og det var spændende og lærerigt
for mig at deltage i et møde, hvor JAere og dyrlæger
satte fokus på udfordringer på tværs af en række forskellige ansættelsesområder. De mange forslag har givet nogle gode diskussioner i Forhandlingsudvalget,
hvor vi er kommet frem til listen over krav til OK18,
som kan ses længere inde i dette blad.
Frem mod slutningen af 2017 behandles alle forslagene i Akademikerne (AC),
hvor de samlede krav fra alle AC-organisationer skal skrives sammen til en fælles kravsliste som oplæg til de kommende forhandlinger med henholdsvis staten, regionerne og kommunerne. Ved de kommende forhandlinger er det Anne
Marie Lassen-Nielsen fra Dyrlægeforeningen, som repræsenterer JA gennem
De5 samarbejdet i ACs forhandlingsudvalg for de offentlige områder.
Jeg ser frem til et par måneder med præciseringer af forslagene og den efterfølgende kravsudveksling med arbejdsgiverne, inden de afsluttende forhandlinger skal gennemføres primo 2018.
Øverst på JAs kravsliste står der lønforbedringer, som jeg mener er helt naturligt i en tid, hvor den generelle samfundsøkonomi er i fremgang. Men det er
også meget vigtigt, at vilkårene for at udføre arbejdet i dagligdagen er ordentlige - og har et solidt fundament i overenskomsterne. Især rammerne for arbejdstiden og tilrettelæggelsen af denne til daglig bliver nogle centrale elementer i
de kommende forhandlinger.
Arbejdsmarkedet er præget af, at der til stadighed er krav om effektiviseringer.
Og når det kombineres med gentagne og hyppige forandringer, bliver der stillet
store krav til den enkelte såvel som til de fælles overenskomster, der regulerer
arbejdsvilkårene. Her ser jeg muligheder for, at de kommende overenskomstaftaler kan sætte nogle rammer, der gør det nemmer at agere på nutidens
arbejdsmarked.

Jess Jørgensen
Formand for Forhandlingsudvalget
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Forsidefoto: Ulla Skovsbøl
Helle Bojsen har nu mulighed for at
eksperimentere med pædagogikken i
undervisningen.

– dit naturlige valg

JA glæder sig til at modtage de friske tal fra
september til årets privatlønstatistik. Du gør
både dig selv og dine kollegaer en tjeneste
ved at tage dig tiden og indsende dine lønoplysninger. Du får en mail til undersøgelsen i
slutningen af september.
[ JORD & VIDEN • september 2017 ]
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[ DISRUPTION ]

Disrupt eller dø
Kommer robotterne og tager vores arbejde? Nej, de kan tværtimod hjælpe os
med at redde planeten, mener robotudvikleren Henrik Schärfe, som til gengæld
advarer kraftigt mod at implementere den nye teknologi bevidstløst
TEKST: THOMAS DAVIDSEN, freelance-journalist

Tidens absolut førende buzzword er disruption. Som mange andre modeord er
det engelsk og betyder direkte oversat noget i stil med at »gå i stykker«, »forstyrre«
eller »være i opløsning«.
Hvad der menes med det, når det optræder flittigt i den danske offentlighed, er
straks lidt vanskeligere at fastslå - sådan
helt præcist.

Foto: Colourbox
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Det begynder vel med robotterne, hvor vi
må forstå, at lige om lidt kommer der en
hær af dem og vender op og ned på det
hele. Plus minus 850.000 danske job kan
og vil blive udført af ny teknologi i løbet
af de næste tyve år. Det har flere tænketanke regnet sig frem til.
Det er ét ud af tre job, som risikerer at
forsvinde. En trussel, der vil noget, og
som kalder på en retorik, der matcher en
livstruende situation.
»Disrupt eller dø«,
kalder rådgiver i strategisk
ledelse Tue Hein eksempelvis sin management bog, som
var det en Hollywood film med
Bruce Willis i hovedrollen.
Og statsminister Lars Løkke nedsætter
et Disruptionråd, hvor filminstruktør Helle Joof løber med al opmærksomheden
efter første møde med bemærkninger
som: »Jeg synes generelt, at mennesker
skal disrupte deres liv«, og »Lad os gøre
som indianerne, der brændte hele lortet
ned hvert 7. år«.
Så hvad er disruption? Vel nærmest to
ting på én gang. Et katastrofescenarie og
løsningen på truslen - i samme buzzword.
Tue Hein beskriver det som »en hurtig,
potentielt livstruende ændring af forretningsvilkår« og tilføjer: »Men det kan
også være en mulighed«.
Professor Clayton M. Christensen fra
Harvard University, der tilskrives opfindelsen af disruption-begrebet som en vej ud
af en potentiel livstrussel, beskriver den
overlevelsesdygtige virksomhed således:
»En virksomhed, der gennem innovation af nye produkter og services undergraver eller nedbryder en eksisterende branches typiske
forretningsmodeller«.

Ved at rive ned skal vi land bygge. Disrupt eller dø.

Nye job vil opstå
Stadig en kende forvirret over, hvad vi
egentlig snakker om her?
Lad os høre, om en af de mest prominente danskere i den industri, som fører an
i den teknologiske udvikling, den internationalt berømmede robot-entreprenør og
CEO i Fonden Autonomous, Henrik Schärfe, kan gøre det mere forståeligt, hvad der
er op og ned i disruption. Og lad os begynde med den dårlige nyhed - truslen:
Er det rigtigt, at hver tredje dansker skal
frygte for sit job?
- Det er korrekt, at vi igen står lige over
for en enorm tilførsel af ressourcer, som
kommer til at overflødiggøre rigtig mange
af de eksisterende job.
- Men disruption bliver ofte fremstillet
som om, at nu holder det hele op, og der
bliver ikke noget tilbage til os. En fremtid,
hvor 80 pct. af befolkningen er på borgerløn, mens de resterende 20 pct. passer robotterne. Sådan er det langt fra.
- Når vi kigger på vores teknologihistorie, er der ikke nogen sammenhæng mellem indførelsen af nye teknologier og arbejdsløshed. Det indlysende eksempel er
virkeligheden, som den ser ud lige nu. Vi
har historisk lav arbejdsløshed, og vi har
aldrig haft så meget teknologi, som vi har
nu, forklarer Henrik Schärfe, der ser et
utal af muligheder for afledte effekter af
den nye teknologi, som vil føre til nye typer af job.
- Resultatet af, at produktionen blev
flyttet ud af landet i tekstilbranchen, hvilket udløste dommedagsstemning i Trekantsområdet, ser vi i dag. Området er
blomstret op omkring design og mere
specialiserede produkter.

- Således skal man heller ikke lade sig
narre af, at når man kigger med bureaukratiske briller på, hvad folk egentlig udfører i dag, så ligger der et dramatisk og
nært forestående rationaliseringspotentiale, som måske kommer til at overflødiggøre en million job. Altså endnu mere
end tænketankene når frem til.
- Men den nye teknologi vil uundgåeligt skabe nye forretningsmodeller, samarbejdsmodeller og servicemodeller. Nye
produkter og markeder vil opstå. Og i øvrigt bliver mange ting så meget nemmere,
at der bliver mere overskud til alt det, en
virksomhed i dag må udskyde pga. knaphed på ressourcer.
- Derudover skal man være opmærksom på, at flere og flere store virksomheder i øjeblikket tænker i at trække produktion hjem til Danmark, hvilket man
kan gøre netop i kraft af ny teknologi. En
robot koster ikke mere i Danmark, end
den gør i Kina, siger Henrik Schärfe.

Robotter, der redder planeten
Truslen om, hvad robotterne kan tage fra
mennesket, overdøver for ofte de positive
perspektiver, vi kan forvente af dem, mener han.
- Tag nu fx landbruget. Kombinationen
af et nyt europæisk GPS-system, der er på
vej, og det nye 5G netværk tillader os at
lave nogle helt nye typer undersøgelser
og lokationsbestemte tjenester.
- Vi må forvente, at det inden længe er
robotter, som fodrer og malker kvæget.
De beslutter også, hvor meget dyrene skal
have at spise og hvornår. På marken er de
førerløse landbrugsmaskiner styret af robotter, der også bestemmer, hvor meget
og hvilken gødning, der skal køres ud på
markerne. Men det mest revolutionerende
perspektiv er, at robotterne kommer til at
ændre plukkekulturen, så der kan sorteres
i flere forskellige afgrøder på én gang.
- Det betyder jo ikke bare, at jorden
kan udnyttes langt mere effektivt. Man
behøver heller ikke længere at bruge
sprøjtemidler i samme grad.
- Og den største gevinst: Et af de helt
store miljøproblemer i dag er, at monokulturer udpiner landbrugsjorden. I det

’

Det handler om at turde tænke de store
tanker om, hvad vi egentligt vil med al
den teknologi, der kommer bragende
Henrik Schärfe

øjeblik man dyrker flere afgrøder på den
samme mark, gør man noget rigtig godt
for miljøet, anfører Henrik Schärfe, som
understreger, at det bare er et enkelt lille
hjørne af, hvad vi må forvente os af hjælp
til bæredygtighed fra den nye teknologi.
- Det er svært at se, hvordan mennesket
nogen sinde kommer i gang med at rense
havene uden hjælp fra robotter. Teknologien er der til at sætte store projekter i
gang. Det eneste, der mangler, er politisk
vilje og kapital.
Den teknologiske revolution har for så
vidt allerede fundet sted. Dét, der står tilbage som det helt springende punkt, er at
indføre den. Det kræver, at beslutningstagerne forstår forskellen på almindelig og
eksponentiel vækst. Her kan jeg godt blive bekymret, når jeg tager danske briller
på. For vi har et system i Danmark, der er
præget af en kassetænkning, som ikke
matcher udviklingen. De omkringliggende lande er meget længere med den her
omstilling, end vi er kommet, og vi skal
til at træde i karakter, fastslår Henrik
Schärfe.

Maskinen er ligeglad
Det handler om at turde tænke de store
tanker om, hvad vi egentligt vil med al
den teknologi, der kommer bragende.
- Vi har allerede set grelle eksempler
på, hvad et knæfald for ny teknologi kan
føre til i form af hele befolkningsgrupper,
der bliver kørt rundt i manegen til ære for
nogle tekniske systemer.
Lige præcis den udfordring bliver nu
mangedoblet. For vi kommer til at se teknologi, som er forførende på et helt nyt niveau. Men det, vi ikke kommer til at se, er
teknologi, der forstår mening og betydning.
Og her er den store udfordring, fastslår
Henrik Schärfe, der som eksempel nævner,

at Googles algoritmer sidste år identificerede to sorte mennesker som gorillaer.
- Det er et meget sigende eksempel på,
hvad det er, vi som samfund skal være opmærksomme på, når vi indfører en automatisering, der går i dybden, højden og
ud til alle siderne, fordi den indsamler,
behandler og selvstændigt, uden menneskelig indgriben, konkluderer på et meget
stort antal data.
- Der er intet i billedet af det sorte par,
der blot minder om en gorilla. Så her har
vi et eksempel på en eklatant fejl, et menneske aldrig ville have begået. Men maskinen er dybest set ligeglad, og det er
dét, der er det store problem.
- Det er ikke mennesket, der skal indrette sig på systemerne, det er omvendt.
Jo mere teknologi vi får, jo mere opmærksomme skal vi være på den fare. Derfor er
der brug for, at sektorerne i samfundet er
klare på, præcis hvad det er, og hvad det
ikke er, man vil bruge teknologien til, siger Henrik Schärfe, som understreger, at
den dybe automatisering vil have samme
fordele og ulemper som dem, vi allerede
kender fra IT udviklingen.
Større hastighed er en fordel, men
ulempen er, at det bliver stadig mere vanskeligt at forstå, hvad der foregår inde
bagved. Eller fordelen er mulighed for
færre fejl, da beslutninger eksekveres ens,
mens ulempen er mulighed for flere fejl,
da systemer ikke kender betydningen af
det, de er blevet sat til at udføre.
- Der bliver behov for meget mere ekspertviden, fordi systemerne er uigennemskuelige for den enkelte. Det er ikke en
umulig opgave, og jeg tror på, at mennesket
kan løfte den. Og der er vel næppe heller
nogen vej udenom - teknologien lader sig
ikke bremse, og samfundet har brug for
den, konkluderer Henrik Schärfe.
[ JORD & VIDEN • september 2017 ]
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OK18

Overenskomstforhandlingerne

og dig

Det handler om dig - om din løn og dine arbejdsvilkår
- når OK18 på det offentlige område går i gang
TEKST: PIA RINDOM, REDAKTØR FOR DANSK VETERINÆRTIDSSKRIFT

Vi skal have nogle tydelige
rammer for vores arbejde
Formand for JAs Forhandlingsudvalg
(FHU), Jess Jørgensen, glæder sig over
de mange gode tilbagemeldinger fra
medlemmerne:
- Siden slutingen af 2016 har FHU
haft fokus på forberedelserne af
OK18. Det fyldte bl.a. en hel del på
TR-træffet, hvor der også kom rigtig
mange gode tilbagemeldinger og
indspark til forhandlingerne. Og i
kombination med alle de gode input,
som vi også har modtaget via hjemmesiden og på medlemsmøder, har
vi fået et godt billede af, hvad der er
vigtigt for vores medlemmer.
- I FHU har vi arbejdet videre med de
mange forslag, skrevet dem sammen
og prioriteret. Og den røde tråd, jeg
kan se, handler om, at vi få sat nogle
klare krav til rammerne for vores arbejde gennem overenskomstaftalerne med arbejdsgiverne. I de seneste
år har vi oplevet, at arbejdsgiverne
går til den yderste kant af teksten
i overenskomsterne. Det er derfor
nu afgørende vigtigt, at vi via de
centrale aftaler får sat nogle tydlige
rammer for arbejdsvilkårene på de
danske offentlige arbejdspladser.
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Den offentlige overenskomst OK18 skal
være forhandlet på plads pr. 1. april næste år. JA har formuleret og konkretiseret
forslagene til OK 18-krav, og de er ultimo august er sendt videre til Akademikerne.
Alle JAs medlemmer har haft mulighed
for at bidrage med input. Der skal lyde en
stor tak til alle, der har bidraget med
gode, relevante forslag til, hvad vi skal
bringe i spil ved forhandlingsbordet.

Hvilke krav er sendt videre?
Sikring af reallønnen og generelle lønstigninger står øverst på kravslisten. Der er
forventninger til, at den forbedrede økonomi giver en større økonomisk ramme
ved OK18 (se faktaboks).
Lige så vigtigt er kravet om sikring af arbejdstid. Det sker i lyset af, at de offentlige arbejdsgivere i disse år går benhårdt
efter ensidige effektiviseringstiltag og omkostningsreduktioner i forhold til de ansatte. Alt, hvad der ikke fremgår direkte af
overenskomsten, bliver testet af arbejdsgiver, som går til den yderste kant af teksten.
Det gælder navnlig i forhold til arbejdstid,
herunder antallet af timer, rådighedsforpligtelser, merarbejde, placeringen af arbejdstiden mv. Kravet hænger tæt sammen
med kravet om fokus på psykisk arbejdsmiljø - klare rettigheder om arbejdstid vil
værne om et godt psykisk arbejdsmiljø.
I forhold til udflytning stiller JA en række krav, der skal ses sammen med, at der i
den kommende tid vil ske flere udflytninger af statslige arbejdspladser. Erfaringer-

ne fra de hidtidige udflytninger skal være
med til at sikre større klarhed over rettigheder og bedre sikring af de medlemmer,
der berøres.
Ud over en række krav, der omfatter
TR-funktionen, stiller JA krav om, at vi
sikrer vores seniorliv, da vi skal være længere tid på arbejdsmarkedet. Det er oplevelsen på arbejdspladserne, at det er blevet
vanskeligere at indgå aftaler om seniorordninger med nedsat arbejdstid. JA stiller derfor krav om en ret til at gå ned i tid for seniorer.
Det er også vigtigt, at vi sikrer, at seniorer fastholdes som attraktiv arbejdskraft
hele livet. Desværre oplever mange, at
adgangen til kompetenceudvikling og
jobudvikling aftager med alderen, og derfor er det vigtigt, at seniorer får sikret adgang til kompetence- og opgaveudvikling
gennem hele arbejdslivet.

Hvad sker der videre?
Næste led i processen er, at Akademikerne fastlægger de fælles krav med Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU),
hvor alle organisationer med medlemmer
i staten er repræsenteret, og med Forhandlingsfællesskabet, hvor alle organisationer med medlemmer i kommuner og/
eller regioner er repræsenteret.
I december 2017 udveksles kravene
med arbejdsgiverne, som også har deres
krav med til forhandlingsbordet, og herefter begynder forhandlingerne om de enkelte krav og det samlede resultat.
				

[ fleksjob ]

Hvis du har
begrænset arbejdsevne …
»Der er brug for et opgør med den mistillid, som personer med nedsat arbejdsevne
alt for ofte mødes af, når de omfattes af reglerne for fleksjob eller førtidspension.
Deres retssikkerhed skal forbedres!«
Sådan lyder budskabet fra 40 faglige organisationer, herunder JA, der samlet repræsenterer 1 million medlemmer.
I slutningen af august sendte organisationerne en appel til Folketingets partier,
som i den kommende tid vil evaluere fleksjob- og førtidspensionsreformen. Organisationerne fremlagde derfor seks konkrete forslag til forbedring af reglerne på fleksjob- og førtidspensionsområdet:

JAs kravsliste ved OK18 i
prioriteret rækkefølge
LØN. Vi skal have en lønfremgang,
og den skal mindst sikre os, at
lønnen følger med prisudviklingen i
samfundet.

1.	Er arbejdsevnen nedsat til 7 timer (og derunder), skal borgeren kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Dette skal være et retskrav.
2.	Ressourceforløb skal have en maksimal samlet periode på 5 år. Hvis kommunen
inden for 5 år ikke har kunnet afklare borgeren, skal borgeren have et retskrav på
at kunne vælge mellem revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.
3.	Borgeren skal selv kunne søge om ressourceforløb og dermed kunne klage over
ressourceforløb.
4.	Adgangen til fastholdelses-fleksjob skal lettes - herunder afskaffes kravet om 12
måneders forudgående ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.
5.	Ressourceforløbs-ydelsen skal være på niveau med sygedagpenge, og der skal
ikke modregnes for indtægter fra arbejdsmarkedspensioner og andre ordninger,
som er kompensation for mistet erhvervsevne.
6.	Ved ansættelse i fleksjob skal løn og arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med
de faglige organisationer. Løn og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, fastsættes
efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder efter de sociale kapitler. I ikke-overenskomstdækket ansættelse fastsættes løn og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, efter de kollektive overenskomster på et sammenligneligt ansættelsesområde.

FRIDAGE. De betalte fridage - den
24. december, den 31. december og
grundlovsdag - skal sikres i overenskomsten.
FROKOSTPAUSE. Den ret, vi efter
overenskomsten har til en betalt
frokostpause, skal skrives direkte ind
i overenskomsten.
ARBEJDSTID. Vi skal sætte værn
om de aftalte vilkår for almindelig
arbejdstid og arbejdsuge.
PSYKISK ARBEJDSMILJØ. Fokus på
psykisk arbejdsmiljø og redskaber til
selvledelse skal afspejles i det samlede overenskomstresultat.

Læs mere om forslagene på JAs hjemmeside:
www.ja.dk/nyheder/nyheder/Sider/Fleksjob-og-Førtidspension.aspx
Jane Marianne Ravn
Forhandlingskonsulent

UDFLYTNING. Medarbejderne skal
sikres bedre rettigheder ved flytning
af arbejdspladser.
MOBILITET. Der oprettes mobilitetsstillinger, som skal sikre udvikling i
job, kompetencer og løn.
TR-VILKÅR. Det reelle indhold i TRfunktionen og TR-beskyttelsen skal
sikres.
SENIORER. Seniorer skal have ret
til nedsat tid som seniorordning, og
vi skal sikre adgang til kompetenceog opgaveudvikling gennem hele
arbejdslivet.

Foto: Colourbox

Følg med på hjemmesiden ja.dk,
der opdateres løbende med nyt
om OK18.

[ JORD & VIDEN • september 2017 ]
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[ HAVER TIL MAVER ]
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Læring gennem

Der er gulerodsdyrkning på skemaet og skovmyrer til madpakken, når
agronom Helle Bojsen underviser folkeskoleelever i havedyrkning,
madlavning og naturfag i skolehaven på Gråsten Landbrugsskole
TEKST: Ulla Skovsbøl, freelance-journalist

Helle Bojsen har travlt med at forberede
sig til dagens arbejde: Bålet skal lægges til
rette, der skal rives i hønsegården, hvor
nogen har smidt alt for meget grønt affald,
bistaderne skal tjekkes, og så skal skovmyrer og buffaloorm gøres klar til smagstest.
Hun har afleveret sine egne fire børn i
skole og børnehave klokken syv, og om
lidt skal hun tage imod to 5. klasser, når de
kommer myldrende ind på Fiskbæk Naturskole, der holder til på landbrugsskolen i
Gråsten. Det er to af 19 klasser, som hun
siden april har undervist i havedyrkning,
madlavning i udekøkken og naturfag un-
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der åben himmel i et nyt skolehaveprojekt
i foreningen Haver til Mavers regi.
- Det er virkelig et super godt undervisningskoncept, siger hun med eftertryk, og
hun har ikke et øjeblik fortrudt, at hun har
byttet sit job som husdyrbrugslærer på landbrugsskolen ud med jobbet i skolehaven.
Skolehaven er et nyt tilbud til alle skoler
i Sønderborg Kommune fra 2017. Børnene
får otte hele skolehavedage på landbrugsskolen i løbet af dyrkningssæsonen, hvor
de ud over at dyrke grønsager og have
også passer høns, holder bier og spiser myrer. De lærer en masse og har det sjovt

samtidig. Tilbuddet er allerede så populært, at der er venteliste til næste sæson.

Nyt job i skolehaven
Helle Bojsen blev færdig som agronom i
2004 og har undervist på Gråsten Landbrugsskole i otte år. Svin var det største
fag på hendes skema, men der var også
plads til biologi og bonusfag som læring,
kommunikation, samarbejde, fagengelsk
og staldpraktik.
- Men jeg var kørt lidt træt i landbrugsskolejobbet. Det var ikke længere så
spændende for mig at læse fagbøger om

Fotos: Ulla Skovsbøl

på et landbrug, de lærer at dyrke grønsager, de tilbereder dem i udekøkken, og de
har naturfagsundervisning i det fri.
For at være med i Haver til Maver skal
undervisningen gå på tre ben: Have, udekøkken og natur. Dyrkningen skal være
økologisk og pædagogikken inkluderende.
Det passer alt sammen Helle Bojsen godt,
selv om det ikke var sådan et job, hun
drømte om, da hun begyndte på KVL i
1998.

Opvokset på svinegård
grise, mens jeg blev mere og mere optaget af pædagogik, forklarer hun.
- Jeg kan godt lide at bruge en kreativ
og legende tilgang til undervisningen,
hvor man involverer sanserne og får noget
bevægelse ind. Men det er ikke altid så
let at få til at passe ind på en ungdomsuddannelse, hvor eleverne synes, de er ved
at være færdige med at lege.
Derfor var det en glad dag, da hun fik
at vide, at hun blandt 50 ansøgere havde
fået jobbet som leder af det nye Haver til
Maver projekt, som Sønderborg Kommune har startet sammen med Gråsten Landbrugsskole og Fiskbæk Naturskole. I skolehaven får Helle Bojsen nu mulighed for
at eksperimentere med pædagogikken på
alle mulige måder, og børnene fra 4. og
5. klasse er vilde med de mere kreative
undervisningsformer.

Begejstring og forundring
En af skolehavens store kvaliteter er, at
undervisningen ikke kun stiller intellektuelle krav. Eleverne lærer gennem alle
sanser. Det har Helle Bojsen selv oplevet
som barn. Hun er vokset op på et landbrug
få kilometer fra landbrugsskolen, og
hendes egen barndom var fuld af udeliv
og alle mulige hobbydyr. Men mange af
de børn, som kommer i skolehaven, er
anderledes fremmede over for at få jord
under neglene.
- Her lærer de både meget nyt og overvinder mange ting, de ikke har prøvet før.
Det kan være på det helt simple taktile
plan. Fx er der mange børn, som ikke kan
lide at få mudder på fingrene og skal
vænne sig til, at man ikke behøver vaske
hænder, før havearbejdet er klaret. Det er
motorisk træning at lære at bruge en hakke, og de lærer systematik ved at finde ud

af, hvordan man får luget bedet uden at
vade i sine egne gulerødder, fortæller
hun.
Det bedste ved skolehaven er imidlertid
den begejstring og forundring, den vækker hos børnene.
- I den her tid er de fuldstændig vilde
over at se haverne igen efter sommerferien. Tænk, at det, man har puttet i jorden,
faktisk er kommet op og er blevet så stort!
Og det er jo bare så fedt at kunne begejstre børn på den her måde, siger Helle
Bojsen.
Begejstringen gælder også alt det, man
kan spise og alle de nye smagsoplevelser.
Inden sommerferien havde alle smagt rå
spinat og koriander, og nu har de et krible-krable tema, hvor de spiser skovmyrer,
de selv har indsamlet, og buffalolarver,
som Helle Bojsen har indkøbt.
- De overskrider virkelig nogle grænser
ved at spise ting, de aldrig havde drømt
om, eller ved at komme med i bigården
og tæt på bierne. De får prøvet sig selv af
på en god måde, som sætter sig spor.

Den gård i Nybøl, hvor hun voksede op,
er en svinegård. Da hun var barn, havde
hendes far både slagtesvin og bundne søer
i en stald, som var typisk for tiden. Senere
byggede han en løsdriftsstald til de drægtige søer, men mens Helle var barn, var dyrevelfærd, etik og økologi ikke temaer,
som blev diskuteret ret meget i hjemmet.
Skønt hun er landmandsdatter, var det
heller ikke så meget stalden eller traktorerne, der trak. Hun drømte aldrig om at
blive landmand, men var glad for dyr og
natur - og for bøger.
- Jeg var noget af en bogorm, jeg vidste,
jeg ville have en boglig uddannelse, og
biologi interesserede mig meget, husker
hun.
Efter studentereksamenen overvejede
hun seriøst at læse til dyrlæge. Hun havde
karaktererne til det, men valget faldt alligevel på agronomstudiet.
- Den uddannelse tiltalte mig mere, fordi jeg kunne godt lide den brede indgang,
hvor man begyndte med en masse grundfag og først valgte retning senere, forklarer
hun.

Haver til Maver

Af med skyklapperne

Skolehaven i Gråsten bliver drevet efter
Haver til Mavers principper. Haver til Maver er en skolehaveorganisation, som blev
grundlagt i 2003 på det økologiske landbrug Krogerupgaard i Nordsjælland som
et samarbejde mellem Aarstiderne og Fredensborg Kommune. Der er nu 36 Haver
til Maver projekter i Danmark, men skolehaven i Gråsten er den første, som er
etableret på en landbrugsskole.
Ideen bag Haver til Maver er på én
gang at give børn jord under neglene og
viden mellem ørerne på en sjov og lystfyldt måde. Eleverne - typisk på mellemtrinnet - har deres egne haver, eventuelt

På KVL specialiserede Helle Bojsen sig i
husdyr og blev meget optaget af etik og
etologi, og mødet både med de medstuderende og med undervisere som professor i dyreetik Peter Sandøe og Mickey
Gjerris, der nu er medlem af Det Etiske
Råd, blev en epokegørende oplevelse for
hende.
- Det var fantastisk! Det har været med
til at forme min identitet, og jeg fik øjnene op for, at der fandtes helt andre holdninger til, hvordan man har dyr, end jeg
nogensinde havde mødt i mit eget miljø.
- Mine forældre har altid været dygtige
landmænd og passet deres dyr rigtig godt,
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Gråsten Landbrugsskole har afsat 1,7 ha til Haver til Maver projektet
og betalt for haveanlægget.
men det var alligevel ikke en ret stor del
af vores tankesæt at tænke på dyrevelfærd
på den måde, og økologi og etik var utroligt spændende fag for mig. Det var vildt
fedt! Selv om jeg mødte en masse nye
indfaldsvinkler og holdninger, blev jeg
ikke provokeret af det. Jeg fik tværtimod
skyklapperne pillet af, siger hun.
På Gråsten Landbrugsskole har Helle
Bojsen sammen med en kollega fået indført mere etik og dyrevelfærd i undervisningen, og selv om hun har sluppet landbrugseleverne, har hun stadig meget
kontakt med dem. De kigger tit forbi for
at snakke, når hun er i haven, og er meget
optagede af skoleelevernes grønsagsdyrkning, og det er sundt for dem at opleve,
mener hun:
- Det er godt for sådan nogle »landbrugsknæjter« at se, man kan dyrke andet
end hvede efter hvede, og samtidig er det
også rigtig godt for folkeskoleeleverne at
møde nogle unge mennesker, der er fulde
af gåpåmod og stolte af deres erhverv,
fastslår hun med et smil.

Skolen lægger jord til
I haven har Helle Bojsen tilrettelagt et alsidigt sædskifte for skoleeleverne. De er firefem elever om hvert bed, og alle grupper
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dyrker løg, gulerødder, bønner, squash,
spinat, radiser, to slags rødbeder og morgenfruer til at lyse op i alt det grønne.
Den enkelte gruppes bed er underinddelt i tre sektioner, for Helle Bojsen har
tænkt sig at en treårig rotation.
- Når vi skal dyrke have her i mange år,
er det vigtigt, at vi får et godt sædskifte, og
derfor skal eleverne ikke dyrke de samme
afgrøder det samme sted, siger hun.
Indtil videre er skolehaven dog kun
planlagt som et treårigt projekt, men Gråsten Landbrugsskole er gået ind i samarbejdet med stort engagement, og forstander Bjarne Ebbesen er begejstret. Skolen
har afsat 1,7 ha til haverne og betalt en
havearkitekt for at tegne haveanlægget
med bede, redskabshus, en lille pileskov,
der med tiden skal bruges til pileflet, en
lille frugtplantage, en brombærcirkel, en
hindbærcirkel og en rund fårefold.
Skolehaven har også fået lov til at indrette et undervisningslokale i en tidligere
driftsbygning, og i de gamle plansiloer er
ensilagen erstattet af hønsegård og udekøkken med drivhus, kogesteder, plantekasser, borde og bænke.
- Skolen bruger en masse krudt og energi på det her, og forstanderen brænder for
det. Det er rigtig dejligt for mig, at der

kommer en traktor en gang imellem, at
pedellen planter æbletræer og hjælper
med mange andre ting, og at landbrugsskoleeleverne laver alt muligt til skolehaven i faget praktisk arbejde, oplyser hun.
Så har Helle Bojsen ikke tid til mere
snak. Hun skal være parat, når dagens 5.
klasser kommer stormende og jubler over
gulerødderne, der er blevet kæmpestore
siden sidst. Og hun skal stille an med alt
til den smagstest, som senere på dagen
skal lære dem de fem grundsmage at kende: Honning fra bigården, hindbær og citrontimian fra haven, parmesan og ikke
mindst de sære ting, der får det til at krilre
både ved tanken og i maven: Myrer og
buffalolarver.
			

[ rådgivning ]

Nyuddannede og studerende:
Foto: Colourbox

Husk din
fagforening

TEKST: ANNE JAKOBSEN og MARIANNE TINGGAARD, FÆLLESSEKRETARIATET

Er du nyuddannet og skal til din første jobsamtale? Eller har du
som studerende netop tænkt på at finde et studierelevant job? Så
er du måske usikker på lønnen eller på dine rettigheder? Derfor
har du din fagforening. I JA kan du få råd og vejledning om løn,
ferieregler, ansættelseskontrakt og meget mere.

riatet, hvor vi gennemgår den sammen med dig. Du skal jo altid
være 100 pct. sikker på, at du er helt indforstået med, hvad du
skriver under på.
Er det ikke dit første job, så brug alligevel JA. Der er sjældent
to kontrakter, som er ens!

Første job som kandidat

Du har fundet et studiejob

I den situation kan du have mange overvejelser om, hvilket lønudspil du skal kaste på bordet, og det er der ikke noget mærkeligt i. Der er nemlig stor forskel på lønniveau i virksomhederne.
Det kan være afhængigt af virksomhedens størrelse, af den geografiske beliggenhed samt af branche.
Bliver du ansat under en overenskomst enten i staten, i en
kommune eller i en privat virksomhed, er der som hovedregel
en aftalt startløn. Er det en privat virksomhed uden overenskomst, skal der forhandles.
Ud over lønnen er der alle de andre vilkår, som også har betydning for din ansættelse - bl.a. fridage, løn under barsel, afspadsering osv. Disse vilkår er som hovedregel allerede aftalt på
de arbejdspladser, hvor der er en overenskomst. Er der ingen
overenskomst, skal der også forhandles her.
JAs sekretariat anbefaler derfor, at du kontakter JA inden ansættelsessamtalen. Og når du så har fået din nye ansættelseskontrakt, er det en rigtig god idé at sende den ind til os i sekreta-

E t fagligt relevant studiejob kan være en rigtig god måde at prøve dit studie af i praksis. Det kan også være med til at præge dit
studieforløb og dine karrieremuligheder efter endt uddannelse.
Måske er studiejobbet din første introduktion til arbejdsmarkedet, og det er derfor vigtigt, at du kender dine rettigheder og får
en god start i arbejdslivet.
JAs konsulenter står parate til at give dig rådgivning om løn- og
ansættelsesvilkår, hvis du står over for at skulle ansættes i et studierelevant job - eller hvis du allerede er ansat. Det kan fx være rådgivning om løn, opsigelse, ferieregler og barsel, sygdom og indgåelse af en ansættelseskontrakt. Hvad skal der fx stå i den?
Du kan også finde det meste på hjemmesiden ja.dk under
målgruppen Studerende, og her får du lige en forsmag på det,
du først skal tænke på:
Ansættes du hos en offentlig arbejdsgiver - dvs. i staten, en region eller en kommune - vil du som udgangspunkt blive ansat
efter en HK-overenskomst, hvis du endnu ikke har afsluttet din
bachelorgrad.
Har du afsluttet din bachelorgrad, kan du blive ansat som bachelor efter AC-overenskomsten. Det afhænger af en vurdering
af, om du skal udføre akademisk arbejde.
Ansættes du i et studiejob hos en privat arbejdsgiver, findes
der ingen overenskomst, der siger noget om dine løn- og ansættelsesvilkår. Du skal derfor selv aftale, hvad der skal gælde for
din ansættelse. Du vil dog på nogle områder være omfattet af
rettigheder som følger af lovgivning - fx i forhold til regler om ferie, som alle er omfattet af, og regler om opsigelse og sygdom,
som du kan være omfattet af, afhængigt af arbejdet.
Kontakt altid JA, når du er i tvivl - også hvis du ikke er det - for
en sikkerheds skyld.
						

Hvad er en overenskomst?
En overenskomst er en aftale mellem en lønmodtagerorganisation og arbejdsgiversiden, der som udgangspunkt
regulerer løn og arbejdstid. Herudover bliver der i forbindelse
med overenskomstforhandlingerne (næste gang OK18) på
det offentlige område indgået en lang række aftaler, der
regulerer stort set alt vedrørende generelle og specifikke
ansættelsesvilkår.
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Med slotsgartneren i Barokhaven
Spørgelysten var stor, da slotsgartner John Nørgaard Nielsen viste rundt i Barokhaven ved Frederiksborg Slot og engageret fortalte om havens spændende historie,
udfordringer i dagligdagen og ønsker for fremtiden.
Vi mødtes ved den skønne cafe Havehuset, hvor der er et lille udendørs museum med en oversigt over haven - et godt sted at starte i øvrigt, hvis man selv skal
på tur i haven.
Undervejs fik vi bl.a. svar på, hvorfor runde dam er oval, hvordan de stejle
skrænter klippes, og hvordan udfordringerne med nematoder i de gamle buksbomhække kan resultere i, at der i en årrække skal plantes taks i det gamle parterre. Samtidig kunne vi beundre de stramt klippede hække og træer og de mange
baljeplanter og nyopsatte figurer, som er lavet af zink. Alt sammen bidrag til den
gode oplevelse af den barokke slotshave, ligesom vandet - der skiftevis rislede og
plaskede - bidrog til et afvekslende lydbillede.
Tak for en rigtig dejlig tur planlagt af Haveentusiasterne.
Bente Mortensen
Hortonom

Nyt
til jægere og
skovdyrkere

Foto: Bente Mortensen

I august måned er det tid til at fx afslutte
tyndingerne i vildtremiser og hegn, og
man kan stadig nå at etablere nye vildtagre. I september skal du huske at søge
Naturstyrelsen om tilskud til planter til foråret, og nu til oktober er der ikke megen
tid til naturpleje - jagten er gået ind.
Sådan står der bl.a. i kalenderen over
årets opgaver med natur- og vildtplejen i
skov, og denne kalender findes bagest i den
nye håndbog fra Skovdyrkerne med titlen
»Natur- og vildtpleje i skoven«. Bogen er
skrevet af forfatter og foredragsholder Per
Kauffmann og forstkandidat og seniorkonsulent Karsten Raae, og den udfylder det
hul om emnet, som længe har eksisteret for
skoven, men ikke for det åbne land.
Bogen retter sig mod de læsere, der i
forordet kaldes »den selvaktive skovejer«,
og formidlingen skal gøre det nemt at
komme i gang på egen hånd. Dét ser
umiddelbart ud til at være lykkedes i fin
stil ved en skrålæsning af udvalgte afsnit
og en nærlæsning af de mange fotos med
glimrende billedtekster.
»Natur- og vildtpleje i skoven« kan rekvireres for 250 kr. via www.skovdyrkershop.dk
M.

Anerkendelse til Brandts Haves Venner

ggaard
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Foto: Marianne
Tin

Foreningen Brandts Haves Venner har siden 2006 arbejdet for at genskabe, vedligeholde
og formidle G.N. Brandts Have i Ordrup, og det kvitterer Gentofte Kommune nu for.
Kommunens Initiativpris på 25.000 kr. går i år til Brandts Haves Venner som en anerkendelse af foreningens engagement, der gør det muligt for andre at nyde haven og den helt
særlige havekunst, som findes her.
JAs netværk for Haveentusiaster har et par gange besøgt haven med »vennernes« formand, landskabsarkitekt Hans Ove Pedersen som rundviser. Han glæder sig naturligvis
over anerkendelsen og siger:
- Jeg er allermest glad for, at Initiativprisen giver haven opmærksomhed. Jeg ønsker
kun, at Brandts Have skal kendes og bruges. Jeg synes, det er helt oplagt at komme her
og nyde haven.
Foreningen modtager Initiativprisen ved et arrangement i haven under GentofteNatten
den 29. september kl. 15. Alle er velkomne.
M.

Foto: Mai Sinius

Kick-off for JAs Mentorprogram
Vi har nu foretaget matchet mellem mentees og mentorer og har holdt kick-off
introkursus mandag den 25. september 2017. Formålet med introkurset er at
klæde både mentorer og mentees på, så læringsudbyttet bliver bedst muligt.
Det første møde giver deltagerne:
• Et solidt fælles fundament for deltagelse i programmet.
• Introduktion til og træning af mentors mange roller.
• Indblik i mentorforløbets forskellige faser.
• Værktøjer, der medvirker til at sikre et godt resultat for både mentor og mentee.
Derudover lærer deltagerne:
• Hvordan man opbygger et fortroligt og konstruktivt læringsrum.
• Hvordan ens personlige præferencer har indflydelse på samarbejdet med andre.
Vi glæder os til endnu et udbytterigt mentorforløb, der løber indtil næste sommer.
Hanne Jensen og Gert Aagaard van Hauen

Gram Slot med hele tre ting
Den 12. august var Projektledernetværket og Økologisk Forum på tur til Gram Slot.
Der var rundvisning med Sanne Brodersen, og samtidig fik deltagerne fortællingen
om, hvordan slottet blev købt, og ikke mindst om hvordan det udviklede sig til både
at være en markant producent af økologiske landbrugsprodukter og et sted for
events, herunder koncerter. Efter rundturen var der stor buffet, og aftenen blev rundet af med koncerter af Folkeklubben og til sidst Lis Sørensen. Der var næsten 40
deltagere - flest fra JA, da Projektledernetværket er et fælles netværk på tværs af JA,
DSL og Dyrlægeforeningen.
FBP

JA tak til likes!

Din fagforening har fået en helt ny Facebook-side.
Her kan du følge med og deltage i faglige indlæg, debatter og konkurrencer samt
finde sjove og spændende artikler og arrangementer.
Siden er for alle med en akademisk interesse i natur, miljø og fødevarer. Medlemsgruppen på Facebook, som flere af jer er en del af, er nu at finde som en undergruppe på siden.
Følg med på www.facebook.com/JAfagforening
Mai Sinius

Hvordan
ser JA ud
i fremtiden?
Som led i strategiarbejdet inviterede JA
medlemmerne til visionsmøder i København og Aarhus midt i september. Jord &
Viden var med i København, hvor JAs
samarbejdspartner NextWork stod for to
timers visionsudvikling.
- JA skal blive bedre til at tale til de nye
kandidater, der kommer ud fra universiteterne i disse år, fastslog Thomas Albrechtsen
fra NextWork og fortsatte:
- Hvad vil I fortælle om JA i dag i elevatortalen?
Deltagerne pegede på de faglige netværk
og de faglige arrangementer, på fagforeningen som sikkerhed med rådgivning, lønforhandling og TRer, på medlemsbladet som
samlingspunkt, på interessefællesskabet kort sagt på det specialiserede fagforeningsog faglige fællesskab.
Næste gruppeøvelse handlede om fremtidens JAer, og her fremhævede en repræsentant for de studerende, at han gerne vil se
sig selv som en slags mægler mellem produktion og miljø. Og det førte over til en
god snak om, hvad JA skal blive bedre til, og
hvad JA skal tage med sig ind i fremtiden.
Enigheden var ikke fuldstændig, men
den røde tråd var evident: JA skal retænke
de faglige fællesskaber og skabe en bred
faglig helhed, også på arrangementsniveau,
JA skal være bedre til at vise varerne gennem både nye og gamle medier, JA
skal være fællesskabet for det jordbrugsvidenskabelige nørderi, JA skal have et større internationalt fokus, JA skal dyrke et
bredere rekrutteringsgrundlag, og JA skal
frem for alt søge den regelmæssige kontakt med både potentielle og nuværende
medlemmer ved at være til stede på campus og på messer og andet og arbejde på
en tættere virksomhedskontakt.
JA takker deltagerne for de mange gode
input. Potentialet er stort.
M.
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JA har blik for engagerende
samfundsproblemer

Opgør med en

JA står over for dét, som direktør Børge Jørgensen kalder et paradigmeskift. JA skal finde en facon, som giver en mening for de
nye generationer X (født 1960-1975), Y (født 1975-90) og Z (født
1990-2005). Det skal udmøntes i strategiplan 2017-2021.
Arbejdet er godt i gang, og på bestyrelsens møde i Vejle i slutningen af august fortalte den eksterne samarbejdspartner NextWork om arbejdet indtil nu på profileringsdelen og de overvejelser, der ligger til grund for anbefalingerne.
- Spørg i stedet for at svare, når I skal rekruttere medlemmer
fra generation Y og Z. De ønsker sig uforpligtende relationer,
hurtig og konstant forbindelse, de ønsker sig muligheder frem
for grænser, og de tiltrækkes af visioner frem for stabilitet.
- Hvad betyder det for, hvordan JA ser ud, og for hvad JA foretager sig? Der skal skabes en digital fortælling, som appellerer til
de unge og skaber fællesskab - uden at glemme de ældre medlemmer. Og potentialet er stort!
Bestyrelsen drøftede bagefter det samlede strategiarbejde,
hvor der bl.a. på fagforeningsdelen er bestilt en lønberegner,
etableret en styrket kontakt til landbrugsrådgiverne samt en fastholdelsesprocedure.
Andre punkter på dagsordenen var første drøftelse af virksomhedsplan 2018 og budget 2018, herunder forslag til kontingent,
samt afviklingen af repræsentantskabsmødet den 24. og 25.
november.
Det blev desuden besluttet, at JA deltager på Naturmødet i
maj 2018 i Hirtshals med egen stand og tager initiativ til mindst
ét debatarrangement. JA planlægger derimod ikke selvstændige
aktiviteter på Folkemødet 2018.
Desuden fortsætter JA sin deltagelse i netværket for kvinder i
fagbevægelsen, der bl.a. arbejder med ligestilling, og JAs repræsentant er formand for Kompetenceudvalget Anna-Christa Bjerg.
Bestyrelsen bød i øvrigt velkommen til forstkandidat Eva Ortvald
Erichsen, der afløser Michael Øllgaard i bestyrelsesarbejdet, som
har trukket sig fra posten af private årsager. Han fortsætter som JAs
repræsentant i Akademikernes A-kasse.
Næste møde i JAs bestyrelse afholdes den 10. oktober i sekretariatet.
						
M.

Foto: Marianne Tinggaard
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ledelsestankegang

Vi, der arbejder i og for det offentlige, bestræber os på
at yde borgerne den bedste service og den højeste kvalitet hver dag. Det lyder måske banalt, men vi føler behov
for at understrege det, fordi vi oplever, at skiftende regeringer desværre har spændt ben for bedre service til borgerne. Det fristes vi i hvert fald til at konkludere, når vi
kigger på rammerne for arbejdet i den offentlige sektor.
Og eksemplerne er der nok af.
Sådan begynder en kronik i Jyllands-Posten her i september om at give offentlige ledere lov til at lede, som JA
er medunderskriver af. Og den fortsætter:
Hvad skal der så gøres? Først og fremmest ønsker vi,
at ledelseskraften i det offentlige sættes fri på en ny
måde.
For det handler ikke om bare at sætte ledere fri, vigtigere er vilkårene for at udøve ledelse, hvordan styrker man
det, hvordan skaber man den bedste rekrutteringsbase,
hvordan bliver ledere bedre til at forstå og sætte sig ind i
medarbejdernes pressede vilkår? Og helt klart også omvendt: Hvordan bliver regeringen bedre til at lade lederne
være ledere?
Sunde medarbejdere udvikles af dygtige ledere, som
også har fokus på den enkelte.
Læs hele kronikken under Nyheder på ja.dk
M.

Kampvalg til JAs
repræsentantskab
Valggruppen af selvstændige har afholdt valg frem til den
1. september, og der er afgivet i alt 24 stemmer, heraf to
ugyldige. Anna-Christa Bjerg, Morten Kjærgaard og Kjeld
Bukh Hansen er medlemmer af repræsentantskabet
med Bo Degnbol som suppleant.
Suppleanten indkaldes til repræsentantskabsmødet, men har ikke stemmeret, med mindre der
er afbud fra et andet medlem fra samme valggruppe. Suppleanten kan heller ikke vælges som
formand for et af JAs faste udvalg eller til
bestyrelsen i JA.
FBP

Send oplysninger til
årets lønstatistik - og få højere løn
Foto: Colourbox

De årlige lønforhandlinger kræver forberedelse, og lønstatistikken
for privatansatte er et vigtigt redskab, når der skal flere penge i
lønningsposen. Dit bidrag kan være med til at hæve lønniveauet
blandt kolleger og øge markedsværdien for jordbrugsakademikere. I sidste ende kan du selv få gavn af det.
Hvert år udarbejder JA en lønstatistik for privatansatte medlemmer på baggrund af lønoplysninger fra medlemmerne. Lønstatistikken kan du finde på www.ja.dk under Privatansat > Løn
> Privatlønstatistik.
Dette års statistik vil desuden blive suppleret med en såkaldt
»lønberegner«, som gør det endnu lettere at »slå op« i tabellerne. Andre fagforeninger har gode erfaringer med på den måde at
gøre det lettere for medlemmerne, og det giver hurtigere adgang
til de ønskede oplysninger. Når det er lettere, bliver det nemlig
brugt mere. Derfor har JA besluttet også at tilbyde denne genvej.
Det er naturligvis vores håb, at endnu flere medlemmer nu vil finde lønstatistikken interessant, og der bliver en endnu større interesse
for at levere data til gavn for kolleger og i sidste ende for sig selv.
Du kan tjekke lønstatistik 2016 på hjemmesiden, og du får et
overblik over, hvad det handler om, og hvor mange oplysninger,
der er at hente frem.
Sidste år viste medlemsoplysningerne, at over 70 pct. havde
haft to eller flere timers overarbejde hver uge i det foregående år,
og knap halvdelen blev ikke honoreret for det ekstra arbejde.
Ved en kommende lønforhandling kunne det være en god ide at
sætte fokus på honorering eller afspadsering for overarbejde. Det
er også vigtigt at se på årets indberetning, om det er en stigende
tendens at presse mere arbejde ud af de ansatte.
Når du bruger statistikken til at forhandle, skal du huske, at statistikken hurtigt forældes. Du kan derfor lægge 2,75 pct. oven i
tallene fra sidste år, og så vil du nogenlunde følge lønudviklingen.
Vi glæder os til at modtage de friske tal for september måned i år.
Vi håber naturligvis på, at medlemskredsen aflønnes godt, og at lønstigningerne følger med det øvrige arbejdsmarked - helst lidt bedre.

Når du skal indberette lønnen, er det vigtigt at have den aktuelle
lønseddel parat, og det er også en god idé at have lønsedlen for
den måned, hvor du fik udbetalt et ferietillæg. Det bliver du
nemlig spurgt om.
Forhåbentlig vil du bidrage og selv få god gavn af lønstatistikken for 2017. Den endelige privatlønstatistik forventes klar inden årets udgang.
Flemming Bo Petersen
Chefkonsulent
Husk at være opdateret. De mailadresser, der bliver brugt i
undersøgelsen, genereres fra JAs medlemssystem. Derfor er det
vigtigt, at dine medlemsdata er korrekte. Du kan selv rette i dine
oplysninger på hjemmesiden ja.dk eller sende en mail med
rettelserne til Susanne Vilbrand i sekretariatet på sv@ja.dk

JA er med helt fra start

Foto: Mai Sinius

Frederiksberg Campus summer af liv og forventningsfulde studerende, og JA er selvfølgelig med til at tage godt imod alle de nye studerende sammen med studenterforeningerne. Arrangementet er som
altid i marmorhallen, hvor vi fortæller om alle JAs tilbud og sammen med FN og FB tager imod de mange nye indmeldelser. Det
blev en travl dag, hvor de studerende også kunne høre om husdyrgruppen og økonomigruppen, som begge er interessegrupper i FN.
De nye landskabsarkitektstuderende vil møde JA til et særligt
arrangement, hvor de kommer på besøg i sekretariatet på Peter
Bangs Vej.
I Aarhus holdt JAs ambassadør Mads Priess Sørensen et flot
oplæg for de mange nye studerende. 41 bachelorstuderende i
Agrobiologi er begyndt på AU, og vi tog 23 indmeldelser med
hjem fra selve dagen.
					
Mai Sinius
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[ FERIELOVEN ]

Nyuddannede skal også have

ferie med løn
TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT

Der er nu udsigt til betalt ferie for nyuddannede. Ferielovsudvalget afleverede i
slutningen af august et forslag til ny ferielov til beskæftigelsesministeren. Her lyder
anbefalingen, at de nuværende regler om
forskudt ferie afskaffes, så nyansatte får
mulighed for at afholde ferien i umiddelbar forlængelse af optjeningen - med
virkning fra september 2020.
Det betyder, at nyuddannede får mulighed for at afholde ferie med fuld løn allerede det første år, de er på arbejdsmarkedet. Det kan de ikke med de nuværende
regler, hvor optjeningsåret følger kalenderåret, mens ferieåret først begynder 1.
maj året efter.
JA støtter naturligvis forslaget - og er på
forkant. Ret til ferie for nyuddannede er
allerede sikret for de medlemmer, som er
omfattet af nogle overenskomster på det
private arbejdsmarked, fx i konsulentaftalen. JA anbefaler desuden nyuddannede
at tage spørgsmålet op ved ansættelsen.

To væsentlige ændringer
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Hvad betyder ændring af
ferieåret for dig?
Er du studerende eller ledig, betyder det,
at hvis du er færdiguddannet og søger dit
første job i 2020, kan du afholde ferie
med løn allerede det første år, du er på
arbejdsmarkedet.
Det vil gøre en stor forskel fra de nuværende regler, hvor studerende i deres første job ofte må vente 1½ år, før de har
optjent ret til 5 ugers ferie med løn.
Det samme vil gøre sig gældende, hvis
du har haft en længere ledighedsperiode
og ikke har feriepenge med fra anden arbejdsgiver. Du vil have ret til ferie med
løn fra ansættelsestidspunktet.
Er du i job, vil du ved overgangen til
samtidighedsferie (bemærk det nye ord)
have optjent ferie, som du endnu ikke har
kunnet afholde. Derfor indføres der en

overgangsordning, hvor 5 ugers ferie optjent i perioden 1. september 2019 til 31.
august 2020 vil blive indbetalt til en fond.
Her forrentes midlerne frem til udbetalingen. Du kan så få dem udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension,
eller når du når folkepensionsalderen.

Hvad indebærer ændring af
varslingsreglerne?
Sekretariatet modtager en hel del kontrakter, hvor varslerne for afholdelse af de 3
ugers hovedferie er forkortet fra 3 måneder til 1 måned. Det betyder, at hvis du
har 3 måneders opsigelsesvarsel og opsiges, så kan din arbejdsgiver varsle al din
optjente ferie afholdt med 1 måneds varsel. Fratræder du i maj eller juni, har du
således ingen feriepenge til resten af året.
Med den nye ferielov kan arbejdsgiver
ikke længere skrive det i din individuelle
ansættelseskontrakt som et generelt vilkår.
Ønsker arbejdsgiveren ferie afholdt med
kortere varsel end ferielovens i en opsigelsessituation, skal det aftales i den konkrete situation. 			

Foto: Colourbox

Baggrunden for forslaget skyldes dog ikke
alene omsorg for de nyuddannedes ve og
vel. EU har nemlig pålagt Danmark at ændre ferieloven, så danske lønmodtagere
kan holde ferie med løn samme år, som ferien er optjent. Den nuværende ferielov er
nemlig i strid med EUs arbejdstidsregler.
Dét er der rådet bod på med forslaget
til ny ferielov, som lyder:
1. »Fra 1. september 2020 optjener lønmodtagere løbende 2,08 dags betalt ferie
pr. måneds beskæftigelse i ferieåret. Ferieåret løber fra 1. september i indeværende
år og til 31. august i det efterfølgende. Ferieafholdelsesperioden starter også den 1.
september i indeværende år, men løber til
den 31. december i det efterfølgende år.
Det vil sige, at ferien optjenes over 12
måneder, men kan afvikles over 16 måneder«.
2. »En anden ændring er, at ferielovens

varslingsregler, henholdsvis 3 måneder
for hovedferie og 1 måned for restferie,
ikke længere kan afkortes for lønmodtagere ved generel aftale i en individuel
ansættelseskontrakt«.

LA N DSKABSARKITEKTERNES
K A SAFGANGSUDSTILLING 2017
Brøndsalen, Haveselskabets Have
Pile Allé 14a, 2000 Frederiksberg

2.- 5. & 9.-12. OKTOBER 2017

Mandag - Torsdag kl. 13:00 - 20:00

ÅBNINGSRECEPTION
En ny tradition skydes i gang

Mandag d. 02.10.17 Kl. 17:00

DE STUDERENDES AFTEN

Kom og få inspiration til dit næste projekt

Torsdag d. 05.10.17 Kl. 17:00

ÉT PROJEKT I MINUTTET

Et fyraftensarrangement om årets projekter

Onsdag d. 11.10.17 Kl. 17:00

Kom og se de landskabsarkitektstuderendes specialeprojekter i Brøndsalen ved Frederiksberg Have.
Bliv klogere på hvad landskabsarkitektur er og hvilke udfordringer faget står over for.
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[ DEBAT ]

Er produktionsskov bedre til
biodiversitet end urørt skov?
TEKST: ANDERS ERIK BILLESCHOU, FORSTKANDIDAT, TIDLIGERE VICEDIREKTØR I SKOV- & NATURSTYRELSEN

Udlæg af urørt skov, dvs. indstilling af
skovdriften, så skoven kan henfalde i vildnis, har været debatteret i en del år. Fremtrædende forskere i biodiversitet hævder,
at urørt skov er nødvendigt for at standse
tab af biodiversitet: Når bare vi får meget
mere urørt skov er alt godt, og skovenes
dyr, planter og svampe er sikret.
Forskerne mener, der er for lidt dødt ved
i skovene for, at nedbryderne af træ kan
klare sig. De insisterer på, at miljøministeren skal indberette til EU, at vores skove er
i ugunstig tilstand. Alt sammen fordi der
skulle mangle dødt ved i skovene.
Vores politikere har ladet sig besnære
og besluttet, at vi skal have 25.000 ha
urørt skov. Det er et meget dyrt projekt,
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der vil koste os flere milliarder kroner i
tabte indtægter. Vores forbrug af træ og
træprodukter skal i endnu højere grad,
end det er tilfældet i dag, skaffes fra andre
landes skovdrift. Vi må håbe, de ikke henlægger deres skove i urørt tilstand.

Bemærkelsesværdige
sammenligninger
Men urørt skov sikrer ikke arternes bevarelse. Slet ikke. Dokumentation følger nedenfor.
Urørt skov skal ifølge de samme forskere forstås som både skov uden skovdrift
og skov, der plejes med særlig henblik på
beskyttelse af skovenes biodiversitet; fx
som græsningsskov, hvor store græsædere

holder skoven lysåben ved at æde og
nedtrampe al opvækst. I begge tilfælde er
det mængden af træruiner og døde træstammer på skovbunden, der efterspørges. Det er nedbryderne af træ, der skal
tilgodeses: Især svampe, men også biller,
laver og mosser.
Vores erfaringer med den slags er stærkt
begrænset, men vi har dog to fremragende eksempler, vi kan se nærmere på: Suserup Skov og Jægersborg Dyrehave.
Suserup Skov anses for at være vores
mest værdifulde urørte skov med meget
lang kontinuitet. Store træer blev fredet for
mere end 150 år siden, og skoven kan betragtes som værende urørt i snart 100 år.
Jægersborg Dyrehave har været drevet

Fotos: Bert Wiklund, bwfoto.dk

som dyrehave i mere end 300 år. Det er en
meget lang kontinuitet med den græsningsskovdrift, der efter eksperternes udsagn skulle være særlig gunstig for biodiversiteten.
De data, der er til rådighed for en nærmere analyse, er udmærkede for svampenes vedkommende, men ikke gode nok for
de øvrige artsgrupper. Det er heldigt, at det
er svampene, der er godt beskrevet. Det er
som nævnt den artsgruppe, som i særlig
høj grad skal nyde godt af mere dødt ved i
urørt og anden biodiversitetsskov.
Alle fund af svampe langt tilbage i tiden
er samlet i Danmarks Svampeatlas. Projektet er støttet af Aage V. Jensens Fonde,
og man kan håbe, at de eller andre fonde
vil støtte tilsvarende atlasser for andre arter; billerne især. Det er ikke noget, staten
prioriterer.
Og hvad kan man så læse i svampeatlasset? Man kan læse, at der er forsvundet svampe fra begge skove. Det er de
svampe, der lever på dødt ved, der er interessante i denne sammenhæng. Lad os
kalde dem dødtvedsvampe.
Jeg har fundet, at 28 dødtvedsvampe er

forsvundet fra Suserup Skov og 36 fra Jægersborg Dyrehave. Gad vidst, hvordan
det står til ude i vores almindelige skove?
Jeg har sammenlignet Suserup Skov og
Jægersborg Dyrehave med to andre gamle
skove: Gribskov og Sorø Sønderskov, hvor
der begge steder har været drevet almindeligt skovbrug i mere end 200 år. Her er der
kun forsvundet 12 hhv. 8 dødtvedsvampe.
Det er bemærkelsesværdigt, at der forsvinder flere dødtvedsvampe fra de skovtyper, der er udråbt som redning for tab af
arter, end fra vores helt almindelige skove.
Det er også interessant at konstatere, at
artsdiversiteten er meget større i produktionsskoven end i den urørte skov og i
græsningsskoven. Der er fundet 1.409
svampearter i Gribskov og 1.314 i Sorø
Sønderskov mod hhv. 962 og 685 i Dyrehaven og Suserup Skov.
Det er forventeligt, at der er flere arter,
jo større en skov er, men at de dødtvedsvampe, der har fundet et levested i en lille skov som Suserup, skulle forsvinde på
grund af størrelsen, er mindre indlysende.
Der er rigeligt med dødt ved i skoven.

Der er stærke ønsker om at lægge hele
det omfattende Gribskovkompleks på
mere end 50 km2 i urørt tilstand, men behovet for mere dødt ved er svær at få øje
på. Og de svampearter, der er forsvundet
fra de tre skove, kan i dag stort set allesammen findes i andre skove.

Opfordring til miljøog fødevareministeren
Det er meget svært at forstå, at forskere i
biodiversitet bliver ved med at påstå, at
urørt skov sikrer biodiversiteten, mens almindeligt skovbrug ødelægger den. Jeg
opfordrer Miljøministeriet til at gennemføre tilsvarende analyser for de øvrige
artsgrupper, der skal nyde godt af urørt
skov.
Skovdrift er ikke skyld i tab af dødtvedsvampe. Det ser mere ud til, at skovdrift
både fremmer diversiteten og begrænser
tabet af arter. 			
Artiklen har været bragt i Weekendavisen den 8.
september 2017 og publiceres igen her forfatteren
in memoriam. Læs mere side 25.

Skovdrift er ikke skyld i tab
af dødtvedsvampe. Det ser
mere ud til, at skovdrift
både fremmer diversiteten
og begrænser tabet af arter.
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[ PLANTEFORSKNING ]

Fokus på næringsværdi
frem for udbytter
1. maj blev agronom Henrik Brinch-Pedersen udnævnt til professor
ved Aarhus Universitet. Han afdækker egenskaber i afgrøder, så
næringsstofferne kan udnyttes bedre i foder og fødevarer. Potentialet er
stort og vigtigt, når højere udbytter ikke længere er så nemme at opnå
TEKST: Anette Eckholdt, freelance-journalist og agronom

49-årige Henrik Brinch-Pedersen med
rødder i Esbjerg er oprindeligt cand.agro.
fra 1994. Efter ansættelse ved Carlsberg
Forsøgslaboratorium i årene 1994-1996
påbegyndte han ph.d.studiet ved daværende KVL. Efter ophold ved bl.a. Risø og
Long Ashton Research i England blev han
i 1999 ph.d. i planteforædling og bioteknologi og har siden arbejdet ved Forskningscenter Flakkebjerg, som i 2007 blev
en del af Aarhus Universitet (AU).
- Vi står med en udfordring. Verdens befolkning vokser, og vi har brug for mere
mad samtidig med, at vi ikke længere opnår de store udbyttestigninger ved traditionel planteforædling, som vi kunne tidligere, fortæller den nyudnævnte professor
og fortsætter:
- Det betyder, at vi skal blive bedre til
at udnytte de afgrøder, vi allerede har, og
det har været fokus i min forskergruppe
de seneste år. Målet er ikke alene bedre
næringsstofudnyttelse i fx foder, men også
mindre udledning til miljøet.

Forskning har ført til patent
I stedet for udelukkende at kigge på planterne i marken, følger planteforskerne nu
afgrøden videre til foderbordet og helt ind
i dyrenes fordøjelsessystemer. Der, hvor
forskerne er nået længst, og som tydeligt
demonstrerer potentialet i bedre næringsstofudnyttelse, er inden for fytase og fosfor. Forskerne har fundet ud af hvilke gener og enzymer, der danner baggrund for
fytaseaktivitet i korn, og de har patenteret,
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hvordan denne aktivitet i korn kan øges,
så dyrene kan optage mere fosfor.
- Fosfor er en yderst begrænset ressource, som det spås, at vi løber tør for i løbet
af 30-70 år. Plantefrø indeholder store
mængder fosfor, og hvis vi kunne gøre
denne fosfor mere tilgængeligt for husdyrene, vil det både gavne miljøet og spare
på den meget knappe ressource, som fosfor er, forklarer Henrik Brinch-Pedersen.
Helt konkret har forskerne kigget på
hvede til foder. Omkring 2-5 pct. af tørstoffet i kornets kerne indeholder fosfor.
Desværre er dette fosfor tæt bundet i den
kemiske forbindelse fytinsyre, hvilket gør
det svært tilgængeligt for husdyrene. Her
kommer fytase ind i billedet, idet enzymet er vigtig for udnyttelsen af fosfor og
mineraler bundet i plantefrø, da det nedbryder fytinsyre og frigør fosforet, så dyret
kan udnytte det. Hverken dyr eller mennesker har nævneværdig fytase-aktivitet i
deres fordøjelsessystem, og kun få plantefrø indeholder tilstrækkeligt meget fytase,
så det har forskere og planteforædlere forsøgt at forbedre.
- I hvede, byg og rug ser vi, at der er
nogen fytase-aktivitet i modne kerner og
høj aktivitet under spiring. Modsat har ris
og majs stort set ingen fytase i modne kerner, men kun i spirerne, forklarer han og
uddyber:
- Og det viser sig, at forskellen skyldes
en deling i to forskellige familier af korn
langt tilbage i evolutionen. Ved at undersøge genomet for hvede, byg og rug fandt

vi, at hvede har et gen, der koder for dannelse af fytase i den modne kerne og ikke
bare i spiren. Det har ris og majs ikke.
- Sidenhen har vi stået bag en hvedemutation, som giver høj fytaseaktivitet i
modne kerner. Opfindelsen, som er døbt
HIGHPHY, er patenteret og kommercialiseres af en engelsk virksomhed. Det ser
lovende ud med licenstagere, og det bliver spændende at følge. Men det er langt
fra alle vore patenter, som giver penge i
universitetskassen.

Yes - det virker i foder
Den unikke hvede kan have stor betydning for landbruget, miljøet og underernærede mennesker i ulande. I kyllingefoder, hvor almindelig hvede var helt
erstattet med HIGHPHY-hvede, var fordøjelseskoefficienterne for henholdsvis calcium og fosfor 14,6 og 22,8 pct. bedre
end i foder med almindelig hvede og tilsætning af enzymet fytase.
- Vores næste skridt er at afprøve HIGHPHY på grise og mennesker. Fordøjelsesforsøgene er en lakmusprøve af vore resultater, og det var en stor glæde at se, at
HIGHPHY fungerer i praksis, erkender
Henrik Brinch-Pedersen og tilføjer:
- En højere fordøjelighed af fosfor hos
dyrene vil ikke alene føre til en hurtigere
tilvækst og dermed mindre foderforbrug,
men også til mindre udledning af fosfor til
miljøet. Derudover kan vi kan spare på den
dyrebare ressource af calciumfosfat, hvis
fosforet er mere tilgængeligt for dyrene.

- Verdens befolkning vokser, og vi har brug
for mere mad samtidig med, at vi ikke
længere opnår de store udbyttestigninger
ved traditionel planteforædling. Det
betyder, at vi skal blive bedre til at udnytte
de afgrøder, vi allerede har, forklarer
professor Henrik Brinch-Pedersen.

Og da økologiske landmænd ikke må tilsætte enzymer til deres foder, går økologiske dyr glip af en stor del af fosforet i kornet, og de vil derfor også kunne få glæde
af HIGHPHY- hveden.

Sådan laver man en
kylling én dag hurtigere
I et andet eksempel, som demonstrerer, at
korn kan udnyttes meget bedre i foder, og
at der er stor variation i sorterne, har
Henrik Brinch-Pedersen for nyligt fundet
ud af, at man alene ved at vælge den rette
hvedesort kan fede slagtekyllingerne op
én dag hurtigere end normalt.
- Selv om det måske bliver en udfordring
at holde sorter til forskellige formål adskilt
i grovvareleddet, tænker jeg alligevel, at
potentialet er så stort, at det er værd at gå
efter, lyder vurderingen fra professoren.
				

Venter på politisk go
Da politikerne i EU har erklæret GMO for
ikke-stuerent, afventer planteforskerne
accepten af i stedet at bruge ny præcisionsforædling i planteforædlingen.
Præcisionsforædling, hvor man forbedrer
præcisionen til at opnå de mutationer,
som er så udbredte i dag, er ifølge Henrik
Brinch-Pedersen blevet så nem og billig
at udføre, at mange flere kan håndtere
det.

Foto: Anette Eckholdt

- Forskning med brug af præcisionsforædling buldrer derudad på verdensplan,
og hvis politikerne vil, tror jeg, at den
nye teknologi kan føre til et brud på det
monopol, der reelt hersker i visse dele af
planteforædlingen, siger han og under-

streger, at der også ligger en stor opgave
og et stort potentiale i at kortlægge og
anvende kvaliteterne i eksisterende afgrøder og få mere ud af afgrøderne med
lavere input.
Ud over HIGHPHY er Henrik Brinch-Pedersen involveret i mange andre projekter,
som næsten alle udføres sammen med
industrien, og her kan nævnes udnyttelsen af naturlige farvestoffer i gulerødder,
farmaceutiske proteiner i byg, ethylenfølsomhed i prydplanter og i det nyeste
projekt, som netop har fået støtte fra
Innovationsfonden: Udnyttelse af naturlige egenskaber i byg igennem en proces
kaldet rewilding.
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[ JOB & JUBILÆUM ]

Pelsdyrene blev 		
en hjertesag

Et 50 års kandidatjubilæum fik støtte fra JA, og det gav anledning til historien
om, hvordan pelsdyr blev en anerkendt disciplin på Landbohøjskolen
Tekst: MARIANNE TINGGAARD, REDAKTØR

Niels Enggaard Hansen

Den 1. juni i år fejrede knap 50 kandidater og ledsagere 50 års
agronomjubilæum - såvel med forelæsninger på gamle KVL som
med festmiddag på et nærliggende hotel. En af initiativtagerne
var tidligere lektor i pelsdyrproduktion Niels Enggaard Hansen,
og han sikrede med vanlig snilde et økonomisk tilskud fra JA til
markeringen.
Niels Enggaard kom derfor forbi JA en gang i sommer for at
sige tak, og det resulterede i en lang god snak.
Jubilæumsforelæsningerne blev leveret af hhv. professor Niels
Kærgård fra KU SCIENCE om »De sidste 50 år i landbruget og
på de højere læreanstalter« og direktør Sander Jacobsen fra Kopenhagen Fur om »Dansk minkproduktion - udvikling fra niche
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til global førerposition«. Og det kunne næsten heller ikke være
anderledes, når arrangementet blev orkestreret af dansk pelsdyrforskning og -produktions bagmand. Men Niels Enggaard kan
godt lide at begynde forfra og fortælle om tingene i den rette
rækkefølge - dog med mange oplysende sidehistorier.

KVL fangede ham ind
- Jeg voksede op på Sydsjælland, og efter studentereksamenen
tog jeg på landbrugsskole med det formål at fortsætte på Landbohøjskolen. Og det var dengang, hvor man måtte tage et helt
år om, hvis man dumpede, og det var også dengang, hvor det
var en treårig fælles uddannelse, og først på sidste semester kun-

ne man specialisere sig. Min årgang var i øvrigt den sidste efter
den knap fireårige model, og jeg valgte husdyrbrug, fortæller
Niels Enggaard og fortsætter:
- Det var også i de år, at man så småt kunne se afvandringen
fra landbruget, og da jeg blev færdig i marts 1967, var det vanskeligt at finde job. Heldigvis var der på den tid ledige midler i
Statens Videnskabsfond, og allerede inden jeg blev færdig, var
jeg til jobsamtale med henblik på et job pr. 1. april 1967 i Afdelingen for fodringslære og huspattedyrenes fodring på KVL - for
både veterinærstuderende og agronomstuderende. Der var penge til trekvart år med forskning og praktisk problemløsning til
konsulentverdenen og dyrlægerne, som dengang trak på viden
direkte fra KVL.
Året efter fik han et års ansættelse som videnskabelig assistent,
hvor han underviste veterinærstuderende i fodringsberegning,
og samtidig fik afdelingen en bevilling på nyt analyseudstyr.
- Det var spændende at få nyt udstyr at lege med, og det blev
så der, jeg havnede, siger han med et smil.
Han begyndte på et licentiatstudium i 1970 sideløbende med
undervisningen, og fokus var på kvægets og svinets mineralforsyning med nordisk samarbejde undervejs, og i 1974 blev han
lic.agro. med en afhandling om mineraler i kraftfodermidler.
Samme år overtog han kurset i fodringslære for agronomstuderende, og ad den vej var han i jævnlig kontakt med Statens Foderstofkontrol og Statens Husdyrbrugsforsøg.
I det hele taget blev 1974 et vendepunkt for Niels Enggaard.
Det var nemlig også her, at han første gang samarbejdede med
pelsdyrindustrien. Det førte bl.a. til minkfoderforsøg på Trollesminde, hvor man testede brug af affaldsprodukter fra medicinalindustrien, han begyndte at holde foredrag om minkfodring og
fik en langt tættere kontakt til både forsøgsledere og konsulenter
på minkområdet og kom desuden med i Forsøgslederudvalget.

Fotos: Christina Reenberg Skov

I 1982 blev der omsider bevilget et
lektorat i pelsdyrproduktion på KVL, som
Niels Enggaard Hansen søgte, fik og
røgtede indtil pensioneringen i 2011.

re søgte Forskningsomstillingspuljen for at få bevilling til en ekstra lektorstilling og en laborant. Evnen til at tiltrække offentlige
midler til det nye forskningsmiljø blev i det hele taget kendetegnende for ham.

Nordisk samarbejde
Som ansvarlig for pelsdyrproduktionslinjen fik Niels Enggaard
nye opgaver. Han fortsatte med at uddanne pelsdyrforskere og
-konsulenter, han publicerede det ene forsøgsresultat om fodring
efter det andet fra arbejdet på Rørrendegård, men han blev nu
også involveret i mange syns- og skønssager mhp. erstatninger.
Han var med til at udforme bekendtgørelser, og han holdt i flere
år foredrag for folkeskoleelever med den fængende titel »Fra affald til minkpels«. Endelig fik han rigtig mange aktiviteter i nordisk sammenhæng.
- Det var meget givtigt at drøfte pelsdyrforsøg i regi af NJF
(Nordiske Jordbrugsforskeres Forening), og man etablerede en
sub-sektion for pelsdyr i 1947, som lever den dag i dag, forklarer Niels Enggaard, der var dens formand i perioden 2001-2007
og i dag er æresmedlem.
- Selv om vi blot var et lille fagområde i Danmark - til trods
for at vi har op imod 20 millioner mink i sommerhalvåret, heraf
3 millioner avlsdyr, og altså den største danske husdyrgruppe kunne vi i det daglige holde os fuldstændigt fagligt opdaterede,
også fordi vi var i tæt samarbejde med de nordiske kollegaer.
- I alle årene på KVL var det min filosofi, at vore samarbejdspartnere skulle kunne noget, jeg ikke selv kunne. Eksempelvis
havde jeg et glimrende samarbejde med vore kemikere og med
fysiologerne på Syddansk Universitet i Odense.
Niels Enggaard blev den faglige »bog« om pelsdyr, som forskningen og branchen slog op i, når der var noget, man ikke vidste. Hans lange, lange publikationsliste er desuden et validt bevis på indsatsen.

Fra idé til virkelighed
Som årene går, konkretiseres ideen om en egentlig anerkendelse
af pelsdyr som fagdisciplin. Der var nemlig ingen professorater i
pelsdyr i Danmark, og undervisningen i genetik/avl for pelsdyr
var yderst begrænset. På KVL var det et lille fag, som kun blev
udbudt hvert andet år.
Niels Enggaard tog sagen op med KVLs daværende rektor Folke Rasmussen, som var med på ideen om udvikling af fagområdet. Selv ønskede Niels Enggaard den »nye« fagdisciplin placeret under Fodringslære, hvor man oplevede det faglige »hul«. I
1982 blev der så omsider bevilget et nyt lektorat i pelsdyrproduktion, som Niels Enggaard søgte og fik med virkning fra 1983.
Ene mand kunne han så gå i gang med at opbygge fagområdet
på KVL, og det blev hans livsbane. Med udgangen af 2011 forlod han stillingen for at gå på pension.
- Jeg havde fra begyndelsen af rigtig god kontakt til Dansk
Pelsdyravlerforening i Glostrup, og da branchen havde gavn af,
at vi synliggjorde fagområdet, ønskede man at donere en forsøgsfarm i Taastrup. Rørrendegård blev virkelighed i 1985 sammen med én tekniker, selv om det ikke var helt let dengang at
tage imod eksterne bevillinger, husker Niels Enggaard, der sene-

Fremtiden er uvis …
Når det så er sagt, er Niels Enggaard ikke overvældende optimistisk på fagområdets eller branchens vegne, når han fra sidelinjen tænker på fremtiden.
- Verden forandrer sig hele tiden, og det er blevet sværere end
førhen at forudse og forudsige, hvad der vil ske. Men det er fortsat vigtigt at fokusere på den basale forskning på den ene side,
og på den anden side lede efter uudnyttede samarbejdsmuligheder for at udvikle fagområdet. Et yderligere samarbejde mellem
universiteterne og erhvervet kunne være en mulighed, som jeg
ser det.
- Jeg er nemlig bekymret over, at pelsdyrene er så lidt synlige i
den nye struktur på KU SUND og SCIENCE. Der er igen mangel
på folk på fagområdet. Jeg kunne også godt tænke mig, at der
var langt større opmærksomhed om, hvad det er, man slås med
ude i praksis. Samtidig er det måske også for snævert, at myndighedsbetjeningen nu er udliciteret til Aarhus Universitet.
- Et gammelt ord siger »Nye tider - nye skikke«, og sådan er
det, slutter pelsdyrproduktionens mangeårige fortaler.
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[ navne ]

FØDSELSDAGE
Jens Møller Riis (cand.agro. 1960), 5620
Glamsbjerg, fylder 85 år den 16. oktober.
Ejvind Frandsen (cand.agro. 1972), 4760
Vordingborg, fylder 75 år den 14. oktober.
Niels Christian Larsen (cand.agro. 1969),
8544 Mørke, fylder 75 år den 22. oktober.
Peder Pinstrup (cand.agro. 1968), 9240
Nibe, fylder 75 år den 1. november.
Carsten Ørnsholt (forstkandidat 1969), 6100
Haderslev, fylder 75 år den 19. oktober.
Finn Eiland (cand.agro. 1975), 4571
Grevinge, fylder 70 år den 8. oktober.

Mogens Nielsen (cand.agro. 1974), 7000
Fredericia, fylder 70 år den 2. oktober.

Ole Binder (forstkandidat 1982), 7100 Vejle,
fylder 60 år den 7. oktober.

Carsten Henrik Philipsen (cand.agro. 1973),
4000 Roskilde, fylder 70 år den 20. oktober.

Anette Schou Jensen (cand.agro. 1992),
4571 Grevinge, fylder 60 år den 27. oktober.

Jens Erik Rasmussen (cand.agro. 1974), 7200
Grindsted, fylder 70 år den 4. november.

Tove Sommer Goldbeck Jensen (cand.agro.
1982), 4873 Væggerløse, fylder 60 år den
19. oktober.

Abdalla Said Ahmed Ali (cand.agro. 1985),
2300 København S, fylder 60 år den 4.
november.

Gertrud Jørsboe (landskabsarkitekt 1985), 2100
København Ø, fylder 60 år den 4. oktober.

Bendt Egede Andersen (forstkandidat 1985),
9520 Skørping, fylder 60 år den 22. oktober.

Karin Piil Krogsgaard (cand.agro. 1982),
4390 Vipperød, fylder 60 år den 3. november.

Lone Marie Andreasen (cand.agro. 1987),
9560 Hadsund, fylder 60 år den 22. oktober.

John Erik Kuna Mogensen (cand.agro. 1990),
5600 Faaborg, fylder 60 år den 15. oktober.

Mindeord
Den gamle redacteur er igen forenet med sin muse. Kjeld
Suhr døde den 21. august, 86 år gammel.
Kjeld Suhr blev agronom i 1958, og det blev først til et
job på Landøkonomisk Driftsbureau. Et års tid senere fulgte
stillingen som sekretær i Tolvmandsforeningerne og medarbejder ved Tolvmandsbladet, og i en alder af 33 år blev han
sekretariatsleder og redaktør samme sted. Det nyoprettede
EF-direktorat kaldte efter nogle år på ham som ekspeditionssekretær, men interessen for det danske sprog - og for at
skrive - pressede mere og mere på, og den 1. december
1976 blev Kjeld Suhr ansat som ansvarshavende redaktør på
Ugeskrift for Jordbrug i daværende DJVK (JA).
Kjeld Suhr opfandt her »randbemærkningen«, der i en
lang årrække var Ugeskriftets særkende, og dér afprøvede
han ofte sproget til ydergrænsen på den mest underfundige
og finurlige vis. I det hele taget var han optaget af sprogets
muligheder i formidlingssituationen, hvor tingene skal gøres
begribelige og trænge igennem kommunikationens mange
filtre, som han ofte udtrykte det.
Og den vinkel var ren og skær fornøjelse for en yngre magister med dansk som hovedområde, der i 1987 var så overmåde heldig at få Kjeld Suhr som daglig chef og læremester
i et naturvidenskabeligt univers. Kjeld Suhr formåede uden
besvær at være mesterlæreren, inspiratoren og efterhånden
en hyppig samtalepartner om både det, der skulle i Ugeskriftet, og det der i øvrigt skete i verden. Deadline var et
nøgleord, men han var altid god for et lyttende øre, og en
fælles optagethed af miljøet førte tidligt til artikler om økologi og bæredygtighed. Kjeld Suhr gav rum og plads til nytænkning og andre måder, og alle medarbejdere vidste, at
han altid stod lige bagved.

24 [ JORD & VIDEN • september 2017 ]

Det blev til 14 år som Ugeskriftets ankermand, idet han
valgte at gå på efterløn den 1. januar 1991. I afskedsinterviewet begrundede han afgangen som 60-årig med, at »Der
er mange ting her i livet, som jeg ikke har nået at opleve, og
det er ikke for sent endnu. Jeg er nysgerrig efter tingene omkring mig, og jeg vil gerne leve et aktivt tredje liv, hvor jeg
kan dyrke researchen på de elementer, der hedder kultur og
kunst. Og jeg glæder mig til at kunne skrive uden deadline«.
Engagementet og entusiasmen bragte Kjeld Suhr vidt omkring med udgangspunkt fra hjemmet i Allerød, og han var
også i sit otium en mester i at dyrke gode netværk.
Han var i mange år aktiv i Ældre Sagen, bl.a. som redaktør for lokalforeningen og ikke mindst i den lokale debatgruppe, som diskuterede alt mellem himmel og jord. Ikke
overraskende var et debatemne forrige år »Det degenererede talesprog i medierne«. Han arbejdede også som frivillig i
Allerød Kommunes lokalhistoriske arkiv, hvor han en gang
om ugen tog sig af dét, han med vanlig beskedenhed kaldte
for forefaldende opgaver. Og en gang om måneden »prøvede han at holde melodien« (Kjelds egen beskrivelse) og få
løftet humøret i top i den lille viseforening med det klingende navn »Rønneholdtparkens Glade Sanglærker«.
Endelig var han på Facebook, hvor han så godt som dagligt
fortalte om hverdagens små og store gøremål, og som ivrig
fotograf dokumenterede begivenhederne med egne billeder.
Vi, der var hans venner på dette sociale medie, nød at følge
med. De små opdateringer er nu fortid, og vi savner dem.
Æret være Kjeld Suhrs minde.
Marianne Tinggaard
Ansv. redaktør Jord & Viden

Inger Marie Thomsen (BSc. Hortonomi
1990), 2800 Kgs. Lyngby, fylder 60 år den
20. oktober.
Karsten Folmer (cand.agro. 1994), 4735
Mern, fylder 50 år den 26. oktober.
Mette Susanne Jessen (landskabsarkitekt
1999), 2690 Karlslunde, fylder 50 år den
27. oktober.
Tove Urup Madsen (cand.agro. 1995), 6880
Tarm, fylder 50 år den 2. november.
Peter Meyer (forstkandidat 2002), 6400
Sønderborg, fylder 50 år den 5. oktober.

Mette Neiendam Nielsen (cand.agro. 1993),
4671 Strøby, fylder 50 år den 26. oktober.
Lone Plovstrup (landskabsarkitekt 1999),
4420 Regstrup, fylder 50 år den 15. oktober.
Margrethe Schang Rasmussen (cand.hort.
2001), 3550 Slangerup, fylder 50 år den 18.
oktober.
Villy Skov (cand.agro. 1999), 4060 Kirke
Såby, fylder 50 år den 25. oktober.
Marian Damsgaard Thorsted (cand.agro.
1995), 8800 Viborg, fylder 50 år den 10.
oktober.

STILLINGER
Eva Søndergaard (cand.agro. 1995) er ansat
ved AU, Institut for Husdyrvidenskab/Foulum som seniorkonsulent pr. 1. september
2017.
Jens Bønnelycke Vestergaard (landskabsarkitekt 2003) er ansat i Favrskov Kommune pr.
1. juli 2017.
Annedorte Jensen (cand.scient. agrobiologi
2017) er ansat som konsulent ved Sagro
Holstebro pr. 1. august 2017.

Gustav Nebel (forstkandidat 1995), 6200
Aabenraa, fylder 50 år den 17. oktober.

Nekrolog
Anders Erik Billeschou døde efter et trafikuheld den 29.
august. Anders blev 74 år. Studietiden, som inkluderede distriktsophold på Tranekær og Rössjöholm, afsluttedes med
eksamen som forstkandidat i 1969. Umiddelbart herefter
var han udsendt for FAO til Tanzania og Jamaica som associate forest expert. I 1972 blev han ansat i Statsskovbruget,
først som forstfuldmægtig, siden som handelsskovrider
(1982-1987) og derefter som vicedirektør frem til 1991,
hvor han tog springet til privatskovbruget og blev skovrider
for landets største private skovdistrikt på Frijsenborg & Wedellsborg. Fra 1996 drev han selvstændig konsulentvirksomhed inden for skov- og naturforvaltning i flere ulande.
I de mange arbejdsrige år, som er indskrevet i ovennævnte forløb, var det karakteristisk, at Anders, uanset hvilket af
de nævnte job han bestred, og de mange udvalgs- og bestyrelsesopgaver som fulgte med, gav alle opgaver sin fulde
deltagelse. Anders var her godt hjulpet af sit meget klare intellekt, som, parret med et stærkt behov for at trænge til
bunds i tingene, gjorde ham i stand til med stor sikkerhed at
skille avnerne fra kernerne og nå til klare konklusioner og
efterfølgende få dem omsat til handling. Hans sans for kompleksitet indebar samtidigt, at hans beslutninger kunne godt hjulpet af hans varme humor - omgøres, når det var
sagligt begrundet.
Det gav selvsagt mange resultater. Her skal især fremhæves hans indsats bag Skovloven i 1989, hvor det grundlæggende princip om god og flersidig skovdrift, bl.a. for at
fremme biodiversiteten, blev knæsat. Videre bør hans arbejde som vicedirektør med at samkøre Skovstyrelsen og Fredningsstyrelsen til en funktionsduelig Skov- og Naturstyrelse
nævnes. Visionerne om at fordoble det danske skovareal inden for en trægeneration bar også Anders’ tydelige fingeraf-

tryk. Og han stod endvidere bag beslutningen om at samle
den danske skov- og landskabsforskning for at sikre dens
fremtidseksistens.
Der er næppe tvivl om, at det var et slag for Anders, da
han både måtte forlade Frijsenborg & Wedellsborg og samtidigt indse, at beskæftigelsesmulighederne inden for dansk
skovbrug herefter var meget små. Mindre robuste naturer
kunne her have givet op, men Anders tog sig - med sin hustru Vivis kloge og gode støtte - videre.
Med uformindsket energi og med et bagved liggende
stærkt ønske om redelighed gav han sig i de seneste år uforfærdet ind i en analyse af universitetsbiologers meget bastante udmeldinger om at udlægge omfattende arealer med
urørt skov for at fremme biodiversiteten. Her nåede han til
den klare konklusion, at behovet for betydeligt mere urørt
skov ikke er videnskabeligt dokumenteret. I sin seneste artikel, der blev publiceret i Weekendavisen på dagen for hans
begravelse den 8. september, sandsynliggør han, at det snarere er sådan, at en god og flersidig skovforvaltning, i stedet
for at reducere biodiversiteten, kan fremme den mere end
ensidigt at satse på urørt skov.
Anders havde meget mere at give, da hans arbejde blev afbrudt. Men Anders’ indsats for at skabe gode resultater for skov
og natur samt for at afdække manglende videnskabelig redelighed har gjort en positiv forskel i mange sammenhænge. Dansk
skov- og naturforvaltning kommer til at savne Anders.
Og vi, som kendte Anders personligt, kommer til at savne
hans direkte, ærlige, humoristiske samvær og givende modspil.
Æret være hans minde.
Esben Møller Madsen, Steffen Jørgensen,
Niels Elers Koch og Lars Toksvig
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JA
– dit naturlige valg

Telefon:
E-mail:
Hjemmeside:

33 21 28 00
post@ja.dk
www.ja.dk

Ekspeditionstid:

Mandag-torsdag
Fredag

Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg

Morgenmøde for ledere:

Ledelse af digitalt indfødte
9. november 2017 kl. 8.30 - 10.00 i Dansk Psykolog
Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

kl. 8.30-16.00
kl. 8.30-15.00

Før du siger ja til et nyt job ...
er det altid en god idé at få vejledning i JA om løn- og ansættelsesvilkår. Det
anbefales også, at vilkårene for ansættelsen forhandles på plads, inden
stillingen tiltrædes - og allerbedst inden du opsiger din nuværende stilling.
Ønsker du en personlig samtale med en af forhandlingskonsulenterne,
opfordrer vi dig til at sende en mail i forvejen og aftale et møde for at
undgå ventetid.
Du kan straks få meddelelse om nye job ved at oprette en jobagent på
www.JordogVidenJob.dk
Formand for JA: Hans-Henrik Jørgensen
Sekretariatet
Direktør Børge Jørgensen
Forhandlings- og arbejdsmarkedschef Keld Olsen
Kommunikations- og uddannelseschef Børge Jørgensen
Afdelingschef økonomi og adm. Ulrich Koch Mortensen

13. november 2017 kl. 8.30 - 10.00 i Dansk Psykolog Forening, Åboulevarden 31, 2. sal, 8000 Århus C
Er du klar til næste generation af
medarbejdere? Hvis ikke, så får du
muligheden for at blive klogere på
generation Z, på værdier og på sociale medier - og ikke mindst deres
forventninger og krav til dig som
leder og til arbejdspladsen.

– dit naturlige valg

På dette morgenmøde for ledere vil
fremtidsforsker Marianne Levinsen,
cand.scient.pol., fortælle meget mere
om den unge digitale generation, der
er på vej ud på arbejdsmarkedet nu,
og hvordan de skal og vil ledes.

Konsulentområdet, Arkitektområdet og Hedeselskabet:
Sagsbehandler Solveig Hansen og forhandlingskonsulent Camilla Sander
Øvrige privatansatte samt selvstændige: Sagsbehandler Solveig Hansen
og forhandlingskonsulent Anne Jakobsen
Statsansatte: Sagsbehandler Pernille M. Christensen og forhandlingskonsulent Lone Rente Hansen
Universitetsområdet: Sagsbehandler Pernille M. Christensen og
forhandlingskonsulent Jane Marianne Ravn
Det kommunale og regionale område: Sagsbehandler Bente
Vestergaard og forhandlingskonsulent Rune Leth
Studerende og beskæftigelsesområdet: Karriere- og kompetencekonsulent Hanne Jensen
Faglig/politisk profilering: Chefkonsulent Flemming Bo Petersen,
marketingkonsulent Mai Sinius og kommunikationskonsulent
Susanne Kragholm
Hjemmeside og sociale medier: Marketingkonsulent Mai Sinius, kommunikationskonsulent Susanne Kragholm og redaktør Marianne Tinggaard
Kompetenceudvikling, kurser mv.: Chefkonsulent
Gert Aagaard van Hauen og kursussekretær Anita Christensen
Netværk: Koordinator Cathrine Norup
Økonomi og bogholderi: Controller Bente Bundgård Bach
Medlemsregister/kontingent: Kontorassistent Susanne Vilbrand

Hun vil bl.a. i oplægget komme
ind på:
• Arbejdsmarkedet i fremtiden.
• Portræt, opvækst og socialisering
af de unge Y og Zere.
• Værdier og digitalitet og sociale
medier - krav og forventning til
arbejdsplads, ledere og kollegaer.
• Rekruttering, ledelse og forståelse
af denne generation - hvad kræver
det?
Marianne Levinsen er fremtidsforsker
ved Center for Fremtidsforskning, og
hun har siden 2006 arbejdet professionelt med fremtidens arbejdsmarked,
arbejdsplads og ledelse af generation
Z - de digitale indfødte.
Vi åbner dørene kl. 8.00 og serverer kaffe/te og en croissant,
inden vi starter morgenmødet kl. 8.30.
Tilmeld dig via www.ja.dk under Arrangementskalenderen.

Akademikernes A-kasse
København V
Århus C
Odense C
Sidste
Aalborg

Pensionskassen for
Jordbrugsakademikere
og Dyrlæger

Det er gratis for medlemmer af JA at deltage. Arrangementet
er forbeholdt medlemmer med ledelsesansvar.

14 8 er
frist for annoncer tilTuborg
JordHavnevej
& Viden
2900 Hellerup

Mandag den 28. november
kl. 14
Tlf.: +45 77 55 63 33
Tlf.: + 45 33 95 03 95
E-mail: kontakt@aka.dk
www.akademikernes.dk
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E-mail via www.pjdpension.dk/pjd

Møderækken »Inspiration og værktøjer til dig som er leder« er et
samarbejde mellem 9 organisationer.

Kom i ”snapseskole”
Søndag den 29. oktober kl. 17.00 - 20.00 på
Færgecaféen, Strandgade 50, 1401 København K
Erik Frandsen er restaurantchef og ejer af Færgecaféen på Christianshavn. De sidste 4-5 år har han interesseret sig for og eksperimenteret med at lave snaps. Hans snapseskole er et tilbagevendende og populært event. Erik vil fortælle om, hvordan du
kommer i gang med at lave din egen hjemmelavede snaps. Vi
vil høre om både alkohol, trækketider, opbevaring og servering.
Dertil vil der være smagning af 5 hjemmelavede snapse.   
Alle kan være med, og der vil være mulighed for spørgsmål
undervejs. Vi afslutter arrangementet med at spise sammen.

Er der overskud
på din stress-konto?
- bliv god til at passe på dig selv
Tirsdag den 31. oktober i København kl. 17.00 - ca. 19.00
Onsdag den 15. november i Aarhus kl. 17.00 - ca. 19.00
På det andet arrangement i serien
”Tag hånd om din karriere” vil
Storm Stensgaard på en oplysende
og anderledes måde dele ud af
sine erfaringer som stress- og
ledelsesrådgiver. Foredraget handler om, hvordan du kan få en konstruktiv og løsningsorienteret tilgang til stress som livsvilkår. Fokus
vil primært være på dit arbejdsliv.

Program:
17.00-18.00   Snapseforedrag med smagning
18.00-20.00 Spisning: Matrosens Aftenbord
Tilmelding via JAs arrangementskalender på ja.dk senest den
22. oktober. Alle JA-medlemmer med ledsager er velkomne.
Pris for medlem er 50 kr. og for en ledsager 335 kr. Der er kun
30 pladser.
Hilsen bestyrelse i
Dansk Hortonomforening

Ligesom sundhedsmæssige livsvilkår som kost, søvn og motion
kan den rette tilgang til stress være afgørende for din sundhed.
Det kan betyde forskellen mellem udbrændthed og langtidsholdbar præstationsevne. Storm Stensgaard har gennem sine foredrag fokus på de mange fordele ved en konstruktiv tilgang til
stress og vil give dig brugbare redskaber til at stressnavigere i
balancen mellem arbejds- og privatliv.
Storm Stensgaard er uddannet stress- og ledelsesrådgiver samt
klassisk filolog og kan også skrive forfatter på sit CV. Ud over
foredrag arbejder Storm til daglig med undervisning, kurser og
personlig stressbehandling.
Tilmelding via Arrangementskalenderen på ja.dk. Medlemmer
deltager gratis, men tilmelding af ledsager koster 150 kr.
Netværket byder på en sandwich og vand.
Alle medlemmer af JA er velkomne.
Hilsen fra
JAs netværk og Kompetenceudvalg
ADO (Ansatte Dyrlægers Organisation)

– dit naturlige valg

”Spis min gris”

- vejen til økologi, biodiversitet og ingen madspild
Torsdag den 26. oktober kl. 17.00 - ca. 19.30 på Frederiksberg
Hvordan undgår vi madspild, når målet er at
bruge alt fra dyret - selv hovedet? Hvordan kan
barren hæves yderligere, så landmændene får
fair pris for deres kød? Og hvordan får vi en
dialog med diverse interesseorganisationer?
Dét og meget andet ved Mikkel Hesselager alt
om. Han har gjort sin passion til sin levevej. Fra
at stå i Vestjylland med sin første stud og en
rygsæk til nu som 29-årig at eje en slagterbutik
på Østerbro, have en øko-fabrik og 11 ansatte.
Han stiller store krav og har et tæt samarbejde
med de landmænd, der er leverandører til ”spis
min gris”. Sammen ønsker de at påvirke lovgivere og forbrugere til at tage mere ansvar for
dyrevelfærd, bæredygtighed og biodynamik.

Få historien om en ung kok, der så sig nødsaget til at åbne sin egen kompromisløse slagterbutik: ”spis min gris”, og som ønsker, at dyrene
”velfærdsslagtes” på gården og efterfølgende
transporteres til slagteriet. Og kan parasitangreb egentlig undgås, når lam og stude græsser på de samme marker?
Arrangementet er gratis og tilmelding via JAs
arrangementskalender på www.ja.dk senest
den 22. oktober. Aftenens sandwich leveres
fra Mikkels ”spis min gris” køkken.
Hilsen fra
Økologisk Forum og JA-Husdyr
- netværk under JA
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JA Repræsentantskabsmøde 2017
– dit naturlige valg

JA Debatmøde:

Fremtidens afgrøder uden kemi
Onsdag den 25. oktober kl. 17-19.30 i
auditorium A2-70.03 ved Marmorhallen,
Thorvaldsensvej 40, KU SCIENCE
Kan vi opnå at få et landbrug og et gartnerierhverv, som i fremtiden producerer fødevarer helt uden pesticider?
Nogle forskere siger ja - andre har deres tvivl eller mener nej.
Jasigerne fremhæver en bred vifte af initiativer, som de sætter
deres lid til. Og nogle af de initiativer vil vi drøfte på mødet. Fx
sædskifter, dyrkningsmetoder, ny teknologi, afbalanceret gødskning og vanding, beskyttelse af skadedyrenes naturlige fjender.
Biologisk bekæmpelse, der sker i et samspil med naturens egne
mekanismer - det kan være at sprede bakterier eller svampe,
som dræber skadedyr.
Vi vil også se på forbeholdene - virker det? Hvad koster det?
Har erhvervet råd til at eksperimentere?
Kom og få en debat med:
• J
 ørgen Eilenberg: EU ønsker at fremme biologisk bekæmpelse. Hvad kan de gøre? Hvad vil de gøre?
• Helle Mathiassen: Gartnerirådgivningen vil udvikle nye metoder
i kampen mod skadedyr. Viden og merværdi er i højsædet!
• Lene Sigsgaard: Integreret plantebeskyttelse har en bred vifte
af muligheder før den sidste udvej - pesticider.
• Erik W. Hansen: Droner kan sprede nyttedyr på friland. Er det
fremtiden for en effektiv, biologisk bekæmpelse?
Debatmødets deltagere har alle medvirket i moMentum+
temamagasinet »Fremtidens plantebeskyttelse uden kemi« fra
juni 2017.
JA giver dig mulighed for at netværke, mens du nyder en sandwich og en vand. Tilmelding påkrævet under Arrangementskalenderen på www.ja.dk
Venlig hilsen
JA

JA inviterer til repræsentantskabsmøde fredag den
24. november kl. 16.45 til lørdag den 25. november
kl. ca. 15.00
Fredag den 24. november begynder med JA konferencen »Faglighed og gennemslagskraft - evnen
til at nå resultater«, som foregår kl. 9.30-16.30,
se annoncering på bladets bagside
Både repræsentantskabsmøde og konference finder
sted på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding,
tlf. 76 34 11 00.
FREDAG
Kl. 16.45-18.30 Mødet indledes med et spændende og
relevant oplæg (tematitel følger)
Kl. 19.00
Festmiddag
LØRDAG
Foreløbig dagsorden for repræsentantskabsmødet:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om JAs virksomhed
3. Godkendelse af regnskaber
4. Forelæggelse af virksomhedsplan
5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af formand for Forhandlingsudvalget
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
for disse
10. Valg af medlemmer af de faste udvalg
11. Valg af en statsautoriseret revisor
12. Valg af to parlamentariske revisorer
13. Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet,
skal ifølge vedtægternes § 27 være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før repræsentantskabsmødet, så forslag kan udsendes med den endelige dagsorden. Forslag skal derfor være
sekretariatet i hænde senest fredag den 3. november 2017.
Der vil som vanligt være mulighed for at høre nærmere om
pensionsforhold og tale med en rådgiver i løbet af repræsentantskabsmødet.
Alle medlemmer af JA er velkomne. Tilmelding til repræsentantskabsmøde foregår via JAs hjemmeside www.ja.dk under
Arrangementskalenderen. Eventuelle spørgsmål til tilmelding eller
møde sker til Pernille Mørch Christensen på mail pmc@ja.dk
Venlig hilsen
JAs bestyrelse

Scan koden med din mobil
og kom direkte ind i JAs
Arrangementskalender!
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Er denne svamp giftig?
- svampetur i Gribskov

Tag hånd om
din karriere med JA:

OBS! Lørdag den 1. oktober 2017
kl. 11.00 - ca. 14.00

– dit naturlige valg

Styrk din profil på
LinkedIn

Som Poul Sørensen erkendte allerede i 1953:

Torsdag den 12. oktober i Aarhus

”Plukker i skoven du ukendte svampe,
da bør du først lade lillebror smage derpå.
Dersom han dør under skrigen og krampe,
da bør du lade svampene stå.
Men hvis der ingenting sker med den lille,
tja, så gik den portion svampe til spilde”.

LinkedIn er et effektivt kommunikationsmedie i forhold til at
skabe og opdyrke professionelle relationer, karriereudvikling og
vidensdeling i netværk. Kurset henvender sig til alle, der ønsker
at styrke deres LinkedIn profil.

Den situation kan du undgå ved at deltage i svampeturen, hvor
vi under kyndig guidning af Jørn Kofod fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme går rundt sammen i Gribskov og bliver
klogere på de forskellige svampe, som vi finder.

På workshoppen med Charlotte Rhod Larsen hører du om, hvordan du kan bruge LinkedIn til at synliggøre dine kompetencer og
styrke dit professionelle netværk. Du lærer, hvad der er det vigtigste på LinkedIn profilen, og hvordan du kan udforme en effektiv
netværksstrategi, der bringer dig tættere på dine karrieremål.

Vi mødes ved Mårum Station kl. 11.00 og går en tur rundt i
skoven nogle timer.

Kurset forudsætter, at du har oprettet en profil på LinkedIn.

Medbring forplejning til eget forbrug, en god kniv og en kurv/
papirspose. Tøj efter vejret og terrængående fodtøj.

Tilmelding via JAs arrangementskalender på www.ja.dk senest
den 6. oktober. Der er et begrænset antal pladser. Kurset er det
første af fire temaer i JAs nye møderække. JA er vært for kaffe,
the og en sandwich. Vel mødt!

Tilmelding senest den 28. september via Arrangementskalenderen på www.ja.dk - vi glæder os til en hyggelig dag.
Hilsen bestyrelsen i
Dansk Hortonomforening

Hilsen fra
JAs netværk og Kompetenceudvalg
ADO (Ansatte Dyrlægers
Organisation)

JA inviterer dig til en møderække med fokus på din karriere, og vi er
glade for at kunne præsentere dig for fire interessante emner.
Emnerne er: Bliv skrap til LinkedIn, Håndtering af stress, Kompetencer
og forandringer i arbejdslivet samt Introduktion til de nyeste trends inden
for jobsøgning. Arrangementerne henvender sig til dig, der ønsker inspiration til din karriere, og til alle der enten er i job eller søger et nyt job.
Møderækken løber fra september til januar 2018, og vi åbner løbende
for tilmelding i Arrangementskalenderen. Du er velkommen til at deltage i
alle arrangementerne eller til frit at vælge mellem de forskellige emner.

Skovbrug og naturforvaltning i Sydsverige
Fredag den 6. oktober til søndag den 8. oktober
Få indsigt i, hvordan man i den statslige skovforvaltning arbejder med friluftsliv samt for at bevare og
udvikle naturværdierne i et større sammenhængende
område. Vores vært er Babs Stuiver, der er miljø- og
naturplejespecialist ved Sveaskog, og som giver os
en guidet tur i Sveaskogs Ekopark Råslangen.
Vi besøger en ejendom tilhørende Södra Skogsägarna, hvor der arbejdes med forskning og
udvikling - skovforvalter Johan Frisk fortæller om
tendenser og udvikling i det private skovbrug i
Sydsverige, siden stormen Gudrun ramte i 2005.
Praktiske oplysninger
Vi har vores base på ødegården Boafall ved Olofström på grænsen mellem Skåne og Blekinge. Pris

for deltagelse forventes at være pr. pers. ca. 400 kr.
Studerende og børn kr. 200 kr. pr. pers. - inkluderet
i prisen er kost og logi. Ikke inkluderet i prisen er
transport. DFF formidler gerne samkørsel, og der
koordineres fælleskørsel blandt deltagerne i forbindelse med arrangementet (se tilmelding). Det er
muligt at komme til Boafall med offentlig transport.
Arrangementet involverer kørsel mellem ekskursionspunkterne.
Alle medlemmer af JA er velkomne. Tilmelding
via Arrangements-kalenderen på www.ja.dk
senest den 1. oktober.
  Hilsen bestyrelsen i
Danske Forstkandidaters Forening
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Sæt retning og skab resultater
Onsdag den 1. november
kl. 17.00 - 20.00 på Frederiksberg
Hvordan sikrer du som projektleder et solidt fundament for dit projekt? Og hvad er det de gør, de projektledere, der får andre med?
Simon Sinek - engelsk forsker og underviser - har undersøgt det
nærmere og har fundet ud af, at de alle kommunikerer på en helt
bestemt måde. Vi ser på hvordan, hvorfor det virker, og hvordan det
hænger sammen med projektsmål og projektdeltagernes motivation.

Markvandring på Åstrupgård

Program:

- med fokus på rækkedyrkning af korn

17.00 Velkommen - præsentation af dagen

Lørdag den 7. oktober kl. 12.00 - kl. ca. 14.30,
Hovvejen 16, 8740 Brædstrup

17.10 Det gode fundament for projektet
        Projekters indbyggede dilemma
        	 Sæt retning og skab resultater

Vi mødes på gårdspladsen til en kop kaffe, hvor Anders Lund byder velkommen og fortæller lidt om gårdens historie. Han er 3. generations bonde med en konventionel fortid, men i dag en eksperimenterende økologisk planteavler. Han var den første til at eksperimentere med rækkedyrkning i sine kornmarker og udviklede
en radrenser, så han kunne bekæmpe ukrudt mellem rækkerne.
Nu har han kastet sig over et nyt område, nemlig pløjefri dyrkning,
som man anser for at være umulig på økologiske marker.

18.15 Pause

Anders Lund vil fortælle om jordens bonitet og klimaet. Sædskiftet og de afgrøder han dyrker, samt hvad avlen anvendes til.
Give forklaringen på, hvorfor sædskifte og valg af afgrøder er
meget vigtig for økologen.
Markvandringen er en tur på ca. 2,5 km, som på det tidspunkt
dyrkes med efterafgrøder efter sommerens høst. Turen slutter i
maskinhuset/korntørreriet, hvor vi ser på de redskaber, der bruges
i marken.
Tilmelding via JAs arrangementskalender på www.ja.dk senest
den 1. oktober. Alle medlemmer af JA er velkomne, også med en
ledsager, og det er gratis at deltage.

18.30 Fra retning til resultat
        HOW - hvordan bærer vi os ad
          Når vi skal have andre med
         Gruppen og interessenterne
19.45 Opsamling
20.00 Tak for i dag
Tilmelding via Arrangementskalenderen på ja.dk senest den 29.
oktober. Netværkene byder på en let forplejning. Medlemmer
deltager gratis, og en ledsager kan tilmeldes for 150 kr.
Hilsen
Netværk for Projektledere (JA, DSL & DDD)
og JAs Økonominetværk

Vi vil prøve at arrangerer samkørsel - se ved tilmelding. Netværket er vært for en sandwich og vand. Påklædning efter vejret.
Hilsen styregruppen
i Økologisk Forum

Oplev Hedeland Naturpark - med bus rundt på arealet
Fredag den 6. oktober kl. 15.00 - ca. 18.30 Høje Taastrup Station v/ taxaholdeplads
Bag Hedelands område findes meget dansk historie. I forbindelse
med industrialiseringen steg efterspørgslen på råstoffer, og det
medførte i slutningen af 1800-tallet påbegyndelsen af en grusgrav.
I 1970erne blev det besluttet, at de tømte grusgrave skal anvendes
til offentlige rekreative formål. De 3 kommuner - Roskilde, Greve og
Høje Tåstrup - blev enige om at stifte I/S Hedeland til at løse den nye
opgave på det 1500 ha store område.
Sekretariatets direktør Tina Vesth viser rundt i Hedeland Naturpark
og fortæller om arbejdet før, under og efter. Hedeland er fyldt med
oplevelser for hele familien og byder fx på hundeskov, amfiteater,
powerfitnessbane, grillsted, skibakke og vinterasse. Samtidig er der
et stort dyre- og planteliv at tage højde for.
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– dit naturlige valg

Vi arrangerer buskørsel rundt i området, og den gør et stop på Høje
Taastrup Station, hvor den igen sætter de medlemmer af, der ønsker
det efter turen. Kommer du i bil, er mødestedet:
Sekretariatet, Maglehøjgårdsvej 6a, 2640 Hedehusene. Vi vil prøve
at arrangere samkørsel.
Tilmelding via JAs arrangementskalender på www.ja.dk senest den
25. september. Alle JA medlemmer er velkomne, og det er gratis at
deltage - ledsager kan tilmeldes.
Hilsen
Netværk for Projektledere
- Et netværk under JA

Hvorfor ikke få endnu mere
ud af dine hårdt tjente penge?
Som medlem af JA kan du få en lønkonto med Danmarks
højeste rente. Det betyder, at du får endnu mere ud af dine
penge hver eneste dag.
Med LSBprivat®Løn får du hele 5 % i rente på de første
50.000 kr. Og ja, så er der 0 % på resten. For Lån & Spar er
en bank, der har fokus på, hvad der er vigtigt for dig. Du får
for eksempel en personlig rådgiver, der kan give klar besked.

Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30

Det skal der til, for at du kan få 5% på din lønkonto

FÅ DANMARKS
HØJESTE RENTE PÅ
DIN LØNKONTO
Ring:

Direkte til os på
3378 1984

Online: Gå ind på lsb.dk/jaf og
vælg ’book møde’, så
kontakter vi dig.

Du skal være medlem af JA – og have afsluttet din
uddannelse.
Du skal samle hele din privatøkonomi hos os.
LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af
produkter og services. Og vi skal kunne kreditvurdere
din økonomi i forhold til den samlede pakke.
Du behøver ikke i første omgang at flytte dit eksister
ende realkreditlån, men nye lån og eventuelle ændringer
skal formidles gennem Lån & Spar og Totalkredit.
Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar 2017.

– dit naturlige valg
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Fotos: Colourbox

JA-konference:

Faglighed og gennemslagskraft
- evnen til at nå resultater
Fredag den 24. november 2017 kl. 09:30 - 16:30

Mødested: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding
JA arrangerer i samarbejde med DLBR en faglig konference, der er åben for alle interesserede. Konferencen gennemføres med fælles start og slut for alle deltagere, og to parallelle spor, hvor hver enkelt vælger
netop det spor, der interesserer ham eller hende mest.
Som JAere skal vi træde frem og sætte vores faglige
aftryk på vores arbejdsplads, i erhvervet og i samfundsdebatten inden for natur, miljø og fødevarer. Derfor har vi valgt titlen »Faglighed og gennemslagskraft
- evnen til at nå resultater«.

Spor 2: Hvordan slår vores faglighed igennem?
• … i ministerierne v/ vicedirektør Hans Karsten,
Miljøstyrelsen
• … i kommunerne v/ direktør Søren Gais Kjeldsen,
Aalborg og formand for Kommunalteknisk Cheffor.
• At sætte en dagsorden
v/ forstander Thomas Færgeman, Skovskolen
• Interesseorganisationer og troværdighed
v/ miljøchef Hans Thysen, SEGES

Indledning
Pressens rolle og dens syn på vores fagområder
v/ journalist Troels Mylenberg

Opsamling
JA vil sætte rammen for debatterne på vores fagområder: Modsætninger og holdninger skaber indflydelse
v/ Next Work

Spor 1: Hvordan sælger vi faglighed til landbruget?
Moderator: Heidi Hundrup Rasmussen, SEGES

Venlig hilsen
JA

• Hvad skal til for at slå igennem? v/ moderatoren
• Hvad driver samspillet mellem rådgiver og »kunde«
v/ dyrlæge Hans Jørgen Andersen
• Moderne landmænd - hvad har de brug for?
En landmand fortæller
• Rådgiver med succes - hvad gør de bedste bedre?
En rådgiver fortæller

Som konsulent i en landøkonomisk forening har du - ifølge konsulentaftalen med
JA - ret til at deltage med deltagergebyret betalt af din arbejdsgiver.
Prisen for deltagelse i konferencen er 600 kr. for medlemmer (gratis for repræsentantskabet, tillidsrepræsentanter og JA-studerende). Øvrige kan deltage for 1.200 kr.
Tilmelding via Arrangementskalenderen på www.ja.dk
JAs ordinære repræsentantskabsmøde begynder samme sted efter konferencen
fredag og fortsætter lørdag den 25. november.

