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Relationer mellem mennesker har altid været væsentlige for det enkelte
menneskes udvikling og trivsel, men også af samfundsmæssige betydning.
I gode samtaler sker der en udveksling af tanker, ideer og meninger, hvilket
kan føre til refleksion og nye ideer. Det er den udveksling, som hele netværkstankegangen bygger på.
Det er ligegyldigt, om det er samtaler til familiefødselsdage, arbejdsrelaterede møder eller det helt tilfældige møde med en ukendt person i en kø
eller i kantinen. Den tilfældige netværkskontakt kan blive af stor værdi, fordi
den kan bringe noget helt anderledes, uventet og ukendt.
En vigtig regel for netværkeren er at huske på det gamle julegaveslogan:
”Glæden ved at give”. Man skal som netværker ikke først og fremmest tænke
på, hvad man selv kan få ud af det. Lad være med at starte med at fortælle
om dig selv, vis interesse for den anden og spørg ind deres job, interesser
og udfordringer. De fleste husker ikke en for, hvad man har sagt, men for
hvad man har fået dem til at føle.
Etableringen af et godt netværk skal betragtes som en langsigtet investering,
det skal plejes. Forbered dig, hvis du skal til møder, fester og lignende:
Hvem vil du gerne snakke med og om
hvad? Men hold øre og øjne åbne, også
for det uventede.
Før sommerferien afholdt Erhvervsakademi Aarhus et netværksarrangement,
som decideret var målrettet studerende
og erhvervslivet, læs på side 8. Det blev
en succes og den slags, vil vi gerne
have mere af. Næste netværksmulighed
for de studerende er JIDs karrieredag i
Middelfart den 29. oktober.
Netværkene og mulighederne ligger
derude, så sæt bare i gang!
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JIDs karrieredag 2018
Den 29. oktober 2018 afholder JID
karrieredag for 220 studerende på
Konferencecenter Brogaarden
i Middelfart.

Bedre tider for
anlægsgartneruddannelsen
Den grønne branche kan ånde lettet op. Det sker efter undervisningsminister Merete Riisager (LA) har
valgt at droppe den begrænsning på elevoptaget til
en række erhvervsuddannelser, herunder anlægsgartner, der ellers blev indført sidste sommer.
JID bifalder beslutningen, da anlægsgartneruddannelsen også bidrager til jordbrugsteknologuddannelsen, hvor der også er rift om jordbrugsteknologer med
specialisering inden for Landskab og anlæg.

Årgang 2018
OPTAG SOMMER 2018
JT

PBA

EAAA

136

20

EAL

36

21

EASJ

40

15

I alt

212

56

GDPR PÅ JID
Som en følge af den nye lovgivning vedr. persondata, kaldet GDPR, har JID opdateret sine
interne regler for opbevaring og behandling
af data. GDPR er en forkortelse og betyder General Data Protection Regulation og hedder på
dansk Databeskyttelsesforordningen. Læs mere
om JIDs behandling af dine data på www.jid.dk
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NYE MULIGHEDER FOR

kurser og videreuddannelse
på det grønne område
I dette nummer af JID giver vi en opdatering på, hvilke muligheder du har for at efter- og
videreuddanne dig. Er du interesseret i et kompetenceløft, der kan kombineres med din
aktuelle ansættelse eller savner du studielivet? Læs med om både nuværende og nye
uddannelsestilbud inden for det grønne område.
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Kandidat i Agrobiologi
Kandidaten handler om at skabe en bæredygtig produktion af fødevarer og i løbet af uddannelsen opnår du stor biologisk viden om bæredygtig produktion af
husdyr og planter med fokus på sundhed,
velfærd, produktkvalitet, økologi og miljøpåvirkning. Undervejs i uddannelsen
får du også mulighed for at specialisere
dig inden for enten husdyrproduktion,
planternæring eller økologisk landbrug.
Mulige jobs og arbejdspladser for
dig med en kandidat i Agrobiologi
• forsynings- og aftagervirksomheder
(med tilknytning til jordbrugs- og
fødevareproduktionen)
• konsulentvirksomheder
• kommuner
• regioner
• ministerier, styrelser

• EU
• underviserstillinger ved højere uddannelsesinstitutioner
• forskning (i form af en ph.d.-uddannelse)
Adgangskrav
For at tilgå en kandidat på universitetet må
ansøgeren have gennemgået den mængde
uddannelse, der cirka svarer til en bachelor i universitetsverdenen. En bachelor på
universitetet er oftest tre-årig, hvis man ser
bort fra de bacheloruddannelser, hvor
man lærer et eller flere sprog fra bunden
og derfor kræver en 4-årig bachelor.
Dette system betyder også, at du som
jordbrugsteknolog (to-årig uddannelse)
skal have taget en professionsbachelor
(1,5 års uddannelse) i jordbrugsvirksomhed f.eks. med linjefag i Husdyr-

produktion eller Planteproduktion, før
du kan søge om optagelse på kandidaten i Agrobiologi. Adgangskravet for en
jordbrugsteknolog er altså at have taget
en pba-uddannelse oveni, så man kan
fremvise uddannelsesbeviser med den
sammenlagte studietid på 3,5 år.
Har du grunduddannelsen som Jordbrugsteknolog og ønsker at
toppe din viden op, er
der også mulighed for i
første omgang at søge
ind på en professionsbachelor.

Professionsbachelor i jordbrug
Jordbrugsteknologernes professionsbachelor i jordbrug har været omtalt
flere gange i medlemsbladet og bestyrelsesmedlem, Henriette Fries har taget

uddannelsen. Hun fortalte om sin oplevelse med at efteruddanne sig til JID og
gav bl.a. et godt råd til dem, som gør sig
tanker om videreuddannelse:

”

Mit bedste råd må være, at når man går med overvejelsen
og derudover har mulighed for at læse videre, bør man gøre
det. Det giver meget til ens CV og man kommer foran i køen i
mange sammenhænge. Men man bør også gøre det for sin egen
skyld, hvis man kan lide at uddanne sig. Professionsbacheloren
dykker et spadestik dybere og jeg føler i høj grad at være klædt
på til at forstå, men også at forholde mig kritisk. Jeg har været
glad for beslutningen om videreuddannelse.

altså i dybden med markedskommunikation, formidling og bliver fortrolig
med relevante metoder, som udbygger
branchekendskab og bevidsthed om
henvendelsesformer.
Derudover kommer man til at følge
undervisning i virksomhedsledelse og
-udvikling. Her bliver man også præsenteret for forretningsetablering inden
for jordbrug og der stilles skarpt på de
aktører, der er en del af billedet, hvis
man ønsker at starte eget landbrug eller rådgive andre om, hvordan det bedst
lader sig gøre.

Uddrag fra særnummer, årg. 34, JT nr. 4, 15.11.16, side 13
Er man ikke færdig med at indsamle
viden, når man har taget sin JT er det
altså muligt at gå direkte over på professionsbacheloren i Jordbrug.
Det fælles indhold af professionsbacheloren i Jordbrug
Kommunikation og virksomhedsledelse står som de fag, man følger
uanset, hvilken studieretning man har
valgt. Som PBA-studerende går man
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De individuelle studieretningers fagområder kort skitseret
Natur & Miljø
1. Fagområde Natur & Miljø:
• Naturforståelse
• forvaltning og beskyttelse af landskaber og naturområder
• udvikling af konkrete løsningsforslag
på baggrund af viden om økologiske
og miljømæssige faktorer.
…fortsættes ➞
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2. Fagområde Ressourcehåndtering:
• Bæredygtig ressourceudnyttelse
• affald
• energi
• klimatilpasning.
Planteproduktion
1. Fagområde Jord- og plantebiologi:
• Grundlæggende biologi ifm. produktion af planter
• udvikling af løsninger på praksisnære problemstillinger.
2. Fagområde Planteanalyse og optimering

• Jura
• økonomi ifm. produktion af planter
(driftsøkonomi)
• strategi og udvikling
• produktionsforholdenes aktuelle og
fremtidige rammer
• kvalitet

• bæredygtighed
• indsamling og behandling af planterelevant data.
Husdyrproduktion
1. Fagområde Husdyrbiologi:
• Grundlæggende kemi og biologi
• udvikling af løsninger på produktionsog sundhedsmæssige udfordringer.
2. Fagområde Husdyranalyse og optimering:
• Kvalitet
• bæredygtighed
• driftsøkonomi
• interne og eksterne forhold med påvirkning på produktionen
• strategi og udvikling
• indsamling og behandling af husdyrdata.

Jordbrugsøkonomi og ledelse
1. Fagområde Finansiel markedsanalyse
og –strategi:
• Tekniske og fundamentale analyser
(værdipapiranalyse)
• jordbrugsrelaterede råvaremarkeder
• rente- og valutamarked
• risikoanalyse
• markedsstrategi
• anvendelse af finansielle instrumenter for jordbrugsvirksomheder.
2. Fagområde Bedriftsstrategi:
• Lovgivning
• økonomi
• personaleledelse
• strategi og udvikling
• økonomisk bæredygtighed
• indsamling og behandling af erhvervs- og bedriftsspecifikke data.

Enkeltfag i bæredygtighed
I 2017 barslede Erhvervsakademi Aarhus med idéen om at få bæredygtighed
på skemaet som en efteruddannelsesmulighed. Bæredygtighed fylder i den
aktuelle samfundsdebat og er et varmt
emne blandt mange fagligheder, om det
så gælder den økonomiske, monetære
bæredygtighed eller handler om håndtering af de svindende naturressourcer
med fokus på at sikre et holdbart klima.

Begrebet udmønter sig på Erhvervsakademiet i en række forskellige enkeltfag,
der kan opdeles i fire centrale elementer:
• Miljø og bæredygtig udvikling
• Bæredygtige forretningsmodeller (cirkulær økonomi)
• Social ansvarlighed
• Certificeringer, rapportering og dokumentation

Finansiering
Ofte finansieres efteruddannelsesforløb af arbejdsgiver, da du som medarbejder bliver i stand til at løfte andre og måske mere komplekse arbejdsopgaver
til gavn for arbejdspladsen. Efteruddannelse betalt af arbejdspladsen kan på
den måde betragtes som en investering i dig som medarbejder, men fra et
arbejdsgiverperspektiv kan man også nære forhåbninger om at gøre arbejdspladsen mere attraktiv for sit personale og på den måde motivere til at blive
på samme arbejdsplads ved at tilbyde efteruddannelse. Fra lønmodtagerperspektivet opnår man gratis efteruddannelse og opkvalificering, der i mange
tilfælde giver større arbejdstilfredshed, lønstigninger og udbyggelse af CV til
gavn i fremtidige ansættelser.
Dine årlige lønforhandlinger kan dermed også dreje sig om kurser og efteruddannelse såvel som lønstigninger. Hvis du har samlet inspiration til, hvad
din næste lønforhandling skal omhandle og har brug for at finpudse dine
argumenter, kan reportagen i jordbrugsteknologen nr. 3 2017, s. 8-9 fra JIDs
lønforhandlingskursus med Solveig Schmidt med fordel genlæses på JIDs
hjemmeside.
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Ønsket om større miljøbevidsthed og
flere eksempler på implementering af
cirkulær økonomi afleverede regeringens Advisory Board i deres anbefaling
af bæredygtighed som fokus i uddannelsessammenhæng med ordene:

”

Det, der tidligere var
affald, skal i langt højere grad
fungere som værdifulde input
i nye produkter. Det kræver et
paradigmeskifte. Ambitionen
er, at Danmark bliver et
foregangsland i denne
omstilling ved at gentænke
den måde, vi designer,
producerer og forbruger på.
De fagområder, som er tænkt ind i enkeltfagene inden for bæredygtighed
betragtes altså som et behov i dagens
Danmark. Vi er i en samfundsmæssig
udvikling, hvor en uddannelse, som
varetager at klæde f.eks. en jordbrugsteknolog på til at kunne løse opgaver
til fordel for klimaet, egentlig varetager
hele samfundets interesser.
Arbejdsmarkedet viser sig på baggrund
af undersøgelser også at være i stand til

u d d anne l xs ex
at absorbere de ny-uddannede. Tal fra
Damvad Analytics, 2017, viser en stigning i omsætningerne rundt omkring
i de danske grønne virksomheder på
23 mia. kroner fra perioden 2012-2015.
Omregnet i beskæftigelse betyder det
en stigning på 7.100 grønne jobs ansat
på fuldtid.

”

Analysen estimerer
desuden, at med den position
Danmark har inden for grønne
produkter og ydelser vil der
være 95.000 flere grønne jobs
i 2035. Det har vi beregnet til
en stigning på ca. 21.000 nye
jobs over en periode på 5 år.
(Erhvervsakademi Aarhus)

Oversigt over enkeltfagene i bæredygtighed
•
•
•
•
•

Miljø og bæredygtighed I
Miljø og bæredygtighed II
Bæredygtige forretningsmodeller
Social ansvarlighed
Certificeringer, rapportering og
dokumentation

• Livscyklusanalyse
• Klimatilpasning- og
forebyggelse
• Miljøledelse
• Fra affald til ressource

Fra Erhvervsakademi lyder ordene: ”Vi anbefaler, at man starter med ”Miljø
og bæredygtig udvikling I og II” som er grundfag i bæredygtighed og derefter
vælger videre.
Enkeltfagene er tiltænkt personer i job, som ønsker eller får stillet krav om
at kunne arbejde med emnerne inden for bæredygtighed. Derfor forløber
undervisningen hele dage og i korte forløb af to – tre måneder.”

gode ud, men en anden fordel ved kurser-

des til erhvervsaktive, som arbejder fuld

ne er, at man som studerende ikke behø-

tid og er således et bud på en topaktuel og

Udsigterne for ansættelse efter at have

ver trække sig fra arbejdsmarkedet, mens

udviklingsbaseret deltidsefteruddannelse

taget Enkeltfag i bæredygtighed ser altså

man læser. Uddannelsesforløbene udby-

med deltagerbetaling.

Parkdiplomuddannelsen
Også med den teknologiske diplomuddannelse i parkvirksomhed har du
mulighed for at bygge oven på din viden om landskab og anlæg eller planteproduktion inden for gartneriområdet,
mens du fortsætter med dit fuldtidsarbejde. Uddannelsen er udbudt af Det
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
ved Københavns Universitet og hjemmesiden beretter om et prompte udbytte:

kveres, hvilke aktører som hører med
til etableringen og hvilke hensyn som
prioriteres i forskellige typer grønne områder. Naturbeskyttelsesloven i praksis,
klimatilpasning og management er bare
nogle af fagområderne, du præsenteres
for som studerende på en parkdiplom.
Uddannelsen har særligt styring af anlæg og drift i fokus, men der er også mulighed for at fordybe sig i andre aspekter
for grønne områder. I udøvelse af
parkvirksomhed
På uddannelsen løser du opgaver med
er det ikke alene
udgangspunkt i konkrete problemer, som du
det teknologiske
og din virksomhed arbejder med i det daglige.
og økonomiske
Du kan bruge dine nye færdigheder fra dag
perspektiv, der
1 i dit job.” (parkdiplom.science.ku.dk/omkan være interesparkdiplom)
sant, men også
de perspektiver,
der angår sundPå uddannelsen bliver de studerende
hed, friluftsliv, kulturhistorie og æstetik
indført i parkteknisk styring og koorsamt jura, biologi og miljø.
dination og samarbejde ved anlæg og
drift af parker, kirkegårde, idrætsanlæg,
Med en Parkdiplomuddannelse vil du
trafikanlæg, naturområder osv. Du komvære bedre i stand til at:
mer til at arbejde med spørgsmål som,
• have et selvstændigt og professionelt
hvordan etableringen af nyanlæg ekseanlægs- og driftsansvar

”
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• varetage ledelsesopgaver
ved anlæg og drift af
grønne områder
• formidle informationer til medarbejdere, brugere og
politikere.
Du vil være i stand til at
planlægge, rådgive om
og arbejde målrettet med:
• anlæg, etablering og drift/
pleje
• kvalitets- og ressourcestyring
• udlicitering og offentlig-privat samarbejde
• benchmarking
• konflikthåndtering
• økonomistyring.

Adgangskrav
For at blive optaget på uddannelsen kræves det, at du i mindst
to år har været en erhvervsaktiv
jordbrugsteknolog med fagligt
relevant arbejde.
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Første netværksdag
for husdyrbranchen
Landbrugsbranchen sakker bagud, når det kommer til brugen af netværk. Det har jordbrugsteknologstuderende fra erhvervsakademiet i Aarhus tænkt sig at råde bod på.
Dagen var sponsoreret af DLG som hovedsponsor, Sagro, Vilomix, Kverneland Group
Denmark, Cloudfarms, Jyden, Viking Danmark, Landbonord, SCA og Dansk svineavl.
TEKST OG FOTO: MARC RESEKE

I maj holdt Erhvervsakademi Aarhus for
første gang en netværksdag for husdyrbranchen på tværs af landet.
Udover studerende fra Erhvervsakademi
Aarhus var studerende fra Sjælland og
Fyn også med ligesom tidligere elever
og virksomheder fra hele branchen. Der
var ca. 100 deltagere på dagen.
Formålet med dagen var at blive bedre
til at netværke igennem oplysningsrige
foredrag og de netværkssektioner som
var undervejs i løbet af dagen. Thomas Hechmann og Morten Vium fra
netværksakademiet som tidligere har
holdt foredrag for virksomheder som
Mærsk og Novo-Nordisk var inviteret og
godt blev det. De to erfarne herrer fik
hurtigt energien til at stige til sit højeste
og deltagerne var meget engagerede i
at lære hinanden at kende. Formålet at
skabe en relation mellem de studerende
og erhvervets virksomheder, skabe relation virksomhederne imellem og lægge
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op til, at man gennem netværket på sigt
kunne etablere mulighed for relationssalg og/eller rekruttering af medarbejdere lykkedes til fulde. Flere endte endda
med jobsamtaler og praktikaftaler. Det
vigtigste var dog, at alle følte, at de fik
noget med hjem og tilbagemeldingerne
fra især virksomhederne var klare.
”Jeg synes, det fungerede rigtig godt
med de faglige indlæg. Både Netværk/
LinkedIn-indlæggene var gavnlige, men
også indlægsholderne opdelt i dyregrupper (svin, kvæg, hest) gav et godt indblik
i, hvordan man får et job og hvilke spændende jobs, der venter derude.
Det er et kæmpe stykke arbejde, I har
lavet, så det bliver nemmere at gentage
næste år, nu hvor I har lavet grundskabelonen til netværksdagen”. Fortalte Malene Jørgensen seniorkonsulent hos Seges.
Tesen er, at landbrugsbranchen generelt
ikke er dygtige nok til at bruge deres
netværk og til at dyrke det.

Med dagen ønskede de studerende at
skabe ”awareness” omkring emnet, så
netværk og relationer både inden- og
uden for branchen kunne blive dyrket
i større grad til fordel for alle.
Dagen bød på foredrag fra Thomas Hechmann og Morten Vium fra Netværksakademiet, som er nogen af landets
førende inden for formidling af Netværk
og LinkedIn.
Derudover var der flere netværkssessioner i programmet dagen igennem.
Eventet har været så stor en succes, at
det vil blive gentaget næste år og erhvervsakademiets styregruppe håber,
at jordbrugsteknologer fra hele landet
vil deltage og være med til at skabe et
stærkt netværk sammen inden for branchen.
Kontaktperson og projektleder vedrørende Netværks- dag 2018 er Jordbrugsteknologstuderende fra Erhvervsakademi Aarhus, Marc Reseke.

J I D -pri se n 2 0 1x 8x

Her overrækker
formanden for JIDs
uddannelsesudvalg
Henriette Fries(t.h.)
prisen til Camilla Pohl
Møller (t.v.) fra EAL

JID-prisen
2018
Ved dimissionerne blev tre JID-priser
uddelt. JID-prisen består af 5.000 kr
uddeles i forbindelse med dimissionerne.
Prisopgaven bliver, blandt andre parametre, udvalgt på baggrund af f.eks. kreativitet, utraditionel, nytænkende, innovativ
og mulig belysning af emnet fra ”den
skæve vinkel” og kræver ikke nødvendigvis den højeste karakter.

Her overrækker JIDs sekretariatsleder Peter Bromark
(t.h.) prisen til Anette Poulsen (t.v.) fra EAAA
Her overrækker JIDs formand Uffe Pilegaard Larsen
(t.h.) prisen til Tina Lyngbek Hansen (t.v.) fra EAL

På Erhvervsakademi Aarhus fik Anette Poulsen for sin opgave: ”Sammenhæng mellem tarmdyrsbiose og hestens adfærd og stressrespons, sammenholdt med en grovfoderdiæts
betydning”.
På Erhvervsakademi Lillebælt fik Camilla Pihl Møller for
sin opgave: ”Sojaproteinkoncentrater i fravænningsfoder
til grise”.
På Erhvervsakademi Sjælland fik Tina Lyngbek Hansen for
sin opgave: ”Identifikation af husdyr nu og i fremtiden”.
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Jordbrugstekniker
har gjort karriere
som forsker
Just Jensen gik syv år i skole og endte som
professor i genetik inden for planteavl og
husdyrbrug

TEKST OG FOTO: JOURNALIST EIVIND SØNDERBORG JOHANSEN

Da Just Jensen midt i tresserne forlod
folkeskolen efter syvende klasse, lå det
på ingen måde i kortene, at han skulle
ende som professor og forsker i genetik
og forædlingsprogrammer til landbruget på AU Foulum under Aarhus Universitet.
- Jeg ville være landmand, sådan som
der var tradition for det i familien. Jeg
tog derfor en driftslederuddannelse på
ni måneder på Bygholm Landbrugsskole og arbejdede efterfølgende nogle
år som landmand med drømmen om at
få min egen gård, fortæller Just Jensen.
Landmandsdrøm måtte opgives
Men den drøm måtte den unge landmand opgive. Den fædrene gård var
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blevet solgt, og det var økonomisk vanskeligt i begyndelsen af halvfjerdserne
at købe en gård. Dertil kom, at en rygskade gjorde det svært for Just at klare
det fysisk hårde arbejde i landbruget.
- Jeg måtte gøre noget andet og søgte
ind på den to-årige jordbrugsteknikeruddannelse på linjen husdyrbrug, siger
Just Jensen.
Den uddannelse blev afsluttet i begyndelsen af 1976, hvor den nyuddannede
tekniker blev tilbudt job på Landøkonomisk Forsøgslaboratorium under Landbrugsministeriet og placeret nær ved
Landbohøjskolen i København.
- Jeg blev ansat til at foretage ultralydsmålinger på tyre for at måle størrelsen af
deres muskler. Men jeg nåede aldrig at

få måleapparatet i hænderne, siger Just
Jensen og tilføjer:
- Jeg blev i stedet tilknyttet en forskningsenhed, der lavede praktiske forsøg med
krydsning af kvæg og fordringsstrategier
for at få mest muligt kød ud af dyrene.
Det var forsøg, hvor store mængder data
blev indsamlet og analyseret.
Dengang var det bøvlet at arbejde med
data. De blev indtastet af såkaldte ”hulledamer” på hulkort til brug for statistiske
analyser.
Just Jensen lærte gradvist at indsamle
data. Samtidig tog han kurser i genetik
og supplerede også de begrænsede
kundskaber efter kun syv år i folkeskolen ved at sætte sig på skolebænken for
bl.a. at lære mere matematik.

p o r t ræ t

Kort om AU Foulum
AU Foulum i Tjele er en enhed
under Aarhus Universitet. Stedet huser store dele af universitets forskning i husdyr, planter,
fødevarer, økologi, bioenergi,
miljøklima, jord, teknologi og
genetik.
AU Foulum har ca. 700 medarbejdere. Omkring 400 af dem
er forskere og ph.d.-studerende, heraf ca. 150 udenlandske
studerende

Just Jensen vil gerne gøre op med
myten om, at teknologuddannelsen
skulle være en blindgyde uden
muligheder for videreuddannelse.
Teknologerne har gode muligheder
for at tage en kandidatgrad på
Aarhus Universitet.

tik og også posten som administrerende
direktør, ligesom han har været en del af
topledelsen i Landbrugsministeriet.
I 2007 flyttede Jordbrugsforskningen fra
Landbrugsministeriet og blev lagt ind
under Aarhus Universitet som Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, hvor Just
Jensen fortsatte som dekan for fakultetet.

- Jeg har taget flere fag på merkonomuddannelsen og kortere kurser på Handelshøjskolen, ligesom konstante selvstudier har haft stor betydning for udviklingen af min faglighed. Det er vigtigt, at
man selv tager ansvar for sin udvikling
gennem kontinuerlig videreuddannelse.
Her på AU Foulum er målet, at medarbejderne som minimum videreuddanner sig to uger årligt.
Teknologuddannelsen er
ikke en blindgyde
Just Jensen vil også gerne gøre op med
myten om, at teknologuddannelsen
skulle være en blindgyde uden muligheder for videreuddannelse.
- Jeg har selv været med til at udforme retningslinjer for, hvordan jordbrugsteknologer optages på uddannelsen i agrobiologi
på Aarhus Universitet. Allerede i dag går
der flere teknologer på studiet, hvor der
så kan bygges en kandidatgrad ovenpå
uddannelsen som jordbrugsteknolog.

Forskere i dialog med erhvervet

Tog en ph.d. i USA
Og i firserne kom der for alvor fart på
karrieren. Just Jensen fik praktisk erfaring i analyse og tolkning af data. Han
tog også kurser på området og kom ad
den vej i kontakt med en professor, der
inviterede ham til USA for at tage en
ph.d. i genetik.
- Den mulighed havde jeg ikke i Danmark, fordi jeg ikke havde en kandidatgrad.
Just Jensen færdiggjorde sin ph.d. i årene 1986-1989 og blev i 1990 ansat som
seniorforsker ved det daværende Danmarks Jordbrugsforskning under Landbrugsministeriet på Forskningscenter
Foulum. Her har han haft stillinger som
bl.a. forskningschef i afdelingen for gene-
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Ledelseskarrieren sluttede i 2011 og
Just Jensen har siden primært beskæftiget sig med genetik. Det kan lyde lidt
langhåret, men for forskerholdet i Foulum handler det om forskning, der kan
anvendes i praksis i landbruget, hvad
enten de genetiske data skal bruges til at
vælge de dyr ud, der er mindst modtagelige for sygdomme, eller til at udvikle en
husdyrproduktion, der tager mest muligt hensyn til miljøet ved at nedbringe
emissionen af CO2 fra dyrene.
- Det er vigtigt, understreger Just Jensen, at vi arbejder tæt sammen med
landbrugserhvervet, så vi eksempelvis
får kombineret politiske krav om dyrevelfærd med økonomisk holdbare løsninger for landmanden.
Konstant videreuddannelse
er vigtig
Just Jensen er i dag 66 år og kan se tilbage på 42 år med forskning som omdrejningspunkt. Med syv års skolegang
har han på egen krop oplevet nødvendigheden af fortsat videreuddannelse.

Just Jensen arbejder med udvikling og
anvendelse af genetiske metoder i forædlingsprogrammer for dyr og planter.
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sag
TEKST: JOURNALIST EIVIND SØNDERBORG JOHANSEN

JID skaffede
Bettina feriepengene
Bettina Mathiessen havde 25.000 kr. til gode i 2017 fra sin tidligere arbejdsgiver. Trods
flere henvendelser fik hun ikke sine penge. Først da JIDs advokat gik ind i sagen, kom der
skred i tingene, så Bettina fik, hvad hun havde krav på.
Jordbrugsteknolog Bettina Mathiessen har været ansat i et
firma på Aarhus-egnen i et lille års tid som sælger og konsulent, da lønnen udebliver. Hun kontakter ejeren og får sin løn
udbetalt med et par måneders forsinkelse. Historien gentager
sig. Denne gang får Bettina sin løn med halvanden uges forsinkelse. Ejerens undskyldning er, at der er tale om en fejl i
datalønsystemet.
- Den forklaring undrede jeg mig over, da jeg var den eneste
ansatte i virksomheden, fortæller Bettina.
I 2017 siger Bettina sin stilling op og får job i et andet firma, der
i lighed med hendes tidligere arbejdsplads leverer managementsystemer til svineproducenter.
25.000 udeblevne feriekroner
- Da vi nåede maj måned i 2017 kunne jeg ikke forstå, at de
25.000 kr., som jeg havde til gode i feriepenge fra min tidligere
arbejdsgiver ikke dukkede op. Jeg sendte en mail til ejeren,
som lovede, at pengene nok skulle komme. Men der skete bare
ikke noget, og det bekymrede mig, da jeg skulle holde ferie i
juli og manglede pengene, siger Bettina.
Hun kontakter derfor JIDs sekretariatsleder Peter Bromark,
der sender en mail til arbejdsgiveren, hvor han rykker for Bettinas manglende feriepenge. Den henvendelse kommer der
aldrig svar på, så JIDs advokat Per Frydenreim Møller bliver sat
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på sagen i september 2017, hvor han stævner firmaet for den
manglende udbetaling.
Feriepengene kom på bordet
- Det hjalp lige med det samme, for jeg får hurtigt mine feriepenge udbetalt med renter, siger Bettina.
Hun har på ingen måde fortrudt, at hun inddrog JID i sagen,
selvom det ikke var uden bekymringer, at hun gjorde det.
- Jeg er i en lille branche, hvor der snakkes og rygterne løber
hurtigt. Samtidig var jeg usikker på, om det overhovedet ville
lykkes mig at få mit tilgodehavende udbetalt. Det
gjorde jeg heldigvis takket være indsatsen fra
JIDs advokat, påpeger
Bettina.
- Jeg var usikker på,
om det overhovedet ville
lykkes mig at få mit tilgodehavende udbetalt. Det
gjorde jeg heldigvis takket
være indsatsen fra JIDs
advokat, siger
Bettina Mathiessen.

ny i jo b

Navn

Jesper Glarfeldt Christensen

Alder

29 år

Profession

Faglært landmand,
produktionsleder-uddannet
og jordbrugsteknolog

Stilling

Planteavlskonsulent hos
Privat Planteavlsrådgivning ApS
i Bjerringbro

Tiltrådt

1. juli 2018

FOTO: PRIVAT

Nyansat rådgiver med råderum
TEKST: ASTA DAMSGÅRD

Hvad er dine arbejdsopgaver?
Som planteavlskonsulent sidder jeg med mark- og gødningsplaner for tiden. Landmændene er vores kunder,
så vi følger landmandskalenderen ret tæt. I sensommeren og efteråret er det markplaner og besigtigelser af
afgrøder, der optager os. Til foråret vil ansøgninger til
EU-tilskuddene optage plads på skrivebordet. Mine arbejdsopgaver kan også omfatte at skulle i marken, tage
jordprøver og efterfølgende behandle de indsamlede
data. Men det er hovedsagligt et kontorjob, jeg har fået
og kerneydelsen er rådgivning.
Hvordan fik du jobbet?
Jeg sendte min nuværende chef en uopfordret ansøgning om en fuldtidsstilling hos ham. Der var ikke et job
opslået, men heldigvis havde han selv gået med overvejelsen om at ansætte en konsulent på fuld tid. Vi aftalte
at mødes og så blev jeg ansat som konsulent.

for mig. Det er IT-systemet til gengæld, men ellers løser
jeg mine arbejdsopgaver efterhånden, som de kommer.
Så følger hurtigt også en rutine.
Hvilke elementer fra din uddannelse
drager du særlig nytte af?
Jeg kan faktisk ikke komme i tanke om noget fra min
uddannelse til jordbrugsteknolog, som jeg ikke bruger.
Jeg har i høj grad gang i fagområderne, både i form af
formidling i relation til kundepleje og udfærdigelsen af
forskellige skrivelser. Jeg står f.eks. for et tiltag, ”Afgrøde
Nyt”, i virksomheden, som omhandler aktuelle nyheder
på planteområdet. Samtidig skriver jeg også henvendelser af mere formel karakter, indberetninger om skade eller ansøgninger og benytter mig på den måde meget af
formidling fra uddannelsen. Udover det kommunikative
er de studieretningsspecifikke fag, der omhandler planteproduktion jo en fast del af min hverdag som rådgiver
inden for planteavl.

Hvordan har din oplæring været?
Jeg er blevet ansat i en meget lille virksomhed, hvor min
chef og jeg er de eneste til stede på daglig basis. Derfor
har der heller ikke været nogen stor oplæringsplan for
min opstart. Jeg fulgte arbejdsgangene hurtigt og efter
14 dage skrev jeg min første rapport på en afgrødsskade
hos en kunde. Jeg er blevet kastet direkte ud i jobbet
og det passer mig rigtig godt. Jeg har selv 3 års praktisk
erfaring med at dyrke marker og desuden en uddannelse i produktionsledelse, så plante-feltet er ikke nyt
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Hvad har du lavet i dag?
I dag har jeg lagt mark- og gødningsplaner og behandlet
en jordprøve. Sideløbende med de faste arbejdsopgaver
er jeg også ved at opbygge et plante-opslagsværk med
ajourført viden på de forskellige plantetyper til kontoret.
Jeg nyder at have fået et job, hvor jeg har lov at præge
mine arbejdsopgaver og udvikle forskellige tiltag i virksomheden.
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Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl

Få Danmarks
absolut bedste
studiekonto

Studiekonto – ganske kort
Du får 5 % i rente på de første
20.000 kr. – derefter 0,10 %
Vælg en kassekredit på op
til 50.000 kr. Du betaler kun
5 % i rente

Når du er medlem JID, kan du få en studiekonto
hos Lån & Spar. Med 5 % på kontoen kan du
faktisk få penge ud af at have penge i banken
– og hvis du skal bruge en kassekredit på op til
50.000 kr., er Lån & Spar blandt de billigste.
Der er meget mere. Se alle dine fordele på studiekonto.dk.
Ellers send en mail til jid@lsb.dk eller ring på 3378 1927
og book et møde.

jid
www.jid.dk

jid
www.jid.dk

For at få Danmarks bedste studiekonto, skal du samle hele din privatøkonomi hos
os og være medlem af JID. Du får studiekontoen på baggrund af en almindelig
kreditvurdering. Du kan have studiekontoen i op til 3 år efter endt uddannelse.
Hvis du bruger hele din kassekredit på 50.000 kr., vil det koste dig 625 kr. i omkost
ninger efter tre måneder. Stiftelsesomkostninger 0 kr., debitorrente (variabel) 5,09 %,
ÅOP 5,1 %. Efter tre måneder skylder du 50.625 kr. Kreditten er gældende indtil videre
og uden faste afdrag. Alle rentesatser er variable og gældende 1. januar 2018.

Visa/Dankort og MasterCard
– med samme pinkode
StudieOpsparing – som giver
0,50 % på HELE opsparingen
Gebyrfri hverdag
Behold dine fordele i op til 3 år
efter endt studie
Søg nemt og hurtigt via mobilen.
Download app’en Zapp og søg om en
studiekonto.

ny t o m navne
xx

JORDBRUGS
TEKNOLOGEN
NR. 4 2018
udkommer den 30.11. 2018 (se
deadlines i kolofonen side 2)

Nyt job eller jobskifte
Har du fået nyt job, så ring eller mail til JID og fortæl navn, uddannelseslinje, hvornår
du skal tiltræde, stillingsbetegnelse og firmanavn. Vi bringer det gerne.

Nye medlemmer
Sanne Boye Laursen
Morten Ginnerskov Hansen
Sandra Lise Hansen
Brian Nielsen
Linda Fuhlendorff
Anette Solkær Hougaard
Troels Stilling Stensballe
Florin Bodan Moron
Cathrine Schaal
Sarah Kristin Østergaard Truelsen
Kristina Martensen
Henrik Winkel Mortensen
Nanet Dam
Anders Vinberg Boel
Sandra Albertsen
Henrik Mathiasen
Lene Nissen
Mette Holt Andersen
Robin Møller
Jonas Bøge Breinholt
Peter Skov Jensen
Maren Odgaard Jeppesen
Thomas Nichols
Anders Tranum Kristensen
Christoffer Hald Johnsen
Camilla Johanne Tandal
Mia Munk Elgaard
Andreas Møller Mortensen

Miljø og natur
Landskab og anlæg
Landbrug / kvæg
Landbrug / kvæg
Miljø og natur
Landbrug / kvæg
Landbrug / planter
Landbrug / svin
Landbrug / kvæg
Miljø og natur
Miljø og natur
Miljø og natur
Landbrug / planter
Miljø og natur
Miljø og natur
Miljø og natur
Landbrug / svin
Miljø og natur
Miljø og natur
Landbrug / svin
Landbrug / planter
Landbrug / kvæg
Miljø og natur
Landbrug / svin
Jordbrugsøkonomi
Landbrug / svin
Gartneri
Jordbrugsøkonomi

Oversigt over
rådgivningscentre
Har tiltrådt DLBR-aftalen 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AGROVI
Bornholm Landbrug
Djursland Landboforening
Lemvigegnens Landboforening
Rådgivningscenter Nord
Østdansk Landboforening
SLF Sønderjysk Landboforening
LRS Landbrugsrådgivning Syd
VKST
LandboThy
LandboSyd
Kolding Herreds Landbrugsforening
Landbo Limfjord
Vestjysk
Agri Nord
LHN

Har ikke tiltrådt DLBR-aftalen 2018
•
•
•
•
•

Centrovice
nf Plus
LMO
Seges
Odsherred Landboforening

Nyansættelser
Jesper G. Christensen er den 1. juni 2018 ansat som Planteavlskonsulent hos Privat Planteavls Rådgivning ApS.

Sandra Hansen er den 20. august 2018 ansat som Fodermester i farestald hos Avlscentret Holmegård A/S.

Signe Schou er den 10. maj 2018 ansat som Klatreparkinstruktør i Onkel Toms Klatrepark.

Maria Karina Polk er den 1. april 2018 ansat som Kundeservicemedarbejder i DLG.
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NETVÆRK 50

Virksomhedsbesøg og
foredrag i midtjylland
Program

Adresser
Axel Månsson A/S
Grarupvej 15
7330 Brande
OK Snaks A/S
Holmevej 6
7361 Ejstrupholm
SAGRO
Birk Centerpark 24
7400 Herning

Kl. 12.45	Vi besøger virksomheden OK Snaks A/S der er blandt
verdens førende af Sprøde flæskesvær + snacks, chips
peanuts m.m. Der vil være beretning om virksomhedens
historie, produktion m.m. samt rundvisning i
produktionen. Se i øvrigt under www. Ok-snacks.dk
Kl. 15.30	Ankomst til SAGRO. Her vil vi blive budt på kaffe og
frugt. og Velkomst ved direktør Palle Høj. Han vil
herefter underholde og berette om Landbocenterets
historie samt situationen i landbruget oven på tørkeåret
2018. ( De første årsregnskaber vil her være afsluttet)
kl. 17.30	Spisning samme sted med en to retters menu + kaffe.
Derefter en snak om de næste tiltag i gruppen inden
seneste afgang for hjemkørsel kl.19.30
www.jid.dk

jid

www.jid.dk

id

Sekretariatets telefontider · mandag til torsdag kl. 10.00 - 15.00 · fredag kl. 10.00 - 13.00

Faglig organisation for
jordbrugsteknologer,
jordbrugsteknikere &
studerende

WWW.JID.DK
JIDs sekretariat · Hvidkærvej 29 · 5250 Odense SV · 66 17 12 74 · jid@jid.dk

www.jid.dk

MobilePay tlf. 29 67 38 28

	Der vil være lejlighed til at gå på indkøb i den store
gårdbutik med økologiske produkter

jid

275 kr.

jordbrugsteknologen
JID · Sekretariatet
Hvidkærvej 29 · 5250 Odense SV

Ikke medlemmer

Afsender

125 kr.

www.jid.dk

Medlemmer

jid

Pris pr. person

	Axel Månsson A/S er danmarks største frilandsgartneri
på ca 1300 ha + 141.000 økologiske fritgående høns. Hertil
kommer Danmarks største økologiske gård- biogasanlæg.
Se i øvrigt under www.maanssons.dk

www.jid.dk

Senest 26. januar.2019
til Njnagel47@gmail.com
eller tlf 29 67 38 28

jid

Tilmelding

www.jid.dk

Hoteller i Herning

Kl. 10.00	Vi besøger virksomheden Axel Månsson A/S. Vi får
her rundvisning samt orientering om og historien om
virksomheden og det økologiske biogas anlæg. Der er
lokaler til rådighed for fortæring af medbragt kaffe og
frokost.

jid

Mulig overnatning

ID. NR. 42893

www.jid.dk

Torsdag
d. 28. februar
2019

