
- Statens jordbrugstekniske Forsøg i Horsens bu yer reelt nedlagt, siger formanden for bestyrelsen, Christian
Ermose. Han beklager dybt landbrugsministeriets beslutning, der ventes offentliggjort om fa dage. (Arkivfoto)

Frygter fremtiden
for SjF i Horsens
Tror aktiviteter
nedprioriteres

HORSENS - Det, der
sker med Statens jord-
brugstekniske Forsøg
lige nu, vil på længere
sigt fore til færre akti-
viteter, og set over en

årrække er der reelt ta-
le om en nedlæggelse.

Formanden for SjF's be-
styrelse, forstander Chri-
stian Ermose, Korinth
Landbrugsskole, er meget

betænkelig ved de planer,
landbrugsministeren har
med SjF i øjeblikket.

Ministeren ventes om
dage at meddele, at SjF fra
1. oktober skal

underlægges Statens
Husdyrbrugs-forsøg i Foulum ved Vi-
borg.

En plan, der fra ministe-

riets side er begrundet
med, at den vil give et bed-
re samarbejde mellem de
forskellige forsknings-gre-
ne inden for landbruget -
men som møder modstand
fra det rådgivende forsk-
ningsudvalg.

- Vi har i stedet peget på
en model, hvor de tre
forsknings-områder, nem-
lig husdyrbrug, det jord-
brugstekniske samt Sta-
tens Planteavlsforsøg,
fortsat er selvstændige in-
stitutioner, men samarbej-
der og koordinerer på
tværs.

- Jeg mener, at det må
kunne lade sig gore at ska-
be et bedre samarbejde
uden . at SjF mister sin

selvstændighed, fastslår
Christian Ermose, der har
været formand for

institu tionen i tre år.
SjF fejrede sidste `år 100

års jubilæum, og ved den
lejlighed blev der udtrykt
megen optimisme omkring
det fremtidige virke.

Christian Ermose påpe-
ger, at SjF er en instituion,
hvor der foretages forsk-
ning på højt niveau, og
hvor der arbejdes med
mange vigtige og betydelig
opgaver inden for det jord-
brugstekniske område.

Enerådig

- Man kan frygte, at
kommende projekter og
initiativer vil blive placeret
på Foulum. Og selv om

ministeriet siger, at det ikke
vil give nævneværdige æn-
dringer i Horsens, tror jeg,
det vil koste arbejdsplad-
ser på is ngere sigt.

- Men det er ministeriet,
der enerådigt bestemmer
på dette område, og herfra

har man åbenbart valgt ik-
ke at lytte til de rådgivende
organer, siger Christian
Ermose.

Forstander Peter Kier-
kegaard, SjF, ønsker ikke
at kommentere minister-
ens beslutning, mens
næstformand i samar-
bejdsudvalget på SjF, Fro-
de Guul Simonsen, siger:

- Vi anbefaler samar-
bejds-modellen mellem de
tre forsknings-områder, og
vi vil meget gerne bevare
vores selvstndighed her
på SjF.

- Vi tvivler stærkt på, at
beslutningen om at lægge
SjF under Statens

Husdyr-brugsforsøg vil gavne den
jordbrugstekniske forsk-
ning, men vi vil selvfølgelig
arbejde på positivt ud fra
den model, der vælges, si-
ger Frode Guul Simonsen.
(leg.)
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