
FA KTA

Jordbrugsforskning
Sammenhængen mellem den biologiske og tek-

nologiske forskning på jordbrugsområdet skal styr-
kes. Det er baggrunden for, at Landbrugsministeriet
vil integrere SjF i Statens Husdyrbrugsforsøg.

Den biologiske forskning ved Statens Husdyr-
brugsforsøg på Forskningscenter Foulum omfatter
f.eks. avl og genetik, husdyrenes ernring, ad-
færds-undersøgelser, udvikling af produktions-sy-
sterner og undersøgelser af råvare-kvalitet.

Den teknologiske forskning ved SjF i Bygholm
ved Horsens omfatter bl.a. maskiner, bygninger,
driftsteknik, energi og miljø.

Modløshed pa SjF
Medarbejdere

sig usikre

Af Lene Tingleff

HORSENS - Utryghed,
modløshed og ' en
»hvad-nytter-det"
holdning prægede det
informationsmøde, der
i torsdags blev holdt pa
Statens jordbrugstek-
niske Forsøg, SjF.

Et halvt hundrede af de
75 medarbejdere deltog

mødet, hvor der blev orien-
teret om Landbrugsmini-
steriets planer. Med virk-
ning fra den 1. oktober

lægges SjF under Statens
Husdyrbrugsforsøg i Fou-
lum.

- Hvornår effektueres
punkt 9, lød spørgsmålet
fra fuldmægtig Poul

Krogård, der henviste til det
punkt, der hedder
gen som fuldmægtignedlægges".

Der var intet klart svar
fra direktør Anton

Hjorts-høj Nielsen, Statens
Hus-dyrbrugsforsøg.

- Kan det virkelig passe,
at der ikke fortsat skal
re administrative opgaver
her pa stedet, spurgte
Hans Benny Rom og hen-
viste til at stillinger som
kontorchef, fuldmægtig
samt overassistent for-
svinder.

- Den økonomiske og
personalemssige admini-
stration skal til Foulum,
men I skal selvfølgelig ikke

spørge, hver gang i skal
bruge 10 kr., lød svaret.

Husk teknikken
Villy Nielsen, der er i be-

styrelsen for SjF, var be-
kymret for, at områder
som arbejdsmiljø, energi
og driftsteknik klemmes.

- Samtidig frygter jeg, at
samarbejdet til Statens
Planteavlsforsøg kan blive
svært at etablere, efter
som man herfra gerne hav-
de set, at vi var lagt under
dem.

Martin Heide påpegede
også maskin-teknikken
som noget vsentligt, og
Krister Persson spurgte,
hvilke overvejelser der var
gjort for at bevare marksi-
den.

Anton Hjortshøj Nielsen
svarede, at mistroen pa
dette punkt forhåbentlig
bliver gjort til skamme.

Kort frist
Lise Dybkjr var inter-

esseret i at vide, hvornår
sektionen for adfærds-
forskning er pa plads.

- Det kan nok ikke klares
til oktober, lød svaret.

- Skal den lovpligtige
af-prøvning af traktorer fort-
stte, spurgte Peter Mad-
sen.

- Det tor jeg ikke sige,
men man skal jo ikke ned-
lgge noget, der er unikt.

- Den korte frist bekym-
rer mig, og jeg er nervøs
for, i hvor høj grad vi med-
arbejdere bliver inddraget.
Jeg kunne ønske mig, at vi
fik bedre mulighed for at
udtale os, lød det fra Jan
Strom.

- I far to repræsentanter
i arbejdsgruppen, vi kan jo
ikke inddrage alle, lød sva-
ret.

Soren Petersen kom ind
pa det fremtidige navn.

- Prøv at hold fast i SjF.
Det er vigtigt bade lokalt
og internationalt, at vi ik-
ke skifter navn for tit.

Heller ikke ph dette
punkt blev der givet noget
late, og medarbejderne
forlod mødet med mange
uafklarede spørgsmål.

- Er ikke en fjende
Ny chef håber
godt samarbejde

HORSENS - Betragt
mig ikke som en fjende,
der vii nedlægge insti-
tutionen og flytte det
hele til Foulum. Det er
pa ingen made inten-
tionen.

Anton Hjortshøj Niel-
sen, direktør pa Statens
Husdyrbrugsforsøg i Fou-
lum ved Viborg, er fra 1.
oktober chef pa SjF. I tors-
dags mødte han medarbej-
derne i Horsens for første
gang.

- Der er truffet en over-
ordnet beslutning, og vi
skal nu havde det hele til
at fungere pa den bedste
made, sagde Anton
Hjorts-høj Nielsen, der er tidlige-
re professor i økonomi ved
Landbohøjskolen.

- Der har hidtil været en
for lille sammenhæng i
forskningen, og vi har
manglet helheden. De
forsknings-mssige gen-
nembrud sker jo ofte i

grænseområder.
Om selve beslutningen

sagde Hjortshøj Nielsen, at
jordbrugsteknik fortsat
skal have høj prioritet.

- SjF integreres i Statens
Husdyrbrugsforsøg, og vi
skal have fundet et navn.
Bestyrelsen har foreslået"Forskningscenter

Bygholm", og det skal diskute-
res.

Bestyrelsen for SjF
nedlægges, og bestyrelsen for
Statens

Husdyrbrugsfor-søgudvides fra 10 til 11
med et nyt medlem, der
udpeges aft landbrugsmini-
steren efter indstilling fra
Statens Husdyrbrugsfor-
søg.

Arbejdsgruppe
I forbindelse med den

nye struktur nedsættes
der en arbejdsgruppe, der
skal arbejde nærmere med
planerne. Gruppen skal af-
slutte sit arbejde 15. Sep-
tember.

Foruden Anton
Hjorts-høj Nielsen skal gruppen
bestå af repræsentanter

fra henholdsvis Statens
Husdyrbrugsforsøg, Sta-
tens Planteavlsforsøg, SjF
samt forskningssekretari-
atet. Herudover far med-
arbejderne ved SjF en re-
prsentant i arbejdsgrup-
pen.

Allerede dagen efter be-
slutningen formelt var
truffet, blev der "trukket i
land<< med hensyn til ga-
rantier.

I de tidligere forhandlin-
ger har det vret nvnt,
at der skulle flyttes medar-
bejdere fra Foulum til
Horsens i forbindelse med
en sektion for husdyrad-
færd.

- Jeg kan og vil ikke sige
til mine medarbejdere
Foulum, at de skal flytte til
Horsens, sagde Anton
Hjortshøj Nielsen.

Men hvad der ligger fast
er foreløbig, at stillingen
som kontorchef og stillin-
gen som fuldmgtig på
SjF nedlægges, og at stil-
lingen som overassistent
flyttes til Foulum. (leg.)
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