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Grøn Forvaltning stiller forskningsfaciliteter, undervisningsmateriale og praktisk ekspertise til rådighed for alle
ansatte og studerende på KU, samt forskere, undervisere og studerende ved andre sammenlignelige
institutioner.
For
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:Forsøgsgårdudvalget skal sikre den faglige relevans, kvalitet og udvikling af LIFEs Forsøgsgårde i
Taastrup.
LIFEs Forsøgsgårdudvalg beskæftiger sig med følgende geografiske områder og forsøgsfaciliteter:
• LIFEs arealer i Taastrup på Højbakkegård, Snubbekorsgård, Rørrendegård og Bakkegården,
herunder alle marker, forsøgsarealer, værkstedsarealer og øvrige grønne områder.
• Forsøgsgårdenes faciliteter i bygningerne 8-57, 8-56 og 8-55
• Maskiner, redskaber og udstyr som anvendes indenfor ovennævnte områder
LIFEs Forsøgsgårdudvalg:
§ fastlægger overordnede, langsigtede retningslinier vedrørende arealer og faciliteter
§ rådgiver driftschefen om koordinering og prioritering af aktiviteter
§ fungerer som faglige rådgivere for driftschefen
§ fremkommer med forslag til langsigtede investeringsplaner for arealer og faciliteter, herunder
ændringer af det bestående
§ fastlægger i samarbejde med driftschefen konkrete retningslinier for brugernes anvendelse af
faciliteterne, f.eks. om hvilke udgifter, der afholdes af det driftsansvarlige institut respektive
rekvirenten, samt priser for brug af faciliteterne
§ indgår - i særlige tilfælde - i den mere detaljerede planlægning af anvendelse af faciliteter og
ressourcer.
På foranledning af Institut for Jordbrug og Økologi udpeges og indstilles repræsentanter fra de af LIFEs
institutter og centre, der er brugere af Forsøgsgårdene. Følgende institutter og centre forventes at være
repræsenteret:
§
§
§
§
§

Institut for Grundvidenskab og Miljø
Institut for Produktionsdyr og Heste
Institut for Veterinær Sygdomsbiologi (Forsøgsdyrenheden)
Institut for Plantebiologi og Bioteknologi
Institut for Jordbrug og Økologi

Funktionsperioden er 3 år fra 1. januar 2009.
Driftschefen for Grøn Forvaltning er formand for udvalget og har ansvaret for udvalgets virksomhed.
Forsøgsgårdene repræsenteres i øvrigt af en af forsøgsteknikerne.
Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
Udvalget mødes som minimum 2 gange årligt og kan i øvrigt indkaldes af driftschefen efter behov.
Driftschefen og institutlederen ved Institut for Jordbrug og Økologi behandler klager vedr. dispositioner,
prioriteringer eller vilkår, og institutlederen kan træffe den endelige afgørelse i sagen.
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