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Dansk Forening for Jordbundsvidenskab indbyder til studenterdag arrangeret af Gry Lyngsie og 
Karina K. Jessing fredag d. 1. marts 2013, kl. 9,30 i rum R645 og R646 på Inst. Plante- og 
Miljøvidenskab (6. sal i Højhuset), Thorvaldsensvej 40, hvor ca 10 ph.d- og specialestuderende vil 
præsentere deres jordbundsrelaterede forskningsprojekter. Præsentationerne vil foregå i 
tidsrummene 9,30-14,30 med en times frokostpause fra 12-13, hvor Foreningen er vært ved en 
mindre frokost. 
 
Efter studenterpræsentationerne (kl. 15.00) vil lektor Carsten T. Petersen, Inst. Plante- og 
Miljøvidenskab holde foredrag med titlen:  

 

Forbedring af grovsandet underjord med biokoks 

Kort resumé: Biokoks er et eksempel på en bred vifte af carbonrige materialer (biochar) fremstillet ved 
ufuldstændig forbrænding af organiske restprodukter, fx halm. Disse materialer er genstand for en 
omfattende international forskning, idet forsøg har vist, at de er meget persistente i jordbunden (carbon-
lagring) og at de kan forbedre jordbundskvaliteten ved at øge jordbundens CEC og dens evne til at adsorbere 
miljøskadelige stoffer (pesticider, tungmetaller). Desuden kan materialerne forbedre jordbundens 
vandhusholdning. I foredraget vil nogle foreløbige danske resultater med brug af biokoks på grovsandet 
underjord blive fremlagt.  
_____________________________________________ 
Efter foredraget med start senest kl. 15.30 afholdes ordinær generalforsamling. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Kassererens beretning (regnskabet vil foreligge på generalforsamlingen og udsendes med 

referatet). 
4. Uddeling af Foreningens ph.d.-pris. 
5. Fastsættelse af pengebeløb for Foreningens ph.d.-pris. 
6. Kontingent for ordinære og junior medlemmer for 2013. 
7. Forslag til foredrag/temadag/ekskursion. 
8. Valg af bestyrelsesmedlem samt revisor. 
9. Eventuelt. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
Ole K. Borggaard         Henrik Breuning-Madsen         Ingeborg Callesen 

 
NB: Af hensyn til serveringen er tilmelding til studenterpræsentationerne nødvendig. Tilmelding 
kan ske til Gry Lyngsie (gryly@life.ku.dk), Karina K. Jessing (jessing@life.ku.dk) eller Ole K. 
Borggaard (okb@life.ku.dk) senest søndag d. 24. februar. 
Også ikke-medlemmer af Dansk Forening for Jordbundsvidenskab er velkomne til 
studenterpræsentationerne og foredraget. 


