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Referat af 
Udvidet styregruppemøde i PATHOS 

Fredag den 2. december 2011, kl. 10.30 til 13.00 på GEUS 

 

 
Deltagere:  Carsten Suhr Jacobsen (CSJ), GEUS/KU  

Lars Stoumann-Jensen (LSJ), KU-life 
Anders Dalsgaard (AD), KU-life 
Martin Hansen (MH), KU-Farma 
Anders Bell (ABEL), GEUS 
Helle Winther Jepsen (HWJ), GEUS 
Jeanne Lauge-Simonsen (JLS), GEUS (referent) 

 
Afbud: Mogens Madsen (Dianova), Torkild S. Birkmose (Agro Tech), Bjørn Kaare Jensen (GEUS), Bent 

Halling-Sørensen (KU-Farma), Mette Lægdsmand (AU-DJF), Dang Duong Bang (Dianova) 
 

 

Pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
 

Pkt. 2 – PATHOS’ hjemmeside og publikationer 
ABEL fremlagde hjemmesiden via projektor. Hele webstedet blev gennemgået, og forskellige kommentarer 
og ideer blev drøftet. Bl.a. en forenkling af præsentationer, spørgsmålet ophavsret, og det blev besluttet at 
et menupunkt ”Contact us” skal op på siden til de andre klikpunkter på bjælken, for at sikre en hurtigere 
søgning for dem der ønsker flere oplysninger. 
 
ABEL skrev de besluttede ændringer ned, og vil efterfølgende indarbejde på hjemmesiden.  
 
AD foreslog at vi laver et newsletter som præsenterer projektet, og linker direkte til hjemmesiden, til at 
sende til hver partners eget netværk. 
 
 

Pkt. 3 – Meddelelser fra centerlederen og andre 
CSJ Projektet har fået ny projektsekretær: Jeanne, som fremover varetager de opgaver Helle 

havde før.  
 
Der har været afholdt møde i Danmarks Mikrobiologisk Selskab den 7. november 2011, hvor 
PATHOS blev præsenteret.  
 

 
Pkt. 4 – Økonomi 
HWJ gennemgik regnskabet for 2010, og særligt økonomien for resten af projektperioden. Hver partners 
regnskab blev gennemgået. Det er vigtigt at der fokus på at både få brugt bevillingen, og at levere 
egenfinansieringen. Især de kommercielle partnere har en del egenfinansiering som ikke er leveret endnu.  
 
Det blev besluttet at CSJ kontakter Novozymes og Grundfos for at få et realistisk bud på deres aktiviteter i 
resten af projektperioden, og hvis de ikke kan levere egenfinansieringen, må vi hurtigt meddele dette til 
DSF, idet præmisserne for projektet vil være væsentligt ændret.  
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Jeanne vil i nærmeste fremtid sende procedure for aflæggelse af regnskab 2011 ud til parterne. Det vil være 
samme procedure som tidligere. En del af partnerne er stort set færdige med deres aktiviteter i 2011. Den 
officielle slutdato er den 31. december 2012. 
 
 

Pkt. 5 – Faglig status for projekterne 
For at afklare hvilke hængepartier vi har, fremlagde hver deltager status pt. 
 
CSJ Feltforsøg er gentaget på VAP markerne. 
 Der er brugt tid på udvikling af metode.  

Lines og Tinas deltagelse i PATHOS er afsluttet. 
 
LSJ Olga er næsten færdig med sin ph.d. og har fået 2 papers accepteret.  

Der laves ikke flere analyser, nu mangler kun resultatsamling som skal laves sammen med de 
andre partnere.  
Ved lagringsstudiet var der større forskelle end forventet.  
Hormonanalyser, der mangler samarbejde med KU-Farma. 

 
MH Metode er udviklet i 2009. Der er hængepartier på jord- og gylleprøver, da instrumentet er 

gået i stykker, og det er svært at skaffe finansiering til anskaffelse af et nyt. 
  Det blev besluttet at MH må prioritere hvad der kan gøres færdigt. 
 
AD Anitas ph.d. afhandling er færdig, tilføjes publikationslisten. 

Lagringsforsøget gennemføres i foråret. 
Heidis søjleforsøg gik godt og er færdigt. 
Da der eksisterer molekylært-baserede metoder til påvisning af Cryptosporidium parvum i 
jord og disse ikke har øget sensitivitet i forhold til den IMS metode der anvendes i PATHOS, 
vil der ikke blive anvendt/etableret sådanne molekylære metoder i projektet til påvisning af 
crypto. 

 
 
Pkt. 6 – Formidling af resultaterne 
Offentligt møde i efteråret 2012, form og indhold blev drøftet. Det blev besluttet at mødet afholdes den 1. 
oktober 2012 i Eigtved Pakhus med deltagerbetaling, ca. kr. 200. 
 
Deltagere: 30-50 personer 

 Kommunale miljøfolk  

 Miljøstyrelsen  

 Miljøcentre 

 Landbrugsorganisationer 

 DANVA 

 DAKOFA 

 Journalister 
 
Form og indhold: 

 Separation – præsentation af resultater for hver wp. 

 Syntese – kan man skille stofferne fra? 

 Udvaskning, søjle/mark (ML/JKJ) 

 Biogas 

 Indlæg fra interessenter: DANVA, Embedslægen, Niels Højlund, Poul Bjerregaard. 

 Hvad man kan gøre? Hvilke krav? Biogas brancheforeningen. 
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Anden formidling, forslag om at benytte ”Aktuel Naturvidenskab” og videnskab.dk. Samt et newsletter, se 
pkt. 2. 
 
Formidling af publikationer er aftalt, og kører. 
 
 

Pkt. 7 – Nye ansøgninger 
Der er ikke set opslag fra DSF 2012 endnu, og udmeldinger tyder ikke på at miljøområdet bliver prioriteret 
særligt højt. Der var enighed om at ikke det ikke forventes at være ressourcer til at søge en fortsættelse af 
PATHOS, idet partnerne har fået nye projekter ind. 
 
 

Pkt. 8 – Eventuelt 
Det blev aftalt at det næste, og sidste, styregruppemøde afholdes via video/skype i foråret 2012, da det 
forventeligt ikke vil være nødvendigt at mødes for at drøfte de forholdsvis få emner. Emnerne er pt.: 

 Fremlæggelse af regnskab 2011 

 Endeligt program for det offentlige møde den 1. oktober 2012. 
 


