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Kursus for nye markkontrollører og årligt møde for erfarne 

markkontrollører 2019 

 

Kursus for nye markkontrollører 

TystofteFonden inviterer nye markkontrollører af markfrø og sædekorn til det årlige kursus for nye 

markkontrollører. 

Kurset afholdes onsdag den 3. april 2019 kl. 9:00 – 17:00 på Odense Mødecenter. Der vil blive budt på både 

morgenmad kl. 8:00 samt frokost og frugt/kage. 

Markkontrollører der skal udføre markkontrol af fremavlsmarker i 2019, og som ikke tidligere har bestået 

kursets afsluttende eksamen, skal deltage i kurset og bestå den teoretiske eksamen i markkontrol, for at 

blive autoriseret som markkontrollør af TystofteFonden for hhv. markfrø og sædekorn. Det er en 

forudsætning for autorisation, at ansøgeren har en jordbrugsfaglig uddannelse, der sikrer, at ansøger har 

forudsætninger for at udføre korrekt markbesigtigelse. 

Der er mulighed for kun at blive eksamineret som markkontrollør i enten markfrø eller i sædekorn. Man 

skal oplyse på tilmeldingsblanketten for kursus for nye markkontrollører, hvilke eksaminer man ønsker. 

Mødets dagsorden er: 

Kl.   9:00 – 10:30 Generelle krav 

Kl. 10:30 – 12:00 Markfrø 

Kl. 12:00 – 13:00 Frokost 

Kl. 13:00 – 14:30 Sædekorn 

Kl. 14:30 – 15:00 Opsamling 

Kl. 15:00 – 17:00 Eksamen 

 

Årligt opfølgningsmøde for erfarne markkontrollører 

Det årlige møde for erfarne markkontrollører afholdes tirsdag d. 2. april 2019 kl. 12:00 – 16:00 og vil 

omfatte emner om både markfrø og sædekorn. Der vil blive budt på frokost ved mødestart. 

Alle autoriserede markkontrollører skal deltage i møde for erfarne markkontrollører minimum hvert 5. år, 

for at opretholde deres autorisation. TystofteFonden vil udsende breve til de kontrollører der ikke har 

været til opfølgningsmøde de sidste 5 år. Markkontrollører der ikke har været til opfølgningsmøde i mere 

end 5 år er fjernet fra listen, og skal deltage i kurset for nye markkontrollører for igen at opnå autorisation 

 

Tilmelding 

Tilmelding til kursus/møde sker ved at udfylde vedlagte skema for tilmelding til kursus for nye 

markkontrollører (bilag 1) eller tilmelding til årligt opfølgningsmøde for erfarne markkontrollører (bilag 2).  

Tilmeldingerne sendes til certificering@tystofte.dk. Vi skal have tilmeldingerne senest den. 11. marts 2019 

af hensyn til planlægning og reservation af lokaler. 
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Tilmelding er kun gyldig ved samtidig betaling for mødet. Indbetaling kan ske ved bankoverførsel til 

TystofteFondens konto: 

• Reg. nr. 2730     Konto nr. 8981874197  

Ved indbetaling skal følgende oplyses: 

• Virksomhedens navn og deltagers navn 

Prisen for deltagelse i det årlige møde for erfarne markkontrollører er kr. 740,- ex. moms (kr. 925,- inkl. 

moms) og for nye markkontrollører kr. 3.366,- ex. moms (kr. 4.207,50 inkl. moms) 

 

Afbud 

Hvis I bliver forhindret i at deltage efter tilmeldingen, kontakt os da på certificering@tystofte.dk af hensyn 

til lokale- og kaffebestilling. Ved afbud efter d. 11. marts 2019 refunderes deltagergebyret ikke. 

 

Sted 

Såvel kurset som møde afholdes på Mødecenter Odense der ligger centralt i forhold til Odense Banegård. 

Mødecenter Odense  
Buchwaldsgade 48 
5000 Odense C 
www.moedecenter.dk 
 

 
 
 

Med venlig hilsen 

 

TystofteFonden 

 

http://www.moedecenter.dk/

