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Virtuelt møde for erfarne markkontrollører og kursus for nye 

markkontrollører 2020 

Virtuelt møde for erfarne markkontrollører 

Det årlige møde for erfarne markkontrollører afholdes tirsdag d. 5. maj 2020 kl. 12:30 – 16:00 og vil 

omfatte emner om både markfrø og sædekorn. Den første halve time er afsat til, at deltagerne kan logge 

ind og få teknisk support. Alle deltagere skal være logget ind senest kl.13:00 hvor mødet reelt går i gang. 

Find vejledning til hvordan du logger ind i guiden på vores hjemmeside. 

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

kalenderår for at opretholde deres autorisation. TystofteFonden vil udsende breve til de kontrollører, der 

ikke har været til opfølgningsmøde de sidste 5 kalenderår. Markkontrollører der ikke har været til 

opfølgningsmøde i mere end 5 kalenderår mister sin autorisation, og skal deltage i kurset for nye 

markkontrollører for igen at opnå autorisation. Der vil i år blive tilbudt møde for erfarne markkontrollører 

igen i september. Se vores hjemmeside for yderligere information. 

Mødets dagsorden er: 

Kl. 12:30 – 13:00 Login og teknisk support 

Kl. 13:00 – 13:30 Generel gennemgang 

Kl. 13:30 – 15:00 Opgaveløsning i grupper 

Kl. 15:00 – 16:00 Gennemgang af opgaver 

Virtuelt kursus for nye markkontrollører 

TystofteFonden inviterer nye markkontrollører af markfrø og sædekorn til virtuelt kursus for nye 

markkontrollører. 

Kurset afholdes onsdag den 6. maj 2020 kl.08:30 – 17:00. Den første halve time er afsat til, at deltagerne 

kan logge ind og få teknisk support. Alle deltagere skal være logget ind senest kl.09:00, hvor kurset reelt går 

i gang. Find vejledning til hvordan du logger ind i guiden på vores hjemmeside. 

Markkontrollører der skal udføre markkontrol af fremavlsmarker i 2020, 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. 

Man har mulighed for selv at vælge, om man vil tage eksamen i markfrø, sædekorn eller begge dele. 

Mødets dagsorden er: 

Kl. 08:30 – 09:00 Login og teknisk support 

Kl. 09:00 – 10:30 Generelle krav 

Kl. 10:30 – 11:45 Markfrø 

Kl. 11:45 – 12:00 Sædekorn del 1 

Kl. 12:00 – 12:30 Frokostpause 

Kl. 12:30 – 13:30 Sædekorn del 2 

https://www.tystofte.dk/certificering/markkontrol/kurser/
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Kl. 13:30 – 14:00 Pause 

Kl. 14:00 – 17:00 Eksamen 

Forudsætninger for deltagelse 

For at kunne deltage i det virtuelle møde/kursus er det en forudsætning, at man har adgang til en computer 

med internet, mulighed for lyd og en mikrofon. De fleste bærbare computere har i dag både indbygget 

mikrofon og lyd. Alternativt kan man benytte et head set. 

Ved login skal man installere softwaren zoom. Det er derfor vigtigt at man har rettigheder til at installere ny 

software på den computer man benytter. 

For at kunne tage eksamen i kursus for nye markkontrollører skal man have installeret et 

tekstbehandlingsprogram som f.eks. Word eller Apache OpenOffice. 

Tilmelding 

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

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

Tilmeldingerne sendes til certificering@tystofte.dk. Vi skal have tilmeldingerne senest d. 24. april 2020. 

Betaling sker via tilsendte faktura. Prisen for deltagelse i det årlige møde for erfarne markkontrollører er kr. 

750,- ex. moms (kr. 937,50 inkl. moms) og for nye markkontrollører kr. 3.410,- ex. moms (kr. 4.262,50 inkl. 

moms) 

Afbud 

Hvis du bliver forhindret i at deltage efter tilmeldingen, kontakt os da på certificering@tystofte.dk. Ved 

afbud efter d. 1. maj 2020 refunderes deltagergebyret ikke. 

 
 
 

Med venlig hilsen 

 

TystofteFonden 
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