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Ramsløg, Allium ursinum, er en populær 
plante både på restauranter, i industrien 
og hos private som smagskrydderi, og 
den passer godt ind i den nordiske føde-
vare trend. Smagen minder om hvidløg, 
men ramsløg har sin egen ’nordiske 
smagsprofil’. I Danmark og Vesteuropa 
er det traditionelt mest bladene, der 
anvendes, mens løget og blomster også 
udnyttes til fødevarer i Østeuropa. 
Ramsløg indeholder antibakterielle stof-
fer, som gør den interessant i relation 
til konservering af fødevarer. Ramsløg 
blev i Berrymeat projektet vist at kunne 
hæmme vækst af bakterierne Salmo-
nella, Listeria og E. coli meget effektivt. 
Hæmningen var størst i løget og i blom-
sterne, der indeholder mest af stoffet 
alliin, mens blade og stilke havde mindre 
effekt. Af samme grund er smagen af 
løget også væsentligt kraftigere end 
smagen af bladene. I denne artikel vises 
resultater fra praktiske dyrkningsforsøg 
med ramsløg gennemført i projekterne 
Berrymeat og Susmeatpro.

Ramsløg er en populær urt, der endnu høstes i naturen. 
Indledende forsøg med udvikling af effektive kommer-
cielle dyrkningsmetoder kan bane vejen for kommerciel 
produktion
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Dyrkning frem for naturindsamling
Langt den overvejende andel af danske 
og europæiske råvarer stammer fra ind-
samling i naturskove, hvor ramsløg findes 
vildtvoksende på lerede, næringsrige 
jorde især i bøgeskove. Planten findes 
typisk i skove, men kan faktisk gro på 
åbent land, hvor bladende typisk bliver 
lidt kortere. 
Selvom ramsløg naturbevoksninger 
anses for at være ret robuste over for 
høst af blade, vil en øget høst af blade 
og løg være en trussel mod naturbestan-
dene. Skal løg af ramsløg i fremtiden 
kunne tilbydes både private forbrugere 
og fødevareindustrien i større mængder, 
kræves der udvikling af en egentlig kom-
merciel produktion. Udvikling af kom-
merciel dyrkning af ramsløg på agerjord 
til høst af blade og løg udfordres af en 
række biologiske forhold ved planten, 
men vurderes at være mulig. En økolo-
gisk dyrkning vurderes også mulig, da 
den generelt ikke angribes væsentligt af 
skadegørere.

Der mangler endnu viden om hvornår, 
hvor meget og hvordan blade kan høstes 
i en permanent afgrøde, uden at det går 
ud over løgets evne til at skyde igen det 
følgende år.

Frøspiring og frøhvile
Ramsløg skyder frem af jorden i januar –  
februar måned og har fuldt udfoldede 
blade i marts-april-maj. Blomstringen 
i starten af maj giver frø, som modner 
i slutningen af juni og starten af juli, 
samme tid som planten begynder at 
visne ned. 
Frøet er i hvile og har behov for cirka to 
måneder med fugtig varme ved 18-20°C, 
for at kimen skal udvikle sig, og derefter 
skal frøet kuldebehandles (2-5°C) i op-
fugtet tilstand i omkring tre måneder, før 

TEMA - Sundt & Dansk

Modeller for etablering og dyrkning
1.  Engangsetablering fra frø til afgrøde til skæring af blade (3-4 års etablering fra frø).  

Balanceret bladhøst, der sikrer overlevelse og fortsat vækst af eksisterende løg.
2.  Éngangsetablering fra frø til totalhøst af både blade og løg efter 3-4-5 års dyrkning. 
3. Produktion af sætteløg ud fra frø. Tætsået afgrøde, varighed 2-4 år. Til omplantning.
4. Produktion af løg ud fra mellemstørrelse sætteløg. 1-2-3 års produktionstid, total høst. 
5. Etablering af permanent bladafgrøde ud fra mellemstørrelse sætteløg. Balanceret bladhøst årligt.
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frøet kan spire. Spiringen sker ved lave 
temperaturer fra midt januar til slut fe-
bruar, og de unge spirer tåler en del frost. 
Erfaring i Årslev peger på at frø, der sås 
på friland straks efter høst uden yderli-
gere nedtørring, spirer bedre end frø, der 
har været tørret helt ned ved høst. 
Såning i juli i fugtig jord giver tid til 
naturlig ophævelse af frøhvilen, dels var-
mebehandling inden efteråret kommer, 
dels kuldebehandling i løbet af vinteren, 
så frøet kan spire første forår. 
Høstede ramsløg blomsterskærme tørres 
let i nogle dage, hvor frøskallen åbner sig 
og frøet begynder at falde ud, skærmene 
tærskes og frøet renses op. Frøet dækkes 
med 5 mm sand eller jord efter såning. 
Frøet er primært holdt fugtigt ved 
naturligt nedbør i denne periode. Der 
blev opnået en spiringsprocent på 45 
procent, når frøet blev sået direkte efter 
høst, mens spiring faldt markant, såfremt 
frøet blev lufttørret i en eller to uger før 
såning. 

Dyrkning og tilvækst
Hvilende løg blev høstet i naturen i 
august-september og sorteret i løgstør-
relser fra 0,05 g til 5 g/løg, og sat igen i 
efteråret som sætteløg. Plantetæthed og 
dybde afhang af løgstørrelsen, jo større 

løg jo dybere. Løgtilvæksten blev vur-
deret i eftersommeren efter en sæsons 
dyrkning (figur 1). Resultaterne giver en 
første indikation af, hvad den samlede 
produktionstid for løg af en given stør-
relse kunne være. 
Mens helt små sætteløg øgede deres 
vægt med op til en faktor 4, var vægt-
øgningen hos store løg typisk en faktor 
2,5 til 3,5, det vil sige, man kan høste 
dobbelt eller tredobbelt mængde af, hvad 
man har sat efter en sæson (figur 2). For 
store sætteløg (fra 2-5 g) var den fakti-
ske vægttilvækst/løg på omkring 3 g, det 
vil sige en fordobling. 

For at opnå en rimelig bladmasse skal 
man op på en kategori 4 løgstørrelse, og 
resultaterne indikerer, at det kan tage 
tre-fire år fra såning af frø, til denne 
plantestørrelse opnås.  
Skal man opnå en løgvægt på 7-9 g, skal 
man forvente en nødvendig dyrkningstid 
fra frø på mindst fire-fem år. Sætteløg 
fra 3 g og større kan producere sideløg 
fra basis af sætteløget, der på én sæson 
opnår næsten samme størrelse som 
moderløget, jo større sætteløg, jo flere 
procent sætter disse sideløg. En pro-
duktion på basis af sætteløg, der deler 
sig, kan måske afkorte produktionstiden 
markant. 
En fremtidig produktion ud fra frø kræver 
større mængder frø og egentlige frøpro-
duktionsarealer er derfor nødvendige. 
Kun større løg kan blomstre og sætte frø. n

Dyrkning
- I hele perioden, hvor planten er visnet ned, kan arealet dækkes med Mypex, som tillader vand og luftskifte men reducerer  
 ukrudtsbekæmpelse til næsten nul. Afdækkes i februar.
- Vanding anbefales, da det giver større blade. Her er anvendt økologisk Binadan gødning med 100 kg N/Ha/år.  
- Der er set lidt gnav på løg i jorden og en smule svampeinfektion på løg, men planten virker generelt robust. Svidning af  
 bladrande og let gulfarvning af blade kan forekomme ved høj lysintensitet, høj varme og vandmangel og kan  
 reducere bladstørrelsen. 
- Brug af mulching med kompost og skyggenet kan øge bladstørrelsen. 
- Hvilende løg lagret ved 1°C vil begynde at skyde i januar-februar, og længere lagring kan være en udfordring.   

Figur 2. Tilvækstfaktoren fra startvægt til slutvægt for ramsløg sætteløg efter en 
sæsons dyrkning samt netto tilvæksten i gram pr. løg. 

Figur 1. Opnået løgvægt efter en dyrkningssæson af ramsløg afhængig af vægt af sætteløg. 


