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Indledning 

Nærværende rapport giver en oversigt over mulige teknologier som resulterer i et reduceret for-

brug på mindst 15 % energi, pesticider eller næringsstoffer, eller mindst 5 % vand i forhold til nu-

værende forbrug. Rapporten giver endvidere en oversigt over teknologier som alene fremmer øko-

logisk produktion eller en klima- og miljøvenlig produktion. 

Miljøeffekten for energi er angivet i enheden MWh pr ha. Arealet vedrører det areal teknologien 

har effekt på, det vil sige væksthusareal, dyrkningsareal på friland eller lagerareal. Det gennem-

snitlige årlige energiforbrug i et væksthus med grønsager er 235 kWh/m2, jf. Danmarks Statistik 

(2017) over opgørelser af energiforbrug og væksthusareal. Heraf udgør energiforbruget til el om-

kring 60 kWh/m2. 

Miljøeffekten for næringsstoffer er angivet i enheden kg N pr ha. Arealet vedrører det areal tekno-

logien anvendes på og har effekt på, det vil sige dyrkningsareal i væksthus eller på friland. 

Miljøeffekten for pesticider er angivet i enheden B pr ha hvor B er et udtryk for pesticidbelastnin-

gen. Pesticidbelastningen er beregnet på grundlag af viden om de enkelte aktivstoffers miljøegen-

skaber. Arealet vedrører det areal teknologien anvendes på og har effekt på, det vil sige dyrknings-

areal i væksthus, tunnel eller på friland. Miljøeffekten for de enkelte teknologier er beregnet på 

baggrund af mængden af solgte pesticider i 2016 (Ørum & Holtze, 2017) hvor pesticidbelastningen 

for herbicider, fungicider og insekticider er angivet for forskellige afgrødetyper. Værdierne for 

frugt og bær er imidlertid behæftet med nogen usikkerhed (Ørum et al., 2016). 

Miljøeffekten for vand er angivet i enheden m3 pr ha. Arealet vedrører det areal teknologien an-

vendes på og har effekt på, det vil sige dyrkningsareal i væksthus eller på friland. 



 

2 
 

For indsatsområderne ’Økologisk produktion’ og ’Klima- og miljøvenlig produktion’ er der ikke et 

krav om en miljøeffekt, men at teknologierne øger den økologiske eller den klima- og miljøvenlige 

produktion. 
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1. Energi-reduktion 

 

1.1 Højisolerende to- eller flerlags dækkematerialer til isolering af væksthuse 

Isolerende dækkematerialer, i form af kanalplader, nedsætter energiforbruget, men energibespa-

relsen afhænger af det areal, hvor glas erstattes med isolerende dækkemateriale. Nedsættelsen af 

energiforbruget afhænger også af det antal lag, som pladen består af. Varmetransmissionskoeffici-

enten reduceres fra 3,1 for en dobbeltlagsplade til 1,6 Wm-2K-1 for en 6-lagsplade. Til sammenlig-

ning har glas en varmetransmissionskoefficient på 6,5 Wm-2K-1. Anvendes permanent isolering, 

dvs. materialer uden lysgennemgang, kan varmetransmissionskoefficienten reduceres til mindre 

end 0,4 Wm-2K-1. 

Der er i det følgende givet nogle eksempler på den forventede energibesparelse ved at udskifte 

enkeltlagsglas med 2-lags kanalplader.  

Det er lettest at erstatte enkeltlagsglas med dobbelte kanalplader i fritliggende væksthuse. Et al-

mindeligt fritliggende væksthus, bygget i glas og uden isoleringsgardiner, har et typisk varmefor-

brugstal (P-værdi) på 8,5 Wm-2K-1. Det er ikke ualmindeligt, at gavlene i eksisterende fritliggende 

væksthuse består af kanalplader, hvilket giver en P-værdi på 8,1 Wm-2K-1. Når der meget ofte bru-

ges kanalplader i gavlene, er det fordi, det er vanskeligt at montere et træksystem til et isolerings-

gardin. Ved isolering af gavlene udelades monteringen af et skygge- eller isoleringsgardin. Udskif-

tes yderligere f.eks. den nordvendte trempel med kanalplader, reduceres P-værdien til 7,7 Wm-2K-

1, og med begge trempler isoleret til 7,5 Wm-2K-1. Hvis f.eks. den nordvendte tagflade også udskif-

tes, reduceres P-værdien til 6,0 Wm-2K-1, og med begge tagflader udskiftet med dobbelte kanalpla-

der bliver P-værdien 4,5 Wm-2K-1.  

I stedet for kanalplader kan glasset i nordtremplen erstattes med permanent isolering (typisk køle-

elementer). Det vil reducere P-værdien i et glashus fra 8,5 til 8,1 Wm-2K-1. I et fritliggende vækst-

hus, bygget i kanalplader, vil isolering af nordtremplen med permanent isolering sænke P-værdien 

fra 4,5 til 4,3 Wm-2K-1. Reduktionen i energiforbruget ved anvendelse af kanalplader i et fritlig-

gende væksthus er angivet i Tabel 1.1.1. Data over årligt energiforbrug i tabel 5.1 og 5.2 er af æl-

dre dato. I dag er det gennemsnitlige energiforbrug væsentlig lavere blandt andet på grund af en 

bedre klimastyring og bedre isolering. Den procentvise reduktion er dog i store træk uændret. 

Hvis væksthuset er bygget som en blok (Venloblok), er mulighederne for at bruge isolerende dæk-

kematerialer mindre på grund af tagkonstruktionens udformning og mindre areal af ydervægge. I 

gavlene bruges ofte kanalplader, og af samme årsag som for fritliggende væksthuse, fordi det er 

vanskeligt at montere et velfungerende træksystem til et isoleringsgardin. 

En Venloblok af glas har en P-værdi på 8,1 Wm-2K-1. Ved isolering af gavlene bringes P-værdien ned 

på 7,7 Wm-2K-1. Isoleres nordtremplen med kanalplader, fås en P-værdi på 7,5 Wm-2K-1. Bruges der 
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i stedet permanent isolering i nordtremplen, reduceres P-værdien til 7,2 Wm-2K-1. Bruges der desu-

den kanalplader i sydtremplen, bliver P-værdien 7,0. Den vanskeligste del at isolere på et blok-

væksthus er som nævnt taget, men de teoretiske beregninger ved udskiftning med kanalplader er 

medtaget i Tabel 1.1.2. 

 

Tabel 1.1.1. Ændring i det årlige energiforbrug for et fritliggende væksthus ved isolering med 2 

lags-kanalplader ved en sætpunktstemperatur på 20 °C. 

Isolering P-værdi 

[Wm-2K-1] 

Årligt energifor-

brug 

[kWh pr m2] 

Reduktion i energi-

forbruget set i for-

hold til uisoleret [%] 

Uisoleret 8,5 887 - 

Permanent isolering af nordtrempel 8,1 846 5 

Gavle 7,9 825 7 

Gavle og nordtrempel 7,7 804 9 

Gavle og trempler 7,5 783 12 

Gavle, trempler og en tagflade 6,0 626 29 

Gavle, en trempel med permanent isolering og en med kanal-

plade og en tagflade 

5,8 605 32 

Alle udvendige flader i kanalplade 4,5 470 47 

Permanent isolering af nordtrempel, øvrige flader i kanalplader 4,3 449 49 

 

 

Tabel 1.1.2. Ændring i energiforbrug for et blokvæksthus (Venloblok) ved isolering med 2-lags ka-

nalplader ved en sætpunktstemperatur på 20 °C. 

Isolering P-værdi 

[Wm-2K-1] 

Årligt energifor-

brug 

[kWh pr m2] 

Reduktion i energi-

forbruget set i for-

hold til uisoleret [%] 

Uisoleret 8,1 846 - 

Gavle 7,7 804 5 

Gavle og nordtrempel 7,5 783 7 

Gavle og permanent isolering af nordtrempel 7,2 752 11 

Gavle, kanalplader i sydtrempel og permanent isolering af nord-

trempel 
7,0 731 14 

Gavle, trempler og en tagflade 5,8 605 28 

Alle flader isoleret med akrylplader 4,3 449 47 

Nordtrempel permanent isoleret og øvrige flader i kanalplade 4,1 428 49 
 

 

Den forventede energibesparelse står dog ikke altid mål med det, som opnås i virkeligheden. I 

væksthuse, bygget helt eller delvist i kanalplader, bliver luftfugtigheden højere og energiforbruget 

til affugtning stiger. Affugtning er en energiforbrugende proces, der sker ved brug af naturlig venti-

lation, samtidig med at der tilføres energi til væksthuset.  
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Investering i udskiftning af glas til kanalplader vil variere en del, afhængig af væksthustype, alder 

og typen af kanalplader. Jo højere lystransmission kanalplader har, desto højere er prisen, og inve-

steringen kan ligge mellem 400 til 600 kr. pr kvadratmeter. 

Udskiftning af traditionelt glas med glas med mindre refleksion (og forskellige grader af diffusion) 

betyder i princippet, at der kan komme mere lys til planterne både direkte og nede i afgrøden. 

Dette vil ikke have en energibesparende effekt, men kan øge produktionen i sommerperioden 

med 10% (Dueck et al., 2012, http://edepot.wur.nl/217564). I vinterperioden er det tvivlsomt om 

der ses en stor effekt, da det naturlige lys udgør max 25 % af det tilførte lys og vinterlys har oftest 

en højere grad af diffus karakter.  

Kvartsglastyper, der tillader UV gennemslip kan have betydning for kvaliteten af planterne, men 

ikke for energibesparelse, og medfører en hurtigere slitage af udstyr. For alle alternative glastyper 

gælder det, at priserne er så høje, at man næppe kan beregne en tilbagebetalingstid. Priserne re-

flekterer en markedssituation, hvor glasset bruges i arkitektur eller i solfangere. 

Ud fra reduktionen i energiforbruget kan miljøpåvirkningen i form af lavere CO2-emission bereg-

nes. Den mængde CO2, som dannes pr energienhed, er afhængig af den anvendte energikilde. 

Data fra Energistyrelsen viser, at det samlede energiforbrug i gartnerierne i 2008 lå på 7.343 TJ, 

fordelt på 2.151 TJ fra fjernvarme, 1.832 TJ fra stenkul, 1.264 TJ fra naturgas, 1.039 TJ fra elektrici-

tet, 624 TJ fra fuelolie, 366 TJ fra gasolie og 66 TJ fra andre energikilder (Dansk Gartneri 2012, 

http://www.danskgartneri.dk/Publikationer/~/media/danskgartneri/Publikationer/Dansk%20Gart-

neri%20i%20tal/Tal%20om%20gartneriet%202012.ashx). Anvendelse af 2- eller flerlagsdækkema-

terialer påvirker ikke elektricitetsforbruget, idet hovedparten anvendes til kunstlys. Stenkul afgiver 

den største mængde CO2 pr energienhed produceret, og har derfor den største miljøpåvirkning 

(Tabel 1.1.3), men bruges i praksis ikke mere.  

 

Tabel 1.1.3. Reduktionen i CO2-emissionen i kg pr kvadratmeter pr år for et fritliggende væksthus 

ved en sætpunktstemperatur på 20 °C ved forskellige grader af isolering med 2-lags kanalplader. 

Isolering Fjernvarme Naturgas Gasolie Fuelolie Stenkul 

Permanent isolering af nord-trempel 5 9 12 12 15 

Gavle 8 13 17 17 21 

Gavle og nordtrempel 10 16 21 22 27 

Gavle og trempler 13 22 28 30 36 

Gavle, trempler og en tagflade 31 53 69 72 88 

Gavle, en trempel med permanent isolering og 

en med kanalplade og en tagflade 
35 58 76 80 97 

Alle udvendige flader i kanalplade 51 86 111 117 143 

Permanent isolering af nordtrempel, øvrige fla-

der i kanalplader 
53 90 116 122 149 

 

http://www.danskgartneri.dk/Publikationer/~/media/danskgartneri/Publikationer/Dansk%20Gartneri%20i%20tal/Tal%20om%20gartneriet%202012.ashx
http://www.danskgartneri.dk/Publikationer/~/media/danskgartneri/Publikationer/Dansk%20Gartneri%20i%20tal/Tal%20om%20gartneriet%202012.ashx
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Det gennemsnitlige årlige energiforbrug i et væksthus er 265 kWh/m2, jf. Danmarks Statistik 

(2017) over opgørelser af energiforbrug og væksthusareal, hvilket reflekterer stigende energifor-

brug til kunstlys. Ved udskiftning af enkeltlagsglas med højisolerende to- eller flerlags dækkemate-

riale kan energiforbruget i et væksthus reduceres med ca. 20 % hvilket giver en gennemsnitlig årlig 

miljøeffekt på 53 kWh/m2. 

 

 

 

1.2 Gardinanlæg til isolering af væksthuse 

Gardiner i væksthuse har to funktioner. Den ene er afskærmning mod sol (høj lysintensitet), og 

den anden er energibesparelse om natten. Gardiner anvendes i alle potteplantegartnerier og i sti-

gende omfang i grønsagsgartnerier, da gardiner nu kan foldes effektivt så der ikke skygges. 

Energibesparelse ved brug af gardiner i væksthus har været kendt længe, og virkningen af at bruge 

gardiner er målt i en del forsøg. Energibesparelsen afhænger af det materiale, som gardinerne er 

fremstillet af, og energibesparelsen opstår gennem påvirkning af tre faktorer:  

 Et glasvæksthus har et energitab gennem konvektion, hvor luften i væksthuset afkøles af det 

kolde glas. 

 Et glasvæksthus har et naturligt luftskifte, hvor varm luft siver ud og erstattes med kold luft 

(marginalt i moderne væksthuse).  

 Der sker energitab gennem langbølget varmestråling fra alle overflader i væksthuset. 

I litteraturen er der stor variation i angivelsen af energibesparelsen ved brug af gardiner, og en af 

årsagerne skal findes i, at der ikke er taget hensyn til luftskiftet i væksthuset. Ældre væksthuse har 

ofte et højere naturligt luftskifte pga. utætheder end moderne væksthuse, og luftskiftet reduceres 

yderligere, hvis der bruges kanalplader som dækkematerialer i stedet for glas. 

Et gardin, som er tæt, dvs. at luften har svært ved at passere igennem materialet, reducerer ener-

gitabet ved konvektion. Samtidig er et tæt gardin med til at reducere luftskiftet i væksthuset. Strå-

lingstabet kan reduceres, hvis der bruges et gardin, som indeholder aluminium. Aluminium bruges, 

fordi det er billigt, og kan fremstilles som en tynd folie, der limes på en plastfilm. Energibesparel-

Højisolerende to- eller flerlags dækkematerialer til isolering af væksthuse  

Formål: Energibesparelse ved isolering af nordvendte vægge og tag 

Anvendelse: Udplantnings-planter, grønsager, krydderurter i væksthus 

Teknologi: Kanalplader til isolering af nordvendte vægge og tag 

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt pr år: 530 MWh pr ha væksthusareal pr år ved en energireduktion på 20 % 

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 5.300 MWh pr ha væksthusareal 
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sen er derfor afhængig af det gardinmateriale, som anvendes. Yderligere er energibesparelsen af-

hængig af, hvilken styringsstrategi der anvendes, og om der anvendes mere end ét lag gardiner og 

graden af gardinets inddækning i kanten. 

Gardinmaterialer og energibesparelse 

I litteraturen angives værdier fra 20 til over 40 % i energibesparelse ved anvendelse af gardiner 

(Dieleman et al. 2006, http://edepot.wur.nl/32319, https://ag.umass.edu/greenhouse-floricul-

ture/fact-sheets/energy-shade-screen-systems-for-greenhouses). I nogle tilfælde angives endnu 

højere energibesparelser, fordi energibesparelsen kun er udregnet for den periode, hvor gardi-

nerne er trukket for. Der er ingen energibesparelse, når gardinerne er trukket fra, hvad de er om 

dagen, men væksthuset vil fortsat kræve opvarmning. Energibesparelsen angives i nogle tilfælde 

på årsbasis og i andre tilfælde kun for vinterperioden.  

Der findes ingen standard for måling af et gardinmateriales energibesparende effekt, og fabrikan-

ter af gardinmaterialer angiver ikke, hvilken metode de har brugt til fastsættelse af energibespa-

relsesprocenten. Der udvikles til stadighed nye typer med forskellige fordele – brandhæmmende 

eller lysdiffuserende typer, der dog næppe har praktisk betydning for energibesparelse. 

En realistisk værdi for et enkeltlagsgardin er en energibesparelse på 20-30 %, lavest for transpa-

rente materialer og højest for gardiner af aluminium. 

Der findes kun få oplysninger om størrelsen af energibesparelsen, når der installeres to lag gardi-

ner i væksthuset. Energibesparelsen bliver større, men igen afhænger besparelsen af gardinmate-

rialernes egenskaber. Bruges tætte gardiner og vandret montering af flere gardiner, fås en højere 

energibesparelse, fordi den stillestående luft mellem de to gardinlag øger isoleringen. Energibe-

sparelsen stiger med 10 til 15 %, når der installeres et ekstra lag gardiner 

(https://doi.org/10.3969/j.issn.1002-6819.2011.07.046).  

Et krav, uanset om der er installeret ét eller to lag gardiner for at få den maksimale energibespa-

relse, er at inddækningen, dvs. dér, hvor gardinet ligger an mod konstruktionen, er tæt. Det løses 

på forskellig vis, bl.a. ved overlapning og en såkaldt fodpose ved soklen.  

Gardinmaterialerne slides ved foldning og ved træksnore og nedbrydes af UV lys, selv i et glas-

væksthus. Ved slitage opstår utætheder i gardinmaterialerne, og energiforbruget forøges. Leveti-

den for et gardinanlæg er erfaringsmæssigt mellem 5 og 7 år. Udskiftning af slidte gardinmateria-

ler til et andet og mere isolerende materiale vil betyde en lille reduktion i energiforbruget.  

Andre gardintyper 

NIR gardiner er karakteriseret ved at kunne reflektere en del af solens nærinfrarøde (NIR) stråling. 

Refleksionen opnås ved brug af nanoteknologi, og idéen er at reducere varmebelastning af vækst-

huset i perioder med høj indstråling. Undersøgelser på Københavns Universitet viser at NIR gardi-

ner, anvendt som isoleringsgardiner, ikke giver en større energibesparelse end gardiner fremstillet 

http://edepot.wur.nl/32319
https://ag.umass.edu/greenhouse-floriculture/fact-sheets/energy-shade-screen-systems-for-greenhouses
https://ag.umass.edu/greenhouse-floriculture/fact-sheets/energy-shade-screen-systems-for-greenhouses
https://doi.org/10.3969/j.issn.1002-6819.2011.07.046
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af samme materiale, blot uden NIR-egenskaber, og at deres funktionalitet ikke er tilfredsstillende 

(Rosenqvist, KU, pers. med.). 

Diffuse gardiner kan i sommerperioden øge produktiviteten. De har som sådan ingen energibespa-

rende effekt, men sikrer en bedre fordeling af lyset, og man kan opnå en bedre vækst i skyggekræ-

vende planter, fordi man kan øge den daglige lyssum (Hohenstein, 2014), men effekten har mindre 

betydning for lyskrævende planter, som er udbredt i Danmark.  

Der er en række gardintyper på markedet, der tillader fugtgennemslip, men det betyder også at 

deres isoleringsevne er reduceret. Jo tættere membranen er, desto mere isolering. På samme 

måde som NIR gardiner er det kun teoretiske data målt på gardinmaterialet, der ligger til grund.  

Mørklægningsgardiner bruges i forbindelse med kortdagsbehandling af planter for at inducere 

blomstring i perioder, hvor den naturlige daglængde er længere end den kritiske daglængde. 

Mørklægningsgardiner er lystætte gardiner. De har endvidere gode isolerende egenskaber, og kan 

give en energibesparelse på ca. 30 %, bl.a. fordi de fremstilles med en overside bestående af alu-

minium.  

Der sker kun en reduktion i energiforbruget, når mørklægningsgardinerne er trukket for, og ener-

gibesparelsen er målelig i perioder med højt energiforbrug (fra januar til og med april, og fra sep-

tember til og med december).  

Væksthuse kan klassificeres efter deres varmeforbrugstal (Wm-2K-1), som afspejler væksthusets 

energitekniske tilstand. Jo højere et varmeforbrugstal, des dårligere er den energitekniske tilstand. 

Typisk har ældre fritliggende væksthuse et meget højt varmeforbrugstal, mens moderne blok-

væksthuse har et mindre varmeforbrugstal. I nedenstående Tabel 1.2.1 ses den procentvise ener-

gibesparelse ved installation af gardiner i væksthuse med forskellige varmeforbrugstal, afhængig 

af hvor stor en ændring der efterfølgende sker i varmeforbrugstallet. En realistisk forbedring af 

varmeforbrugstallet ved installation af gardiner ligger mellem 2-2,5 og afhænger blandt andet af 

gardinmaterialet og monteringsmetoden. 

 

Tabel 1.2.1. Procentvis energibesparelse i perioderne januar – april og september – december ved 

installation af gardiner i væksthuse med forskellige varmeforbrugstal, ved en sætpunktstempera-

tur på 20 °C. 

Varmeforbrugstal 

uden gardiner 

Varmeforbrugstal med gardiner lukket mellem solnedgang og solopgang 

4.5 5 5.5 6 

6,5 18 13 9 4 

7 21 17 13 8 

7,5 23 19 16 12 

8 26 22 18 15 

8,5 27 24 21 17 
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Ud fra besparelsesprocenterne kan reduktionen i CO2-emissionen beregnes ud fra den anvendte 

energikilde for en given ændring i varmeforbrugstallet (Tabel 1.2.2). 

 

Tabel 1.2.2. Reduktionen i CO2-emissionen i kg pr kvadratmeter i perioderne januar – april og sep-

tember – december, ved ændring i varmeforbrugstallet for et fritliggende væksthus, ved en sæt-

punktstemperatur på 20 °C. 

Ændring i varmeforbrugs-

tal (Wm-2K-1) 
Fjernvarme Naturgas Gasolie Fuelolie Kul 

0,5 3 5 7 7 9 

1,0 6 11 14 15 18 

1,5 10 16 21 22 27 

2,0 13 21 28 29 36 

2,5 16 27 35 37 44 

3,0 19 32 42 44 53 

3,5 22 38 48 51 62 

4,0 25 43 55 58 71 

 

 

Styring 

Energibesparelsen er afhængig af den styringsstrategi, der bruges, og energibesparelsen stiger 

med den tid, som gardinerne er trukket for. Normalt styres gardinerne efter lyset og trækkes for 

sidst på dagen og åbnes igen om morgenen. Energibesparelsen i litteraturen er i langt de fleste til-

fælde angivet efter denne simple styringsstrategi (Hemming et al. 2017, http://ede-

pot.wur.nl/409298 for overblik over metoder mv). 

Der kan opnås en yderligere energibesparelse ved at styre gardinerne efter en energibalancemo-

del eller fremløbstemperaturstyring. De to nævnte styringsstrategier giver en yderligere energibe-

sparelse i størrelsesordenen 10-15 %, set i forhold til styring efter lys. 

Brug af flerlagsgardiner (kombinationer af højisolerende gardiner og skyggegardiner) er i mange 

tilfælde en bedre løsning end et helt tæt gardin (blank/blank). Det betyder en bedre udnyttelse af 

naturligt lys, og en bedre mulighed for at vælge en skyggestrategi, der optimeres året rundt. Det 

betyder også mindre nedslag af fugt, fordi sprækker i de tætte gardiner betyder en betydeligt la-

vere temperatur på planter under åbninger i gardinerne. Disse er nødvendige fordi varmen fra 

kunstlys-installationen skal kunne ledes bort. 

Generelt er forudsætningen for energibesparelse ved investering i gardininstallationer, at de an-

vendes så meget som muligt, og ikke kun i korte perioder f.eks. ved lave udetemperaturer og at 

man faktisk justerer klimastyringen i forhold til de nye gardiner. Derfor kan kombinationen af ef-

fektive gardiner og varmepumper mv. til fugtstyring være en god kombination, da gardinerne kan 

anvendes betydeligt længere tid af året. 

 

http://edepot.wur.nl/409298
http://edepot.wur.nl/409298
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Økonomisk effekt 

Det er vanskeligt at sætte en økonomisk effekt på brugen af gardiner. Det skyldes, at gartneriernes 

varmeforbrugstal (pris og energikilde) ikke er ens, og inden for et gartneri kan der være forskellige 

varmeforbrugstal for hvert væksthus. Da varmeforbrugstallet afhænger af væksthusets alder, ved-

ligeholdelsesstand og væksthustype, er det nødvendigt at inddrage denne viden for at kunne 

skønne den økonomiske effekt. 

Et andet forhold som spiller ind både på den økonomiske og miljømæssige effekt er, hvilken ener-

gikilde der anvendes i gartneriet. Anvendes kul, er opvarmningsprisen lav, mens miljøpåvirkningen 

er stor, fordi der dannes meget CO2 pr produceret energienhed. Bruges naturgas, er opvarmnings-

prisen højere, mens miljøpåvirkningen er mindre pga. mindre CO2-emission (Tabel 5).  

Ved installation af et enkeltlagsgardin vil energiforbruget kunne reduceres med ca. 20 % i forhold 

til et væksthus uden gardiner. Det forudsætter ændringer i klimastyringen. Energibesparelsen kan 

øges med 10-15 % hvis der installeres et ekstra lag gardiner. Den årlige miljøeffekt vil således ligge 

på omkring 53 kWh pr m2. 

 

 

 

1.3 Kaloriferer til væksthuse  

Fjernvarme er, som ordet siger, transport af varme over lange afstande. For at opnå bedst mulig 

energiøkonomi i fjernvarme, skal afkølingen på forbrugsstedet være så stor som mulig. Det er be-

kosteligt at pumpe store mængder varmt vand rundt, hvis afkølingen samtidig er meget lille. Her 

skal der ses på energiomkostningen til transport af energi i forhold til den forbrugte energi-

mængde hos aftageren. I gartnerier, tilsluttet fjernvarme, er varmefladen i væksthusene forøget 

for at kunne maksimere nedkølingen. En yderligere nedkøling kan ske ved brug af kaloriferer eller 

anblæste varmeflader.  

Gardinanlæg til isolering af væksthuse  

Formål: Energibesparelse ved isolering 

Anvendelse: Udplantnings-planter, grønsager, krydderurter i væksthus 

Teknologi: Ét- eller flerlags-gardiner med eller uden refleksion. Et to-lags gardin består af et normalt 

isoleringsgardin kombineret med et skyggegardin. Der findes mange typer af gardiner med forskel-

lige kombinationer af aluminium og polyester. Gardinerne skal være ikke-brændbare. 

 Teknologien er inklusiv fodposer til inddækning og gardinstyring (snoretræk og trækmotorer). 

Levetid: 5 år for gardinmaterialet 

Miljøeffekt: 530 MWh pr ha væksthusareal pr år ved enkeltlagsgardiner med en energireduktion på 

20%  

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 2.650 MWh pr ha væksthusareal 
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Kaloriferer er kendte systemer, men har aldrig fundet anvendelse i gartnerierne. Kaloriferer giver 

imidlertid mulighed for både en bedre luftfordeling, affugtning og bedre temperaturfordeling i 

væksthuse (Rosenqvist, KU, pers. med.), men problemet er især at de ikke er velegnede i større 

væksthusarealer på grund af luftfordelingen. Udstyret er derfor mest relevant i væksthuse mindre 

end 20 m bredde. 

Energiekstraktion fra væksthus om sommeren muliggør, under forudsætning af høj virkningsgrad, 

energiforsyning til fjernvarmenettet. Det kræver, at den ekstraherede energi via en varmepumpe 

kan bringe vandtemperaturen op på 80 °C, før det kan pumpes ud i fjernvarmenettet. Her kan det 

erstatte varmt vand fra varmecentraler/kraftværksblokke, som om sommeren mest bruges til op-

varmning af brugsvand.  Der er dog nogle lovgivningsmæssige begrænsninger, som er under æn-

dringer ifm. etableringer af store datacentre i Danmark. 

Energiforbruget vil kunne reduceres med ca. 20 % i forhold til gartnerier uden kaloriferer 

(http://www.level.org.nz/energy/space-heating/space-heating-energy-sources/). Det kræver æn-

dringer af klimastrategi og der kan være fugtstyringsgevinster som reducerer energiforbruget. Det 

gennemsnitlige årlige miljøeffekt vil således ligge på omkring 53 kWh pr m2.  

 

 

 

1.4 Klimacomputer til dynamisk klimastyring i væksthuse 

Dynamisk klimastyring baserer sig på en sænkning af varmesætpunktet og en hævning af ventilati-

onssætpunktet, kombineret med lysafhængigt ventilationstillæg og evt. en lysafhængig CO2-kon-

centration. Øget tilførsel af CO2, f.eks. ved røggasrensning, er kun relevant i kulturer med høj foto-

syntese og ved større indstråling, og giver ingen energibesparelse. Optimal klimastyring betegnes 

almindeligvis ved optimering af produktionen i væksthuset med hensyn til udbytte, kvalitet og 

økonomi.  

Alle klimacomputersystemer har faciliteter i softwaren til dynamisk klimastyring og de nødvendige 

sensorer. I et par af klimacomputersystemerne er det yderligere muligt at lægge modeller ”på top-

pen” af softwaren eller der er indlagt styringsstrategier, men dette er ikke en garanti for yderligere 

Kaloriferer til væksthuse  

Formål: Øget udnyttelse af fjernvarme 

Anvendelse: Udplantnings-planter, grønsager, krydderurter i væksthus. Energiekstraktion er kun til 

intern energiforbrug (ikke videresalg). 

Teknologi: Energiekstraktion med anblæste varmeflader 

Levetid: 10 år  

Miljøeffekt: 530 MWh pr ha væksthusareal pr år ved en energireduktion på 20 %  

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 5.300 MWh pr ha væksthusareal 

http://www.level.org.nz/energy/space-heating/space-heating-energy-sources/
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energibesparelse. Der udbydes ikke kommercielle softwarepakker til energibesparende klimaregu-

lering, men klimacomputerfirmaerne tilbyder at tilrette programmer til at opfylde specielle krav.  

Alt andet lige, vil en sænkning af varmesætpunktet give en energibesparelse, fordi den tempera-

turforskel, som skal opretholdes mellem inde og ude, bliver mindre. Teoretisk set kan en energibe-

sparelse på 25-30 % på årsbasis opnås, hvis varmesætpunktet sænkes fra 20 til 16 °C, men konse-

kvensen af en temperatursænkning på plantevæksten kan have stor indflydelse på produktionsti-

den. En reduktion af varmesætpunktet kræver en aktiv indsats med klimastyring. Den gennemsnit-

lige årlige miljøeffekt vil ligge på omkring 80 kWh pr m2. 

Et forhold med afgørende betydning for klimastyringen er sensorernes kvalitet og kalibrering. 

Manglende kalibrering af f.eks. luftfugtighedssensorer kan medføre en fejlagtig fugtstyring, eller 

CO2-fejl kan betyde et betydeligt merforbrug på CO2.  

 

 

 

1.5 LED-belysning i væksthuse 

Inden for belysning bruges i større og større omfang lysdioder (LED). Det skyldes at udviklingen in-

den for lysdioder gjort dem mere og mere energieffektive, og at de i energieffektivitet ligger tæt 

på højtryksnatriumlamper, hvor mere end 30 % af den tilførte energi bliver omsat til synligt lys.  

Et LED belysningssystem kan erstatte højtryksnatriumlamper og andre typer vækstlamper. Syste-

met er under fortsat udvikling, og der findes en tidligere version, der er installeret i danske gartne-

rier, og som er valideret ved forsøg på Aarhus Universitet (Ottosen, under udarbejdelse), hvor 

energibesparelsen er omkring 40 % samlet efter korrektion for merforbrug af varme. DTU/Fotonik 

har analyseret energiforbruget, eller rettere energieffektiviteten, hvor de traditionelle SONT lam-

per ligger på 1,6-1,8 µmol/J, mens de elektroniske ballastlamper med 600 eller 1000 watt er mel-

lem 2,0 og 2,4 µmol/J. LED-lamper ligger mellem 2,2 og 3,0 µmol/J. Dette afhænger dog af lyssam-

mensætning og udviklingstrin af lamperne. De ledende firmaer så som Philips sætter kommercielle 

lamper på markedet med 3,0 µmol/J. Man kan dog ikke udelukkende bedømme lamperne på basis 

Klimacomputer til dynamisk klimastyring i væksthuse  

Formål: Energibesparelse 

Anvendelse: Udplantnings-planter, grønsager, krydderurter i væksthus 

Teknologi: Klimacomputer med software til dynamisk klimastyring, inklusiv sensorer og arbejdsstation.  

En klimacomputer kan styre flere væksthusenheder. 

Levetid: 10 år  

Miljøeffekt: 795 MWh pr ha væksthusareal pr år ved en energireduktion på 30 %  

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 7.950 MWh pr ha væksthusareal 
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af lyseffektivitet, idet lysfordeling og -intensitet har en stor rolle. Reelt er den mest effektive be-

dømmelse en vurdering af pris pr micromol på planterne. 

På nuværende tidspunkt skønnes det at udskiftning af traditionelle SONT lamper (400 W) til LED 

giver en besparelse på ca. 50 % på el, men der skal afhængigt af planteart justeres med øget var-

metilførsel.  

Et gennemsnitligt el-forbrug på ca. 60 kWh/m2 vil kunne reduceres med ca. 50 % i forhold til el-

forbrug til SONT-lamper (Ouzounis et al. 2017; Särkkä et al. 2017). Da LED ikke afgiver så meget 

varme vil der være behov for en øget varmetilførsel og energireduktionen vil derfor kun være om-

kring 15 % svarende til en årlig miljøeffekt på omkring 9 kWh pr m2. Dette afhænger dog af kultu-

rens temperaturkrav, så i plantearter der kræver lav temperatur f.eks. salat og de fleste krydderur-

ter vil man kunne opnå den fulde effekt af LEDs potentielle energibesparelse, mens man i to-

mat/agurk og andre varmekrævende planter vil have en mindre energibesparelse. 

 

 

 

1.6 Hybridinstallation med SONT og LED lamper til væksthus 

Nye SONT-lamper er mere energieffektive sammenlignet med gamle SONT-lamper, men afgiver 

fortsat varme. En ren omstilling af SONT til nye SONT-typer vil imidlertid ikke reducere energifor-

bruget. I LED sker der derimod ikke noget energitab, men den fulde effekt kan kun opnås i planter 

med temperaturtolerance. For tomat, agurk og andre mere varmekrævende planter kan hybridin-

stallationer (med både SONT og LED) derfor være en løsning til at bevare en topvarmekilde og få 

mere energi-effektivt lys. 

Ved uændret lysintensitet vil el-forbruget ved en hybridinstallation (med >30 % lys udtrykt i micro-

mol fra LED sammen med nye SONT med elektronisk styring) kunne halveres i forhold til el-forbrug 

til gamle SONT-lamper. Da LED ikke afgiver så meget varme vil der være behov for en øget varme-

tilførsel. Energireduktionen vil derfor kun være omkring 15 %. 

Et gennemsnitligt el-forbrug på ca. 60 kWh/m2 vil kunne reduceres med ca. 10 % svarende til en 

årlig miljøeffekt på omkring 6 kWh pr m2. Der sker en løbende udvikling, så pris pr micromol er af-

tagende. Ved hybridinstallation med SONT-lamper kan der opnås bedre effekt.  

LED-belysning i væksthuse  

Formål: Energibesparelse 

Anvendelse: Udplantnings-planter, grønsager, krydderurter i væksthus 

Teknologi: Lysdioder (LED) 

Levetid: 10 år  

Miljøeffekt: 90 MWh pr ha væksthusareal pr år ved en samlet energireduktion på 15 %  

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 900 MWh pr ha væksthusareal 
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1.7 Tørrings- og køleanlæg med varmegenindvinding til løglager 

Ved tørring af løg blæses let opvarmet udeluft gennem stakken af løg eller kasser med løg. I de før-

ste 3-5 dage anvendes mindst 400 m3 udeluft pr ton pr time. Herefter reduceres luftmængden til 

200-300 m3 pr ton pr time, samtidig med at indblæsningstemperaturen over en periode på 3-5 

uger gradvis reduceres fra ca. 20 °C til ca. 15 °C. For at reducere frasorteringsspild efter lagring af 

såvel almindelige som økologisk dyrkede løg kan man øge indblæsningstemperaturen til 30-35 °C i 

mindst en uge for at hæmme udvikling af svampesygdomme (Sørensen, 2014). 

Denne gennemblæsning og opvarmning af udeluft er meget energikrævende. Der er imidlertid ud-

viklet nye energibesparende tørringsanlæg, et vakuumsystem, hvor moderne affugtnings-tekno-

logi og højeffektiv varmepumpeteknologi kombineres med effektiv og skånsom køling, samt kon-

trolleret flow af udeluft (Nielsen, 2015). Vakuumsystemet reducerer energiforbruget til tørring af 

løg med ca. 80 % sammenlignet med traditionelle systemer.  

Sammenlignet med traditionelle tørringssystemer, hvor der anvendes 350 kWh pr tons svarende 

til 820 kWh pr m2 lagerareal ved 5 m kassehøjde, har det nye vakuumsystem derfor en årlig miljø-

effekt på 660 kWh pr m2. 

 

 

 

Hybridinstallation med SONT og LED lamper til væksthus  

Formål: Energibesparelse 

Anvendelse: Udplantnings-planter, grønsager, krydderurter i væksthus 

Teknologi: Nye SONT med elektronisk styring kombineret med mindst 30 % micromol fra LED 

Levetid: 10 år  

Miljøeffekt: 60 MWh pr ha væksthusareal pr år ved en samlet energireduktion på 10 %  

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 600 MWh pr ha væksthusareal 

Tørrings- og køleanlæg med varmegenindvinding til løglager  

Formål: Energieffektiv tørring af løg 

Anvendelse: Spiseløg 

Teknologi: Affugtning og varmepumpe 

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: 6.560 MWh pr ha pr år ved en energireduktion på 80 % og lagring til 5 m kassehøjde  

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 65.600 MWh pr ha lagerareal 
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1.8 Ukrudtsbrænding med nedsat energiforbrug til frilandsgrønsager 

Fremspiret ukrudt kan bekæmpes ved fladebrænding. I den økologiske grønsagsproduktion er me-

toden meget almindelig, og anvendes typisk lige før afgrøden spirer frem. Kombineres brændingen 

med et falsk såbed, der stimulerer mest muligt ukrudt til at spire frem før afgrøden, kan effekten 

blive ganske høj (Melander & Rasmussen, 2001). I langsomtspirende kulturer som løg, porre og gu-

lerødder kan der opnås 50-80 % effekt mod ukrudt i rækken, da meget ukrudt vil være spiret frem 

før afgrøden (Melander & Rasmussen, 2001; Ascard et al., 2007). Fremspiret ukrudt bekæmpes 

ved en temperatur på 800-900 °C, der opnås under brænderens afskærmning. Gasforbruget er ty-

pisk 60-80 kg propangas ha-1 ved en brænding i hele bredden. Metoden kan også anvendes i majs, 

hvor der typisk brændes før fremspiring og igen på majsens 3-4 bladsstadium, som sammen med 

almindelig radrensning udgør den samlede ukrudtsbekæmpelse.  

I konventionel grønsagsproduktion kan ukrudtsbrænding erstatte sprøjtninger udført med f.eks. 

glyphosat kort før afgrødens fremspiring.  

Fra dansk side er der udviklet ny brænderteknologi, som anvender 30-40 % mindre gas end de 

gængse brændere på markedet, uden at ukrudtseffekten bliver nedsat (undersøgt ved Aarhus Uni-

versitet). Teknikken bygger på en bedre afskærmning af brænderen samt en bedre blanding af luft 

og gas opnået ved luftassistance under brændingen. 

Et gasforbrug på 70 kg pr ha svarer til 0,09 kWh pr m2 dyrkningsareal. En 35 %’s nedsættelse af 

gasforbruget svarer til ca. 0,03 kWh pr m2 pr år. Foruden et nedsat energiforbrug er der flere 

driftstimer til rådighed, fordi brænderen i modsætning til den ældre teknologi også kan anvendes i 

blæsevejr. Fremkørselshastigheden er 5-6 km t-1.  

 

 

1.9 Traktor med brændstofoptimeret motor og transmission 

En ny traktor anno 2018 er typisk optimeret til lavt brændstofforbrug, dels via motorteknologi og 

transmission, men også i forhold til emissionskrav. Ved udskiftning af en 10 år gammel traktor 

Ukrudtsbrænding med nedsat energiforbrug  

Formål: Energibesparelse 

Anvendelse: Udsåede frilands-grønsager og majs 

Teknologi: I forhold til gængse ukrudtsbrændere opnås omkring 35 % energireduktion ved en bedre 

afskærmning af brænderen samt en bedre blanding af luft og gas opnået ved luftassistance under 

brændingen 

Levetid: 10 år  

Miljøeffekt: 0,32 MWh pr ha pr år 

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 3.2 MWh pr ha  
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med en ny traktor hvor motor og transmission er optimeret i forhold til brændstofforbrug og emis-

sion anslås at der vil kunne opnås en brændstofbesparelse på omkring 20 % alene pga. ny motor- 

og transmissionsteknologier (antagelse baseret på gennemgang af flere DLG Fokustest – Kraftstoff-

verbrauch rapporter for forskellige moderne traktorer). Der er dog stadig forskel på de enkelte 

mærker og motorstørrelser, så antagelsen om brændstofbesparelse bør baseres enten på reelle 

afprøvninger eller fabriksoplysninger. Som udgangspunkt for en større traktor (>200 hk) regnes 

med et gennemsnitsbrændstofforbrug på 277 g/kWh. Vægtforholdet kg/hk er en vigtig parameter, 

og må ikke overstige 40 kg/hk (Guul-Simonsen et al., 1999). Der er endvidere mange andre fakto-

rer som gør sig gældende for at reducere traktorers brændstofforbrug (Pedersen og Hinge, 2002). 

Med afsæt i et energiforbrug på 45 l/ha (Dalgaard et al., 2002), svarende til 450 kWh/ha, for trak-

torrelateret markarbejde vil der ved 20 % besparelse kunne opnås en miljøeffekt på 90 kWh/ha. 

 

 

 

1.10 Dæktryks-regulering 

Dæktryksregulering er en teknologi som kan være fabriksmonteret ekstraudstyr ved levering af 

traktorer, selvkørende høstmaskiner, selvkørende gyllevogne, gyllevogne, eller frakørselsvogne. 

Der er også firmaer som har specialiserede 3.-parts løsninger til eftermontering på de nævnte ty-

per af landbrugsmaskiner. Der er tale om en teknologi som består af fabriks- eller eftermonteret 

kompressor, rør- og slangeføringer, rotationsled for akselnav, pilotventiler og betjeningspanel for 

direkte tilpasning af dæktryk efter forholdene på traktorer, påhængsvogne og selvkørende maski-

ner. For nogle typer af påhængsvogne og gyllevogne er det muligt at føre trykluft til rotationsledet 

som er skruet på akselnavets forside, hvorefter en trykluftslange leder trykluften videre til pilot-

ventilen på fælgen.  

Føreren kan med de markedsførte systemer indstille et ønsket dæktryk via betjeningspanelet når 

maskinen kører fra den ene type underlag til den anden, for eksempel i forhold til vejtransport, 

markarbejde, påmonteret redskab eller påhængsvogn m.m. Dæktrykket reguleres automatisk un-

Traktor med brændstofoptimeret motor og transmission  

Formål: Energibesparelse 

Anvendelse: Grønsager, frugt, bær, og andre gartneriafgrøder 

Teknologi: Energioptimeret motor og transmission 

Levetid: 8 år  

Miljøeffekt: 0,09 MWh pr ha pr år 

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 0,72 MWh pr ha  
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der kørsel. Det er ikke nødvendigt at holde stille, men sådan som teknologien er opbygget for nu-

værende tager det nogle minutter for at hæve dæktrykket fra for eksempel markarbejde til vej-

transport.  

Uden dæktryksregulering vælges typisk et dæktryk som anbefales af dækproducenten for at opnå 

det bedste kompromis mellem vej- og markkørsel i forhold til akselbelastningerne. 

Reduceret brændstofforbrug ved automatisk dæktryksregulering er for Miljøpositivlisten beregnet 

alene på baggrund af reduceret hjulslip på de trækkende hjulsæt under markkørsel og reduceret 

rullemodstand på alle hjulsæt ved vejtransport.  

Måling af brændstofforbrug for traktorer ved vejtransport har vist at brændstofforbruget falder 

lineært med stigende dæktryk ved forskellige belastningsniveauer (Udompetaikul et al., 2011). I 

forsøgene af Udompetaikul et al. (2011) blev der målt op til 11 % reduktion ved at ændre trakto-

rens dæktryk fra 0,6 bar til 1,6 bar ved kørsel på asfalteret vej.  

Under danske markforhold er automatisk dæktryksregulering afprøvet (Lyngvig og Højholdt, 

2017). Forsøgene blev udført på forskellige jordtyper ved stubharvning i 20 cm dybde. Den gen-

nemsnitlige brændstofbesparelse ved at sænke dæktrykket fra 1,6 bar til 0,8 bar var 7 %. 

Tilskudsgrundlaget for automatisk dæktryksregulering er således reduceret brændstofforbrug ved 

markkørsel (kun trækkende hjulsæt) og vejtransport (alle hjulsæt) (Volk et al., 2011).  

Standard miljøeffekt af automatisk dæktryksregulering er beregnet i kWh/ha ud fra standardopgø-

relser for brændstofforbrug i Grøn Viden nr. 260 (Dalgaard et al., 2002) for henholdsvis vejtrans-

port (5 l/ha) og jordbehandling og såning for konventionelle bedrifter (40 l/ha). Ovennævnte 

brændstofbesparelser i procent vurderes at udgøre samlet set 34 kWh/ha om året.  

Automatisk dæktryksregulering vil have forskellig energireducerende effekt afhængig af den jord-

brugsmaskine hvor dæktryksregulering er monteret. Ovenstående effekter bør derfor opfattes 

alene som energibesparelser ud fra givne omstændigheder for anvendte maskiner og kørselsmøn-

stre i litteraturen som ligger til grund for de angivne effekter.  

 

 

 

Dæktryks-regulering  

Formål: Energibesparelse 

Anvendelse: Grønsager, frugt og bær og andre gartneriafgrøder 

Teknologi: Automatisk dæktryksregulering afhængigt af underlag 

Levetid: 8 år  

Miljøeffekt: 0,034 MWh pr ha pr år 

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 0,267 MWh pr ha  
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1.11 Optager med ekstra pigbånd 

En optager med ekstra pigbånd/rensesystem kan under visse forhold øge kapacitet og nedbringe 

uønsket mængde jord ved høst af rodfrugter. Miljøeffekten opnås derved ved reduceret transport 

af jord fra marken til lager/forarbejdning. Pigbånd, længere vandring, og roterende pigge lige efter 

optagning er alt sammen en forbedring for frarensning af jord, plantetop and andet uønsket mate-

riale. 

Hvis der sammenlignes med 10 år gamle optagere er der sket en stor forbedring. Frarensningspro-

centen er afhængig af jordens tekstur, jordfugtighed og rodfrugtart, og varierer derfor meget, men 

anslås sandsynligvis over 15 % set i forhold til over 10 år gamle optagere. Det vil sige at der trans-

porteres mindst 15 % mindre jord og andet overflødigt materiale, hvilket reducerer energiforbru-

get med mindst 15 %.  

Ved transport af rodfrugter anvendes ca. 5 L diesel per ha, svarende til 50 kWh/ha. Ved udskiftning 

af en over 10 år gammel optager vil der derfor kunne spares 7,5 kWh pr ha pr år ved et reduceret 

forbrug på 15 %. 

 

 

1.12 Bugserede vogne og selvkørende køretøjer med omskiftelad for containere 

En kombination af frakørselsvogn med omskiftelad for containere og landevejstransport med last-

biler kan i visse tilfælde kan være den mest optimale logistik set i forhold til minimering af energi-

forbruget. Til vejtransport søger man et dæk med stor bæreevne og en lille rullemodstand for at 

gøre trækkraftbehovet mindre. Dette opnås ved hårdtpumpede og stive dæk som det ses på last-

biler, forhold som ikke er i overensstemmelse med færdsel på marker. Frakørselsvogne kan være 

udstyret med dækmontering og andet som reducerer marktryk og eventuelt giver mulighed for at 

køre på marker under fugtige og ugunstige forhold, dels for at afgrøder kan høstes uanset vejrfor-

holdene, og dels fordi frakørselsvognene ikke egner sig til længere landevejstransport på grund af 

risiko for høj grad af slitage og energiforbrug. Frakørselsvognene fungerer således at lastbilerne 

leverer containere til marken, hvorefter frakørselsvognene kører rundt med containere som fyldes 

med f.eks. rodfrugter ved at køre ved siden af optageren. Når containeren er fuld, sættes den af 

Optager med ekstra pigbånd  

Formål: Energibesparelse 

Anvendelse: Rodfrugter 

Teknologi: Pigbånd, længere vandring, og roterende pigge lige efter optagning frasorterer jord mm, 

som derfor ikke skal transporteres fra mark til lager / forarbejdning 

Levetid: 10 år  

Miljøeffekt: 0,0075 MWh pr ha pr år 

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 0,075 MWh pr ha  
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ved markskellet hvor en lastbil afhenter vognene. Herved er det kun frakørselsvognene som bela-

ster marken. 

Tilskud gives til alle former for kroghejse eller andre containervogne, bugserede såvel som selvkø-

rende, med omskiftelad. Traktor og vogn tranport på vej forbruger typisk 0,03 L diesel/km/ton 

(Høy, 2009), mens lastbiltransport forbruger 0,013 L diesel/km/ton (Kjærgaard et al., 2014), dvs. 

57 % reduktion. Her antages at der anvendes 5 L diesel pr ha for transport, hvoraf de 3 L anslået 

går til vejtransport, svarende til 30 kWh/ha. Ved anvendelse af landevejstransport med lastbil i 

stedet for traktor og vogn vil der med 57 % reduktion kunne spares 9,6 kWh pr ha. Energireduktio-

nen er meget afhængig af afstande og andre forhold for vejtransport hvor en egentlig transport-

analyse er nødvendig. 

 

 

1.13 Elektrificerede køretøjer for transport og logistik for lager og i væksthuse 

Elektrificering af benzin/diesel/gas drevne køretøjer for lager, transport og logistik i væksthuse og 

lignende opgaver som kræver lille trækkraft. Der vurderes at kunne opnås mellem 30 og 40 % 

bedre virkningsgrad for elektrificerede køretøjer i forhold til benzin, gas og dieseldrevne køretøjer. 

I væksthuse med lager m.m. antages et gennemsnitligt forbrug på 2 kWh/m2 til transport, logistik 

og lager Ved en besparelse på 30 % opnås der derfor en miljøeffekt på 0,6 kWh pr m2. Det samlede 

væksthusareal udgjorde i 2014 ca. 4.321.000 m2 (Dansk Gartneri, 2017).  

 

  

Bugserede vogne og selvkørende køretøjer med omskiftlad for containere  

Formål: Energibesparelse 

Anvendelse: Rodfrugter og andre grøntsager 

Teknologi: Alle former for kroghejse eller andre containervogne, bugserede såvel som selvkørende, 

med omskiftelad  

Levetid: 10 år  

Miljøeffekt: 0,0096 MWh pr ha pr år 

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 0,096 MWh pr ha  

Elektrificerede køretøjer for transport og logistik for lager og i væksthuse  

Formål: Energibesparelse 

Anvendelse: Kørsel på lager og i væksthus 

Teknologi: Elektrificering af benzin/diesel/gas drevne køretøjer 

Levetid: 10 år  

Miljøeffekt: 6 MWh pr ha pr år 

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 60 MWh pr ha  
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2. Næringsstof-reduktion 

 

2.1-2.3 Gødningscomputer og gødningsblander til styring af gødning  

I produktionen af potteplanter er det almindeligt at bruge avancerede vand- og gødningsblandere 

koblet til gødningscomputere og bagvedliggende beslutningsstøtteværktøjer til at sikre, at gød-

ningstilførslen er så præcis som mulig i forhold til at opnå den ønskede vækst og kvalitet. Det vur-

deres, at der i andre dele af gartnerierhvervet hvor typiske frilandskulturer rykker ind under be-

skyttede forhold i tunnel, plastichus eller glashus, er behov for teknologi til bedre styring af gød-

ningstilførslen således som den i dag foregår i potteplanteproduktionen. Hvor der ikke allerede er 

installeret avancerede gødningsblandere og gødningscomputere forventes en sådan investering at 

kunne reducere forbruget af næringsstoffer med ca. 20 % (Evans and Sadler, 2008). Der vil også 

kunne opnås en mindre reduktion (ca. 10 %) i forbruget af næringsstoffer ved at udskifte dosatro-

ner med gødningscomputere. 

I væksthusproduktionen af 1) tomat og agurk, 2) andre grønsager, bær og potteplanter, og 3) ud-

plantningsplanter og planteskolekulturer anvendes typisk henholdsvis 3000, 1000 og 300 kg N pr 

ha.  

 

 

2.4-2.6 Recirkulering af gødevand  

I produktionen af væksthusgrønsager er det almindeligt at recirkulere gødevandet, tage analyser 

af returvandet og supplere med de næringsstoffer, der er i underskud. Traditionelt er produktio-

nen af planteskoleplanter foregået i marken som barrodsplanter, men gennem de seneste 30-40 

år er produktionen rykket mere over i potter, som dyrkes på bede, på specielt indrettede contai-

Gødningscomputer til styring af gødning  

Formål: Reduceret forbrug af næringsstoffer 

Anvendelse: Tomat, agurk, andre grønsager, krydderurter, frugt, bær og udplantningsplanter i vækst-

hus og på containerplads 

Teknologi: Gødningsblander og computer med software til dosering af gødningsopløsning 

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: 600, 200 og 60 kg N pr ha pr år ved et reduceret N-forbrug på 20 % i henholdsvis 1) tomat 

og agurk i væksthus, 2) andre grønsager, frugt og bær i væksthus og tunnel, og 3) udplantnings-

planter i væksthus eller på containerplads  

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 6.000, 2.000 og 600 kg N pr ha i henholdsvis 1) tomat og agurk i 

væksthus, 2) andre grønsager, frugt og bær i væksthus og tunnel, og 3) udplantningsplanter i 

væksthus eller på containerplads 
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nerpladser eller i væksthus (Purvis et al., 2000). Især er formeringsfasen af planteskoleplanter ryk-

ket ind i væksthuse. Her er ofte tale om ældre væksthuse, som tidligere har været brugt til produk-

tion af væksthusgrønsager eller potteplanter, hvor potterne enten står i bunden af væksthuset el-

ler på åbne borde med vatex. For at begrænse forbruget af vand og næringsstoffer vil det derfor 

være hensigtsmæssigt at bruge tætte borde og anlæg til recirkulering af gødevand. Ved produk-

tion i bunden af væksthus eller udendørs vil anlæg af støbte dyrkningsunderlag muliggøre recirku-

lering af gødevand, som kan tilføres enten via dryp eller ebbe-flod vanding. Det vurderes at der 

kan spares mindst 15 % næringsstoffer ved recirkulering.    

Frugt-, bær- og visse grønsagskulturer dyrkes også i stigende grad i tunnel, plastichus og væksthus. 

Her gælder de samme forhold som anført for planteskolekulturer, som rykker ind i væksthus, og at 

der vil kunne spares mindst 15 % vand og næringsstoffer, ved at indføre teknologi til recirkulering. 

I frugt- og grønsagskulturer, hvor der dyrkes i bunden af tunnel eller væksthus, er det nødvendigt at dyrke i 

render hvorpå dyrkningssække, trug eller potter placeres med henblik på opsamling af drænvand. Det er 

dog meget vigtigt at disse recirkuleringsteknologier kobles til teknologier til rensning af gødevan-

det for sygdomsfremkaldende organismer og teknologi til styring af gødning (måling af de vigtigste 

næringsstoffers niveau og gødningscomputere til at dosere supplerende mængder af næringsstof-

fer). Her vil ligeledes kunne spares 15 % vand og næringsstoffer ved recirkulering (Giuffrida and 

Leonardi, 2012; Sanchez-Del Castillo et al., 2014). 

I produktionen af 1) tomat og agurk, og 2) andre grønsager, frugt og bær i væksthus og tunnel, 

samt 3) udplantningsplanter anvendes typisk henholdsvis 3000, 1000 og 300 kg N pr ha. Sammen-

lignet med traditionel gødevanding uden recirkulering vil forbruget af kvælstof og andre gødninger 

kunne reduceres og den opnåede årlige miljøeffekt vil ligge på henholdsvis omkring 450, 150 og 45 

kg N pr ha. 

 

Recirkulering af gødevand  

Formål: Reduceret forbrug af næringsstoffer 

Anvendelse: Tomat, agurk, andre grønsager, krydderurter, frugt, bær og udplantningsplanter i vækst-

hus og på containerplads 

Teknologi: Opsamling af overskuds-gødevand og justering og recirkulering af gødevand inkluderer ren-

der, borde og støbte dyrkningsunderlag der muliggør opsamling af drænvand, opsamlingstanke, 

udstyr til måling af ledningsværdi og næringsstofindhold samt systemer til rensning for sygdomme 

(sandfiltre, UV-anlæg, kobberanlæg, klorid-anlæg, biologiske anlæg, mm) 

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: 450, 150 og 45 kg N pr ha pr år ved et reduceret N-forbrug på 15 % i henholdsvis 1) tomat 

og agurk i væksthus, 2) andre grønsager, frugt og bær i væksthus eller tunnel, og 3) udplantnings-

planter i væksthus eller på containerplads  

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 4.500, 1.500 og 450 kg N pr ha i henholdsvis 1) tomat og agurk i 

væksthus, 2) andre grønsager, frugt og bær i væksthus eller tunnel, og 3) udplantningsplanter i 

væksthus eller på containerplads 
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2.7 Kompostvender til produktion af kompost 

Kompost er omsat organisk stof som kan anvendes direkte som dyrkningsmedie eller tilføres jor-

den til forbedring af struktur og næringsstofindhold. Det organiske stof kan være hele planter 

(f.eks. kløvergræs), planterester (afpuds efter klargøring af salgsprodukter), salgsprodukter (som 

skal kasseres), eller husdyrgødning (f.eks. dybstrøelse) samt eventuelt grøde eller tang. 

Kompost omsættes ved at blande forskellige organiske stoffer, som gerne må være findelt. Det or-

ganiske stof lægges i en såkaldt mile. Her begynder nedbrydningen af det organiske stof hvor mi-

kroorganismer omsætter stoffet til mindre bestanddele. Under denne omsætning stiger tempera-

turen. Da temperaturen imidlertid ikke må blive for høj er det nødvendigt at omstikke komposten 

hvilket gøres ved at vende milen med en kompostvender. Samtidig blandes komposten så det 

yderste materiale kommer inderst og omvendt. En kompostmile skal vendes jævnligt (især i star-

ten når temperaturen inde i milen bliver for høj) for at sikre en optimal omsætning.  

Kompostering foregår lettest på fast grund. For at undgå udvaskning af næringsstoffer skal kom-

postmilen overdækkes med presenning. Kompostvenderen monteres på en traktor med kraftover-

føring. Investering i en kompostvender er eksklusiv traktor, men etablering af fast grund til mile 

samt presenning til overdækning kan eventuelt inkluderes.  

Teknologien tilbagefører næringsstoffer fra organisk stof som er fjernet fra mark, samt fra andre 

affaldskilder. Typisk tilbageføres ca. 5 tons kompost pr ha pr år. Komposten indeholder typisk 5,6 

kg N/ton, 1 kg P/ton og 2,7 kg K/ton. Ved recirkulering af næringsstoffer vil det således være mu-

ligt at reducere gødning med omkring 28 kg N pr ha. Miljøeffekten er afhængig af kapacitet og til-

gængelighed for organiske affaldskilder samt af afgrøde hvortil komposten tilbageføres. I afgrøder 

med et N-behov på 185 kg/ha eller derunder vil der ved tilbageførsel af 5 tons kompost pr ha være 

muligt at reducere N-gødningen med mindst 15 %. Generelt skal der tilbageføres mindst 27 kg 

kompost pr kg N-behov for at opnå en miljøeffekt på mindst 15 %. 

 

 

Kompostvender til produktion af kompost  

Formål: Genanvendelse af næringsstoffer fra organisk stof som er fjernet fra mark, samt fra andre af-

faldskilder 

Anvendelse: Grønsager på friland og i væksthus samt frugt og bær hvor der skal tilbageføres mindst 27 

kg kompost pr kg N-behov for at opnå en miljøeffekt på mindst 15 % 

Teknologi: Kompostvender drevet med kraftoverføring 

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: 28 kg N pr ha pr år ved tilbageførsel af 5 tons kompost pr ha 

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 280 kg N pr ha 
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2.8 Udstyr til placering af gødning i rækkeafgrøder 

Ved bredstrøning af gødning vil der være næringsstoffer, som ikke optages af planterne fordi af-

standen mellem gødningen og planterødderne er for stor. Dette er især tilfældet i det tidlige forår 

hvor jorden fortsat er kold. Tilført gødning vil derfor ikke kunne udnyttes og næringsstofferne vil 

gå tabt. En dårlig gødningsudnyttelse finder især sted i afgrøder dyrket på stor planteafstand. En 

bedre gødningsudnyttelse vil kunne opnås ved i stedet for almindelig bredstrøning at placere gød-

ningen tæt ved planterne.  

Ved placering af gødning tæt ved frøene sikres tilgængeligheden af næringsstoffer. Herved opnås 

en hurtig tilvækst og dermed et større udbytte ved høst. Udstyr til placering af gødning monteres 

på såmaskinen og gødningen placeres i en konstant afstand fra frøene samtidig med såning. Ofte 

placeres gødningen i en gødningsstreng 5 cm under og 5 cm til siden for frøene. 

Effekten af gødningsplacering afhænger af plantearten, gødningstype og af jordens gødningstil-

stand (Burns et al., 2010; Nkebiwe et al., 2016). Placering af N-gødning har ringe effekt i bl.a. gule-

rod og kål, men positiv effekt i plantearter med ringe rodvækst bl.a. spiseløg og salat hvor N-til-

førslen kan reduceres med 10-30 % for at opnå samme udbytte som ved bredstrøet N-gødning 

(Sørensen, 1996; Burns et al., 2010).  

I Danmark er det normal praksis at placere en NP-gødning i direkte såede spiseløg og sukkermajs, 

hvor sidstnævnte er en varmekrævende afgrøde. Ved placering af en NP-gødning til spiseløg opnås 

en stor tilvækst i det tidlige forår hvilket resulterer i et øget udbytte ved høst (Burns et al., 2010, 

Sørensen, 2013). Ved sammenlignelig udbytte kan N-tilførslen reduceres med omkring 25 % til spi-

seløg såfremt der ved såning er placeret en NP-gødning i en afstand på 5x5 cm i forhold til frøene. 

Ved placering af en NP-gødning øges udbyttet i blandt andet spiseløg og majs med 20-30 %. Det vil 

sige at ved sammenlignelige udbytter kan P-tilførslen reduceres med 10-50 % (Sørensen, 2010; Sø-

rensen, 2013). Effekten er dog meget afhængig af jordens P-status. 

 

  

Udstyr til placering af gødning i rækkeafgrøder 

Formål: Reduceret forbrug af næringsstoffer 

Anvendelse: Ved direkte såning af spiseløg, sukkermajs og salat 

Teknologi: Udstyr til placering af gødning monteres på såmaskinen og gødningsstrengen placeres i en 

konstant afstand på 5 cm under og 5 cm til siden for frøene samtidig med såning  

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: 40 kg N pr ha pr år ved et reduceret N-forbrug på 25 % og 9 kg P pr ha pr år ved et reduce-

ret P-forbrug på 30 % 

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 400 kg N pr ha og 90 kg P pr ha 
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3. Pesticid-reduktion 

 

3.1 Rækkedyrkningssystemer   

Systemer til ukrudtsbekæmpelse i rækkedyrkede afgrøder kan bestå af en radrenser eventuelt i 

kombination med en båndsprøjte. Systemet kan primært anvendes i afgrøder, der dyrkes på stor 

rækkeafstand som roer, majs samt en række specialafgrøder. Systemet er også relevant i afgrøder, 

der normalt etableres bredsået, men som kan dyrkes på større rækkeafstand uden at det påvirker 

udbyttet. Det vigtigste eksempel er vinterraps, hvor det i en periode, hvor udvalget af herbicider 

var meget begrænset, var ret udbredt at dyrke på 50 cm rækkeafstand og foretage radrensning 

evt. i kombination med båndsprøjtning. Der er ikke specielle krav til såudstyret. Ved at kombinere 

med styresystemer i form af GPS-styring af såning, radrensning og båndsprøjtning, eller ved at an-

vende optiske styresystemer, kan båndbredden reduceres, og anvendelsen af herbicider minime-

res i systemet. Båndsprøjtning kan foretages med uafskærmede sprøjter eller med sprøjter, hvor 

dyserne er afskærmet. Afskærmning af dysen ved båndsprøjtning sikrer en mere korrekt sprøjt-

ning og reducerer afdriftsrisikoen væsentligt. 

Radrensning, herunder i kombination med båndsprøjtning, har tidligere været udbredt i forbin-

delse med ukrudtsbekæmpelse i roer. Primært af kapacitetsmæssige årsager blev teknikken afløst 

af bredsprøjtning. Inden for de senere år har systemet også kortvarigt været anvendt i vinterraps 

som ovenfor beskrevet.  

Det skønnes at ovenstående systemer kan reducere herbicidanvendelsen med over 60 % i de på-

gældende afgrøder (Jensen & Lund, 2006). Med afsæt i en samlet fladebelastning på 3,53 B pr ha 

for herbicider i grønsager i 2016 (Ørum & Holtze, 2017) opnås således en årlig miljøeffekt på om-

kring 2,12 B pr ha. 

 

 

3.2 Båndsprøjtning 

Båndsprøjtning kan anvendes ved plantebeskyttelse med fungicider og insekticider i rækkedyrkede 

afgrøder som jordbær. Ved at anvende båndsprøjtning, hvor der anvendes en båndbredde, der 

Rækkedyrkningssystemer  

Formål: Ukrudtsbekæmpelse i rækkeafgrøder 

Anvendelse: Frilandsgrønsager dyrket i rækker 

Teknologi: Radrenser eventuelt i kombination med en båndsprøjte  

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: 2,12 B pr ha pr år  

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 21,2 B pr ha 
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svarer til kulturens båndbredde, reduceres pesticidanvendelsen i forhold til bredsprøjtning af kul-

turen. Reduktionen vil afhænge af hvilket dyrkningssystem, der anvendes. Der anvendes bånd-

sprøjter med typisk flere dyser pr afgrøderække. Dyserne kan være monteret indvendigt i en 

skærm, så sprøjtningen foretages afskærmet med en reduceret afdriftsrisiko. 

Båndsprøjtningsudstyr, herunder afskærmede udgaver, har en vis udbredelse i jordbær. Det skyl-

des, at der en kortvarig periode var et hyppigt anvendt fungicid på markedet, som kun måtte an-

vendes, hvis udbringningen blev foretaget med afskærmet udstyr, der kunne sikre en minimal af-

driftsrisiko. 

Det vurderes, at båndsprøjtningsteknologien kan reducere fungicidforbruget med 20-40 % (Jensen 

& Lund, 2006). Med afsæt i en samlet fladebelastning på 7,46 BF pr ha for fungicider og insektici-

der i frugt og bær i 2016 (Ørum & Holtze, 2017) og et reduceret pesticidforbrug på 20 % i f.eks. 

jordbær opnås således en årlig miljøeffekt på 1,49 BF pr ha. 

 

 

3.3 Tunnelsprøjte med recirkulering af sprøjtevæske 

Ved sprøjtning med fungicider og insekticider i træ- og buskfrugt anvendes tågesprøjter. Sprøjte-

væsken udsprøjtes horisontalt fra sprøjten, samt opad for at kunne dække hele kulturhøjden. 

Sprøjteteknologien forudsætter således, at der sprøjtes mod en ”kulturvæg” med konstant højde. I 

unge kulturer vil der være huller i denne væg, og specielt i unge kirsebærplantager vil kun en min-

dre del af sprøjtevæsken blive opfanget af kulturen. Ved tidlige sprøjtninger før udspring vil en 

stor del af sprøjtevæsken ligeledes gå tabt. I etablerede plantager vil der være huller i plantebe-

standen, og kulturhøjden vil variere. Når det tilstræbes at dække i maksimal kulturhøjde, vil dette 

også medføre et tab. Selv i veletablerede kulturer vil der generelt være en vis hulprocent igennem 

hele sæsonen. Der er udviklet to teknologier med henblik på at reducere de tab der er forårsaget 

af heterogenitet i plantebestanden. Begge teknologier reducerer samtidig afdriften ved sprøjtning 

i frugt og bær med tågesprøjter. 

Den ene teknologi benævnes tunnelsprøjter. Som navnet antyder, er disse sprøjter udformet som 

en tunnel, hvori dyserne er monteret. Sprøjterne kan anvendes i de nye dyrkningssystemer af 

Båndsprøjtning  

Formål: Ukrudtsbekæmpelse i rækkeafgrøder 

Anvendelse: Jordbær og andre kulturer dyrket på rækkeafstand hvor bomsprøjte er referencesprøjte 

Teknologi: I rækkeafgrøder tilføres sprøjtemiddel i et bånd svarende til afgrødens båndbredde hvor 

dyserne eventuelt er afskærmet til reduktion af afdrift  

Levetid: 15 år 

Miljøeffekt: 1,49 B pr ha pr år  

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 22,4 B pr ha 
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frugt, hvor kulturhøjden er begrænset til nogle få meter. Under kørsel passerer kulturen igennem 

tunnelen, og sprøjtevæske, der ikke rammer kulturen, opfanges af den modstående tunnelside. 

Sprøjtevæsken filtreres og genanvendes, og både pesticidforbruget og afdriften reduceres. 

Det skønnes, at tunnelsprøjter med recirkulering af sprøjtevæske kan reducere fungicid- og insek-

ticidanvendelsen i frugt- og bærkulturer med ca. 20 % (Pergher et al., 2013; Nogle af disse syste-

mer er testet hos Julius Kühn-Institut i Tyskland  https://www.julius-kuehn.de/at/ab/abdrift-und-

risikominderung/pflanzenschutzmitteleinsparung/). 

Med afsæt i en samlet fladebelastning på 7,46 B pr ha for fungicider og insekticider i frugt og bær i 

2016 (Ørum & Holtze, 2017) og et reduceret pesticidforbrug på 20 % i frugt og bær opnås således 

en årlig miljøeffekt på 1,49 B pr ha. 

 

 

3.4 Sensorafblænding af dyser på tågesprøjter 

Den anden teknologi, der er udviklet til at hindre tab af sprøjtevæske ved sprøjtning med fungici-

der og insekticider i træ- og buskfrugt, er sensorafblænding af dyser på tågesprøjter. 

Formålet med sensorafblænding er ligeledes at hindre de tab af sprøjtevæske der sker ved tåge-

sprøjtning af frugt- og bærkulturer som følge af heterogenitet i plantebestanden. 

Sensorafblænding er en teknologi, der anvendes på almindelige tågesprøjter. En række sensorer, 

svarende til antallet af dyser, er monteret på sprøjten foran dyserne og registrerer huller i plante-

bestanden. Hvor der er registreret et hul i plantebestanden, der svarer til den bredde dysen dæk-

ker, lukkes for den tilsvarende dyse i det tidsinterval, der svarer til længden af hullet i plantebe-

standen. Teknologien sikrer en besparelse i forbruget af fungicider og insekticider samt en reduk-

tion i afdrift under sprøjtningen.  

Det skønnes, at tågesprøjter der er monteret med sensorafblænding af dyser kan reducere fungi-

cid- og insekticidanvendelsen i frugt- og bærkulturer med ca. 20 % (Pergher et al., 2013; Nogle af 

disse systemer er testet hos Julius Kühn-Institut i Tyskland  https://www.julius-kuehn.de/at/ab/ab-

drift-und-risikominderung/pflanzenschutzmitteleinsparung/). 

Tunnelsprøjte med recirkulering af sprøjtevæske   

Formål: Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr  

Anvendelse: Træ- og buskfrugt 

Teknologi: Sprøjtevæske, der ikke rammer kulturen, opfanges af den modstående tunnelside, filtreres 

og genanvendes  

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: 1,49 B pr ha pr år  

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 14,9 B pr ha 

https://www.julius-kuehn.de/at/ab/abdrift-und-risikominderung/pflanzenschutzmitteleinsparung/
https://www.julius-kuehn.de/at/ab/abdrift-und-risikominderung/pflanzenschutzmitteleinsparung/
https://www.julius-kuehn.de/at/ab/abdrift-und-risikominderung/pflanzenschutzmitteleinsparung/
https://www.julius-kuehn.de/at/ab/abdrift-und-risikominderung/pflanzenschutzmitteleinsparung/
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Med afsæt i en samlet fladebelastning på 4,36 B pr ha for fungicider og insekticider i frugt og bær i 

2016 (Ørum & Holtze, 2017) og et reduceret pesticidforbrug på 20 % i frugt og bær opnås således 

en årlig miljøeffekt på 1,49 B pr ha. 

 

 

3.5 Sensorbaseret ukrudtssprøjte 

Ved bekæmpelse af ukrudt kan der anvendes en relativt simpel sensorteknologi, der sikrer at der 

kun sprøjtes i områder hvor der er ukrudt. Teknologien er specielt anvendelig ved total ukrudtsbe-

kæmpelse, hvor al plantevækst er uønsket. Teknologien består af en sensor der registrerer ukrudt 

og aktiverer den tilsvarende dyse/sprøjteenhed der passerer det område hvor der registreres 

ukrudt. Under afgrøderækken i kulturer af træ- og buskfrugt foretages total ukrudtsbekæmpelse 

og typisk flere gange i sæsonen. Her er teknologien relevant, og vil kunne spare en væsentlig del af 

herbicidanvendelsen. Det er en forudsætning for at kunne opnå den angivne besparelse at hver 

enkelt dyse/sprøjteenhed aktiveres individuelt af en sensor, så den maksimale opløsning i bredden 

er 50 cm. 

Det skønnes, at teknologien vil kunne reducere herbicidanvendelsen med 30 % ved total ukrudts-

bekæmpelse i afgrøderækken i kulturer af frugt og bær. 

Med afsæt i en samlet fladebelastning på 0,73 B pr ha for herbicider i frugt og bær i 2016 (Ørum & 

Holtze 2017) og et reduceret forbrug på 30 % i frugt og bær opnås således en miljøeffekt på 0,22 B 

pr ha pr år. 

 

 
 

Sensorafblænding af dyser på tågesprøjter  

Formål: Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr  

Anvendelse: Træ- og buskfrugt  

Teknologi: Sensorer lukker for sprøjtedyserne når der er huller i plantebestanden  

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: 1,49 B pr ha pr år ved  

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 14,9 B pr ha 

Sensorbaseret ukrudtssprøjte  

Formål: Ukrudtsbekæmpelse  

Anvendelse: Træ- og buskfrugt  

Teknologi: Sensorer sikrer at der kun sprøjtes i områder hvor der er ukrudt  

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: 0,22 B pr ha pr år ved  

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 2,2 B pr ha 
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3.6 Lugerobot til rækkeafgrøder af grønsager 

Lugerobotter kan anvendes til ukrudtsbekæmpelse mellem og i rækkerne i udplantede grønsager 

som kål, salat, selleri, løg og porre. Robotterne er udstyret med kameraer, der kan genkende af-

grødeplanter, og derved få mekaniske lugeaggregater til at undvige afgrødeplanterne. Med lugero-

botter vil der være mulighed for en nærmest fuldstændig ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse i ud-

plantede grønsager med begrænset behov for håndlugning. På det europæiske marked forhandles 

i øjeblikket flere forskellige lugerobotter, men på det danske marked dominerer især to lugerobot-

principper. Det ene benytter sig af højtsiddende kameraer, der detekterer flere rækker samtidigt, 

og dermed foretager en mønstergenkendelse af rækkestrukturen. Selve lugningen foretages med 

ét roterende skær per række. Det andet lugeprincip har ét linjekamera per afgrøderække, der de-

tekterer hver eneste afgrødeplante. Lugningen fortages med to flade skær – ét fra hver side af 

rækken – som føres ud og ind imellem afgrødeplanterne. Robotlugning er testet i udplantet kål i 

England, hvor 62-87 % af ukrudtet i rækken blev bekæmpet inden for en radius af 24 cm fra kål-

planterne (Tillett et al., 2008). I udplantet hvidkål i Danmark blev 76 % af ukrudtet i rækken be-

kæmpet, hvilket var ca. 14% bedre end ikke-intelligente metoder som ukrudtsharvning og finger-

hjul (Melander et al., 2015). I samme undersøgelse blev robotlugning også testet i udplantede løg-

klynger med 7 løgplanter per klynge. Her bekæmpede teknologien ca. 54 % af ukrudtet i rækken 

under mindre gunstige forhold til ca. 86 % af ukrudtet i rækken under mere gunstige forhold. I 

hverken den engelske eller danske undersøgelse opstod der nævneværdige afgrødeskader som 

følge af robotlugning. I udplantede løg efterlades en restukrudtsmængde, som kan fjernes manu-

elt eller ved spot-spraying, hvis herbicidforbruget skal holdes maksimalt nede. Tidsforbruget til 

håndlugning vil helt afhænge af ukrudtstrykket, men kan typisk ligge på 30-90 timer ha-1 (ikke pub-

licerede data fra Melander et al., 2015).  

Lugerobotter har endnu ikke vist tilstrækkelig pålidelighed til anvendelse i udsåede rækkeafgrøder. 

Robotterne er især testet i roer, men indtil videre uden større succes. Ukrudt og afgrøde ’flyder’ 

nemt sammen, hvilket gør det svært for kamerateknologien at foretage en klar adskillelse af af-

grøde og ukrudt. 

Anvendelse af lugerobotter er oplagt i både den økologiske og konventionelle produktion. Robot-

lugning vil understøtte en udvidelse af det økologiske areal og dermed bidrage til en nedsættelse 

af pesticidforbruget. Reduktionen i herbicidforbruget i konventionel produktion er markant ved 

anvendelse af robotlugning svarende til 100% i nogle afgrøder (bl.a. kål) til det, som svarer til for-

bruget ved anvendelse af en spot-sprayer. De væsentligste argumenter for at investere i lugero-

botteknologien frem for redskaber uden intelligens er flere driftstimer og større sikkerhed for ikke 

at skade kulturplanterne. Fladebelastningen ifølge Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelstatistik var 

3,53 B pr ha for herbicider i grønsager i 2016 (Ørum & Holtze, 2017). 
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3.7 Autostyring af mekanisk ukrudtsbekæmpelse i grønsager 

Autostyring til radrensere ved hjælp af kameraer eller præcise GPS-systemer er teknologier, som 

kan rationalisere radrensningen i økologiske og konventionelle rækkeafgrøder (Wiltshire et al., 

2003). Kamerasystemerne kan bestå af: ét kamera per bed til mønstergenkendelse af rækkerne; ét 

linjekamera per afgrøderække til identifikation af enkeltplanter; eller ét 2D Charge-Coupled Device 

(CCD) kamera per række, som tilsvarende linjekameraet ser mere lodret ned på afgrødeplanterne. 

Både linjekameraet og 2D CCD kameraet er afhængig af en tydelig kontrast mellem jord og af-

grøde. Real Time Kinematic (RTK) GPS-systemer kan også være en relevant mulighed til styring af 

radrenseren i forhold til afgrøderækken. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse mellem afgrøderækkerne 

eliminerer behovet for kemisk bekæmpelse i dette område.  

Radrensere med eller uden autostyring kan påmonteres ekstraudstyr som fingerhjul, skrabepinde, 

hyppeskær eller strigletænder til bekæmpelse af ukrudt i selve afgrøderækken (Cloutier et al., 

2007; Van der Weide et al., 2008). Fingerhjul består af roterende hjul påmonteret gummi- eller 

plastfingre. Hver række behandles af to hjul -  ét på hver side af rækken – hvor fingrene bekæmper 

ukrudtet i rækken mekanisk. Skrabepinde består af bøjet fjederstål, hvor to pinde – en på hver 

side af rækken – ’skraber’ jorden i en dybde på 1-2 cm, hvorved ukrudtet bekæmpes. Hyppeskær 

er vinklede gåsefodsskær eller A-skær, som afhængigt af kørehastigheden kan hyppe jord op om-

kring afgrødeplanterne i rækken og dermed tildække ukrudtet. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i 

rækken ved hjælp af fingerhjul, skrabepinde, hyppeskær og strigletænder kræver robuste afgrøde-

planter for at undgå afgrødeskader. Kun godt forankrede udplantningsplanter, samt udsåede kul-

turer, der har nået et vist udviklingstrin, kan tåle behandlingen. Ukrudtet skal være småt på be-

kæmpelsestidspunktet (helst ikke mere end kimbladsstadiet), for at ukrudtseffekten er tilstrække-

lig god. I økologisk produktion kan ekstraudstyr til mekanisk ukrudtsbekæmpelse i rækkerne ned-

sætte behovet for håndlugning med 50-100 % afhængigt af afgrødetypen – de største reduktioner 

opnås i udplantede kulturer som f.eks. kål (bl.a. Van der Weide et al., 2008).  

Autostyring af mekanisk ukrudtsbekæmpelse kan understøtte en udvidelse af det økologiske areal 

og dermed bidrage til en nedsættelse af pesticidforbruget.  

Lugerobot til rækkeafgrøder  

Formål: Ukrudtsbekæmpelse  

Anvendelse: Rækkeafgrøder af grønsager 

Teknologi: Kamerastyrede lugeaggregater til bekæmpelse af ukrudt mellem og i rækkerne 

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: 3,53 B pr ha pr år  

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 35,3 B pr ha 
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Besparelsen i herbicidforbruget i konventionel produktion vil helt afhænge af rækkeafstanden og 

det ubearbejdede bånd, som radrenseren efterlader omkring afgrødeplanterne. Ved en rækkeaf-

stand på 50 cm og et ubearbejdet bånd på 10 cm vil 80 % af arealet blive renset mekanisk. I praksis 

vil reduktionen i herbicidforbruget være lidt mindre, omkring 60-70 %, idet eksempelvis bånd-

sprøjtning af rækken vil medføre et vist overlap (Wiltshire et al., 2003). Fingerhjul, skrabepinde, 

hyppeskær og strigletænder kan erstatte sene herbicidsprøjtninger i udsåede kulturer, forudsat at 

afgrødeplanterne er godt forankrede. Strigletænder kan desuden bruges til en blindstrigling i ræk-

kerne, inden afgrøden spirer frem. Det varierer dog meget, hvor meget der skal sprøjtes mod 

ukrudt i rækken i de forskellige grønsagskulturer. I udplantede kulturer kan radrensning med fin-

gerhjul og skrabepinde, evt. med afsluttende hypning med hyppeskær, udgøre en ren mekanisk 

løsning, omend nogen manuel efterlugning kan blive nødvendig. I gennemsnit forventes ekstraud-

styret at kunne føre til en 80 % reduktion i herbicidforbruget for grønsager, når besparelsen om-

fatter både bekæmpelsen mellem og i rækkerne. Besparelsen skal ses i forhold til en fladebelast-

ning på 3,53 B pr ha for herbicider i grønsager i 2016 (Ørnum & Holtze, 2017). Autostyringssyste-

mer kan desuden øge driftstiden, fordi teknologien ikke stiller samme krav til traktorførerens kon-

centrationsevne, som manuelt betjente styringssystemer gør.  

 

 

 

3.8-3.9 Ukrudtsbrænder  

Fremspiret ukrudt kan bekæmpes ved fladebrænding. I den økologiske grønsagsproduktion er me-

toden meget almindelig, og anvendes typisk lige før afgrøden spirer frem. Kombineres brændingen 

med et falsk såbed, der stimulerer mest muligt ukrudt til at spire frem før afgrøden, kan effekten 

blive ganske høj (Melander & Rasmussen, 2001). I langsomtspirende kulturer som løg, porre og gu-

lerødder kan der opnås 50-80 % effekt mod ukrudt i rækken, da meget ukrudt vil være spiret frem 

før afgrøden (Melander & Rasmussen, 2001; Ascard et al., 2007). Fremspiret ukrudt bekæmpes 

ved en temperatur på 800-900 °C, der opnås under brænderens afskærmning. Gasforbruget er ty-

pisk 60-80 kg propangas ha-1 ved en brænding i hele bredden. Metoden kan også anvendes i majs, 

hvor der typisk brændes før fremspiring og igen på majsens 3-4 bladsstadium, som sammen med 

almindelig radrensning udgør den samlede ukrudtsbekæmpelse.  

Autostyring af mekanisk ukrudtsbekæmpelse i grønsager  

Formål: Ukrudtsbekæmpelse i rækkeafgrøder 

Anvendelse: Rækkedyrkede grønsagsafgrøder 

Teknologi: Kamerastyring af radrenser  

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: 2,82 B pr ha pr år  

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 28,2 B pr ha 
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I konventionel grønsagsproduktion kan ukrudtsbrænding erstatte sprøjtninger udført med f.eks. 

glyphosat kort før afgrødens fremspiring.  

Ukrudtsbrænding kan understøtte en udvidelse af det økologiske areal og dermed bidrage til en 

nedsættelse af pesticidforbruget. 

En fladebrænding kan typisk erstatte en før-fremspring sprøjtning i en række konventionelle grøn-

sagskulturer, men hvor meget den samlede herbicidbesparelse vil være, afhænger af det efterføl-

gende sprøjtbehov. I gennemsnit vurderes en før-fremspring brænding at kunne bidrage til en 20 

%’s reduktion i herbicidforbruget i primært langsomspirende afgrøder. Udføres brændingen som 

en rækkebrænding med mekanisk bekæmpelse mellem afgrøderækkerne, vurderes besparelsen at 

være 80 % tilsvarende autostyring med ekstraudstyr. Besparelsen skal ses i forhold til en fladebe-

lastning på 3,53 B pr ha for herbicider i grønsager i 2016 (Ørum & Holtze, 2017).  

 

 

3.10 Redskabsstyring og IPM  

Ved såning, radrensning og båndsprøjtning ved hjælp af præcis GPS-styring vil der kunne opnås op 

til 50 % reduktion i pesticidforbrug som følge af en strategi hvor der anvendes integreret plantebe-

skyttelse (IPM). Styringen af radrenser og båndsprøjte kan også foregå ved hjælp af rækkegenken-

delse med kamera. Reduktionen vil afhænge af afgrøde og hvilket dyrkningssystem, der anvendes. 

Med udgangspunkt i en samlet fladebelastning (BF) i 2016 på 7,14 B/ha for alle frilandsgrønsager 

og 50 % reduktion vil der kunne opnås en effekt på 3,57 B/ha.  

Ukrudtsbrænder  

Formål: Ukrudtsbekæmpelse 

Anvendelse: Udsåede og langsom-spirende frilands-grønsager 

Teknologi: Varmebehandling af ukrudt ved fladebrænding eller rækkebrænding før hovedafgrøden er 

spiret frem  

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt:  Fladebrænding: 0,71 B pr ha pr år 

 Rækkebrænding: 2,82 B pr ha pr år  

Miljøeffekt i teknologiens levetid:  Fladebrænding: 7,1 B pr ha  

 Rækkebrænding: 28,2 B pr ha  
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3.11 Drone  

En drone og egnet software kan anvendes til visualisering af områder med svær ukrudtsdækning. 

Det fulde udbytte opnås dog kun ved anvendelse af software til behandling af manuelt registre-

rede drone-data, hvilket kan være ganske tidskrævende. 

Pletsprøjtning og/eller variabel dosering (+/- 15 %) vil kunne reducere herbicidforbruget i rækkeaf-

grøder med op til 20 %, anslået på baggrund af nationale såvel som internationale studier (f.eks. 

Rasmussen et al., 2016). Det har dog ikke været muligt at finde dokumentation for egentlig miljø-

effekt ved anvendelse af droner i produktion af grønsager på friland. 

Med udgangspunkt i en samlet fladebelastning i 2016 på 3,53 B/ha for herbicider til frilandsgrøn-

sager og 20 % reduktion vil der kunne opnås en effekt på 0,71 B/ha. 

 

 

 

3.12 Insektnet  

Dækning af afgrøder kan deles i to hovedgrupper: 1) Dækning med fiberdug der er en polypropy-

len dug af varierende tykkelse, varmet sammen til et ’ikke vævet’ men filtagtig net og 2) Dækning 

med insektnet der består af polyethylen-fibre i vævet net af varierende maskevidde. Der findes 

mange fabrikater og kvaliteter af især fiberdug. Dækning med fiberdug anvendes endvidere til at 

fremme tidlige kulturer som f.eks. blomkål.  

Redskabsstyring og IPM  

Formål: Ukrudtsbekæmpelse 

Anvendelse: Frilandsgrønsager 

Teknologi: Præcis GPS-styring af såmaskine, GPS- og/eller kamerastyring af radrenser og båndsprøjter 

Levetid: 8 år 

Miljøeffekt: 3,57 B pr ha pr år ved 50 % pesticidreduktion 

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 28,6 B pr ha  

Drone  

Formål: Ukrudtsbekæmpelse 

Anvendelse: Frilands-grønsager 

Teknologi: Drone og egnet software til visualisering af områder med svær ukrudtsdækning 

Levetid: 5 år 

Miljøeffekt: 0,71 B pr ha pr år ved 20 % herbicidreduktion 

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 3,5 B pr ha  
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Insektnet of fiberdug anvendes til dækning gennem hele sæsonen mod flyvende insekter. En stor 

del af litteraturen om netdækning stammer fra undersøgelser udført i Tyskland i 1980-erne med 

dyrkning af ræddiker samt nogle nyere undersøgelser i gulerod (Tyskland, England) og enkelte i ki-

nakål og blomkål (Tyskland, England, Danmark). Der er især sigtet på dyrkning af kål og gulerod.  

Flyvende insekter, der optræder som skadedyr i kål, er fortrinsvis den lille kålflue og stor og lille 

kålsommerfugl, populært kendt som kålorme. Der findes en del andre insekter, der kan have be-

tydning som skadedyr i kål bl.a. bladlus, trips, kålmøl, tæger, snudebiller. Flyvende insekter der op-

træder som skadedyr i gulerod er fortrinsvis gulerodsfluen og agerugler (knoporm). Maskevidden i 

insektnet må maksimalt være 1,6 mm for at beskytte mod kålflue og maksimalt 1,2 mm for at be-

skytte mod gulerodsfluen (Huber,1989). Insektnet kan ikke regnes med at være effektive mod me-

get små flyvende insekter f.eks. trips og bladlus.  

Netdækning kan også være relevant i produktionen af frugt og bær for at forhindre angreb af bl.a. 
pletvingefluen, der i de senere år er blevet et stort problem. 

Sammenfattende kan man ud fra en lang række undersøgelser konkludere: Dækning med tætvæ-

vet fiberdug og insektnet kan holde flyvende insekter ude i kål- og gulerodskulturer når nettet er 

tæt langs randen, ikke er beskadiget og nettet i øvrigt dækker afgrøden i den tid de flyvende insek-

ter findes (Eichin et al., 1987; Thorhauge et al., 1990; Mertz, 1989; Osinga, 1994). Der er stor pris-

forskel på fiberdug og insektnet. Insektnet koster i gennemsnit 5 til 6 gange mere end fiberdug. 

Prisen for insektnet kan virke begrænsende på indsatsen i praksis. Insektnet er dog mange gange 

stærkere end fiberdug og angives at kunne bruges op til 6-10 år. En barriere mod større anven-

delse af netdækning er: Større arbejdsforbrug, større omkostninger, mere viden om specielle dyrk-

ningsproblemer, bedre og mere udførlige dyrkningsvejledninger for de enkelte kulturer. Dækning 

med insektnet/fiberdug kan holde de fleste flyvende insekter ude i kål- og gulerodskulturer når de 

anvendes i den tid hvor de flyvende insekter findes.  

Det skønnes, at dækning med insektnet/fiberdug kan reducere forbruget af insekticider med nær 

100 %. Besparelsen skal ses i forhold til en fladebelastning på 1,98 B pr ha for insekticider i grønsa-

ger i 2016 (Ørum & Holtze, 2017).  

 

 

 

Insektnet 

Formål: Reduceret forbrug af insekticider 

Anvendelse: Frilandsgrønsager, krydderurter, frugt, bær  

Teknologi: Overdækning af afgrøder som værn mod insektangreb  

Levetid: 5 år 

Miljøeffekt: 1,98 B pr ha pr år ved 100 % pesticidreduktion  

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 9,9 B pr ha 
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3.13-3.14 Ukrudtsdug 

Bionedbrydelige folier til jordbrug fås i dag i mange forskellige materialer og kvaliteter (Iwata, 

2015; Kasirajan & Ngouajio, 2012; Song et al., 2009), alt afhængig af hvordan de skal anvendes 

(dækning eller mulch) og hvilken type afgrøde, der skal dyrkes. De består af certificeret biologisk 

nedbrydeligt og komposterbart materiale og nogle typer er også baseret på cellulose/papir. Foli-

erne eliminerer eller reducer brugen af herbicider og reducerer også vandforbruget. Besparelser 

på vandforbrug er især en vigtig faktor i varme og tørre klimazoner. 

Folierne er bionedbrydelige i jorden og kan fås med tilpasset levetid, skræddersyet til forskellige 

afgrøder. De skal normalt ikke fjernes og derfor er der ingen omkostninger til bortskaffelse. Tiden 

for nedbrydning i jord efter nedmuldning er som regel mellem 1-24 måneder, afhængigt af jord-

type, klimaet og især temperaturen (også fugt, pH, UV lys). 

Det er dog ikke alle typer nedbrydelig plast der forsvinder helt og bliver til CO2 og vand, og man 

bør derfor vælge den rigtige type til sin produktion. De såkaldte oxo-nedbrydelige, foto-nedbryde-

lige og vandopløselige plast-typer må ikke forveksles med bionedbrydelig plast. Oxo-nedbrydelig 

plast indeholder tilsætningsstoffer (additiver), der gør, at plasten opløses, når den udsættes for ilt. 

Men plasten omdannes ikke til organisk materiale, vand, CO2 og/eller metan, som det er tilfældet 

med bionedbrydelig plast. I stedet nedbrydes plasten til meget små plaststykker, som ikke er syn-

lige for det blotte øje. Plasten forsvinder således ikke og kan ikke indgå i naturens opbygning af 

nye levende organismer. Derfor er plasten ikke bionedbrydelig, og dermed er den heller ikke kom-

posterbar, og den kan ikke efterleve kriterierne i de internationalt anerkendte standarder for bio-

nedbrydelighed og komposterbarhed (Anon., 2014). Foto-nedbrydelig plast er plast, der nedbrydes 

ved påvirkning af ultraviolette (UV) stråler, og vandopløselig plast er plast, der opløses i vand ved 

bestemte temperaturer, og som derefter måske kan nedbrydes af mikroorganismer i vandet 

(Anon. 2014). 

Anvendt rigtigt kan folierne som mulch (overdækning af jorden som ukrudtsdug) reducere herbi-

cidforbruget med op mod 100 %. Besparelsen skal ses i forhold til en fladebelastning på 3,53 og 

0,73 B pr ha for herbicider i henholdsvis grønsager og frugt/bær i 2016 (Ørum & Holtze, 2017).  

 

 

Ukrudtsdug  

Formål: Reduceret forbrug af herbicider 

Anvendelse: Grønsager, frugt og bær på friland. Der gives ikke tilskud til oxo-nedbrydelige, foto-ned-

brydelige og vandopløselige plast-typer, der ikke er fuldstændig bionedbrydelig 

Teknologi: Dækning af jordoverflade for bekæmpelse af ukrudt 

Levetid: 5 år 

Miljøeffekt: 3,53 og 0,73 B pr ha pr år i henholdsvis grønsager og frugt/bær ved 100 % reduktion  

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 17,7 og 3,7 B pr ha i henholdsvis grønsager og frugt/bær 
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3.15 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i frugt- og bær-plantager  

Der findes flere modeller af sideforskudte traktordrevne fræsere, skuffejern eller snore til meka-

nisk renhold i trærækker (Lindhard Pedersen og Vittrup Christensen, 1992; Lindhard Pedersen og 

Pedersen, 2004; Lindhard 2012; Wooten 2015). Metoden bliver brugt af økologiske avlere, men 

har en nyhedsværdi for konventionelle avlere. 

Disse behandlinger kan fuldstændigt afløse brug af herbicider i konventionelle flerårige vedagtige 

rækkeafgrøder. Normalt behandles der 2-4 gange med herbicider om året. 

 

 

 

3.16 Mekanisk blomsterudtynding i frugttræer 

Der findes udstyr til mekanisk udtynding af blomster i frugttræer. Både håndholdt udstyr og trak-

tordrevet udstyr.  Metoden kan nedbringe forbruget af de kemiske udtyndingsmidler med 80-100 

% (Hehnen et al., 2011). 

Metoden er ny i Danmark. Der er kørt demonstration af metoden i nogle år (Baarts, 2014). Kun en-

kelte avlere bruger metoden i dag. Metoden er til rådighed, men udnyttes kun begrænset. Investe-

ringen i den nye teknologi til mekanisk blomsterudtynding er eksklusiv traktor.  

Med afsæt i en samlet fladebelastning på 0,01 B pr ha for vækstreguleringsmidler i frugt og bær i 

2016 (Ørum & Holtze 2017) og et reduceret forbrug på op til 100 % opnås således en årlig miljøef-

fekt på 0,01 B pr ha. 

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i frugt- og bær-plantager 

Formål: Reduceret forbrug af pesticider 

Anvendelse: Frugt og bær  

Teknologi: Sideforskudt traktordreven udstyr til mekanisk ukrudtsbekæmpelse i frugt og bær  

Levetid: 5 år 

Miljøeffekt: 0,73 B pr ha pr år ved 100 % herbicidreduktion  

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 7,3 B pr ha 
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3.17 Klimastation og software til varsling af sygdomme og skadedyr i frugt- og bær-avl 

Ved brug af klimastationer til registrering af lokale klimaforhold så som lufttemperatur, blad- og 

luftfugtighed i plantemassen, samt nedbør, kan der i kombination med udviklet software foretages 

en optimal timing af fungicidbehandlinger mod f.eks. æbleskurv (Lindhard Pedersen et al., 2005), 

kirsebærbladplet (Lindhard Pedersen et al., 2012), anthracnose (bærråd) i blåbær og vinskimmel i 

druer. Endvidere vil der kunne foretages en optimal insekticidbehandlinger mod f.eks. æblevikler. 

Flere af disse beslutningsstøttesystemer vil kræve et kursus med opfølgninger for at brugerne kan 

udnytte systemet optimalt. 

Afhængig af de aktuelle årlige klimaforhold forventes det at kunne nedbringe de aktuelle behand-

linger mod sygdomme og skadedyr med 50-100 % (Lindhard Pedersen et al., 2005; Lindhard Peder-

sen et al., 2012). Dette afhænger dog af afgrøden, skadevolderen og de aktuelle klimaforhold. 

Med afsæt i en samlet fladebelastning på 7,46 B pr ha for fungicider og insekticider i frugt og bær i 

2016 (Ørum & Holtze 2017) og et reduceret forbrug på i gennemsnit 75 % opnås således en årlig 

miljøeffekt på 5,60 B pr ha. 

 

 

 

Mekanisk blomsterudtynding i frugttræer 

Formål: Reduceret forbrug af pesticider 

Anvendelse: Frugt  

Teknologi: Sideforskudt traktordreven udstyr til mekanisk udtynding af blomster i frugttræer  

Levetid: 5 år 

Miljøeffekt: 0,01 B pr ha pr år ved 100 % reduktion i kemiske udtyndingsmidler 

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 0,05 B pr ha 

Klimastation og software til varsling af sygdomme og skadedyr i frugt- og bær-avl 

Formål: Reduceret forbrug af pesticider 

Anvendelse: Frugt og bær 

Teknologi: Beslutningsstøttesystem baseret på lokale klimaregistreringer for: nedbør, temperatur, re-

lativ luftfugtighed (RH) og bladfugtighed. 

Levetid: 5 år 

Miljøeffekt: 5,6 B pr ha pr år ved 75 % pesticidreduktion  

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 28,0 B pr ha 
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3.18-3.19 Tunneler 

I det tidlige forår er klimaet normalt den begrænsende faktor for tidlig plantning af havebrugsaf-

grøder. Løsningen kan være lette væksthuse dækket med et enkelt lag af klar polyethylen plast, 

som kan øge dagtemperaturen og øger temperatursummen i vækstsæsonen.  Der er dog nogle be-

grænsninger i de simple lave væksthuse, så et mere fremtidsorienteret system vil være brug af 

plasthuse, der placeres permanent på området, og kan isoleres og om nødvendigt opvarmes – ofte 

kaldet høje tunneler eller plastvæksthuse. Man kan i princippet skelne mellem høje helårstunneler 

(passive solvarme væksthuse) og 3-sæsons høje tunneler (er almindelige i dag), der ikke anvendes i 

vintersæsonen, men hvor man typisk fjerner plastdækket i vintersæsonen (Blomgren og Frisch, 

2009; Rasmussen og Orzolek, 2009; Reid, 2008; Wien et al., 2008). 

Dyrkning af bær og grønsager i tunneler eller plastvæksthuse giver avlerne mulighed for at udvide 

deres sæson både tidligt og sent, og dermed øge deres konkurrenceevne i forhold til produkter, 

der importeres (Pedersen et al., 2011). Temperatur og ventilationskontrol er afgørende for pro-

duktion af sunde afgrøder med høj kvalitet, så derfor er den langsigtede løsning at investere i 

mere avancerede væksthuse med ventilationssystemer, så den relative fugtighed og temperaturen 

kan styres. 

Helårstunneler med mulighed for en vis grad af klimastyring er også velegnet til økologisk produk-

tion af grønsager, frugt og jordbær, som i dag dyrkes på friland. De kan fungere som regn- og hagl-

beskyttelse, forlænge sæsonen eller der kan introduceres nye plantearter, som normalt ikke vil 

kunne klare sig i Danmark. Tunneler alene vil kunne reducere visse sygdoms- og skadedyrsproble-

mer, og tunneler og plastvæksthuse med mulighed for klimastyring vil kunne reducere forekom-

sten af andre sygdomme, og for de resterende vil der være bedre mulighed for kontrol med biolo-

gisk bekæmpelse. Helårstunneler eller væksthuse vil desuden betyde, at man bedre kan styre gød-

ning og vanding og dermed gøre produktionen mere kontrolleret og mere bæredygtig, samtidig 

med at kvaliteten forbedres og spildet reduceres for nogle produkter. 

I USA og Canada har de høje tunneler vist sig at være velegnede til produktion af højværdiafgrø-

der, herunder salatmix, babyspinat, tomater, agurker, rød peber, basilikum, afskårne blomster, 

hindbær, jordbær og meget mere. Også dværgtræ-afgrøder som søde kirsebær kan produceres i 

større multi-bay tunneler (Cheng og Uva, 2008).  

Svampesygdomme ændrer karakter i et plasthus og tunnel, og kan være et problem, hvis den rela-

tive fugtighed ikke kan reguleres. Faren for et angreb er størst, når luftstrømmen inde i tunnelen 

er lav og den relative luftfugtighed er høj. I jordbær er set større angreb af meldug og et mindre 

angreb af gråskimmel i tunnel (Xiao et al., 2001). Valg af resistente sorter, aktiv ventilation (ved at 

tilføje gavl- eller tagventilation) og fremme af bedre luftcirkulation inde i tunnelen (fx tilføjelse af 

aktive ventilatorer) er mulige løsninger på problemet, men der er begrænsede erfaringer fra Dan-

mark på dette område. 
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Skadedyr forårsager normalt mindre skade i høje tunneler, bl.a. fordi afgrøderne en del af tiden 

vokser, hvor skadedyr er mindre aktive. Ikke desto mindre kan insekter (bladlus, mider, trips, blad-

hvepse) være generende i høje tunneler. Registreringer af klimaparametre viser at temperaturen 

er lidt højere i tunnelen end udenfor (Daugaard, 2008). Drypvanding reducerer vandforbruget og 

de danske undersøgelser har også vist, at ukrudtstrykket er lavt mellem rækkerne, fordi jorden for-

bliver tør. 

Ved dyrkning i høje tunneler og plastvæksthuse vil der for højværdiafgrøder som f.eks. jordbær, 

hindbær og visse frilandsafgrøder, i forhold til frilandsdyrkning, kunne reduceres i pesticidforbru-

get fordi biologisk bekæmpelse vil være mulig. Herudover vil det ved drypvanding være muligt at 

reducere vand- og gødningsforbruget. Samtidig opnås tidligere udbytter, og nogle år også reduce-

ret spild på grund af klimabeskyttelse mod regn og hagl. I junibærende jordbær er udbytterne un-

der danske forhold på friland 6-8 ton/ha og i tunneller ved dyrkning i bede på jorden ca. 25 ton/ha. 

Det bliver mere almindeligt at dyrke remonterende jordbærsorter i tunneller, plasthuse og vækst-

huse hvor der kan opnås udbytter på 40 ton/ha (pers. med. Konsulent i GartneriRådgviningen).  

Ved dyrkning af bær og grønsager i tunneller i stedet for på friland kan fungicid- og insekticid-for-

bruget reduceres med 50 % per produceret enhed fordi udbytterne stiger, spildet reduceres og det 

i højere grad er muligt at bruge biologisk bekæmpelse og reducere antallet af pesticid-sprøjtnin-

ger, især hvor klimakontrol er muligt (Martínez-Blanco et al., 2011; Garcia et al., 2016; Demchak, 

2009). Investering i tunnel til produktion af bær eller grønsager kan være inklusiv temperatur- og 

ventilationskontrol. 

Med afsæt i en samlet fladebelastning på 7,46 og 3,61 B pr ha for fungicider og insekticider i hen-

holdsvis frugt/bær og grønsager i 2016 (Ørum & Holtze 2017) og et reduceret pesticidforbrug på 

omkring 50 % opnås således en årlig miljøeffekt på 3,73 B pr ha i bærdyrkning og 1,81 B pr ha i 

grønsagsproduktion i tunneller, hvor areal refererer til det dyrkningsareal hvor der dyrkes bær og 

grønsager til frisk konsum.  

 

 

 

Tunneler til dyrkning af bær og grønsager 

Formål: Reduceret forbrug af pesticider 

Anvendelse: Bær, grønsager, krydderurter 

Teknologi: Helårstunneler og 3-sæsons tunneler til afskærmning mod sygdomme og skadedyr. Helårs-

tunneler kan kombineres med klimastyring hvorved effekten øges idet svampesygdomme i højere 

grad kan kontrolleres  

Levetid: 5 år 

Miljøeffekt: 3,73 og 1,81 B pr ha pr år ved 50 % pesticidreduktion i henholdsvis bær og grønsager  

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 18,7 og 9,0 B pr ha i henholdsvis bær og grønsager 
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3.20 Tabletop-systemer og hængende render til dyrkning af bær 

Opsætning af tabletop-systemer og hængende render i bordhøjde til dyrkning af bl.a. jordbær i 

dyrkningssække, trug eller potter i tunneller, plastvæksthuse eller væksthuse giver op til 10 % hø-

jere salgbart udbytte end ved dyrkning på bede i bunden af husene (http://www.hayg-

rove.com/en/growing-systems/substrate-systems/). Det vil sige at junibærende jordbærsorter kan 

komme op på ca. 28-30 ton/ha og remonterende jordbærsorter på ca. 45 ton/ha (pers. med. kon-

sulent GartneriRådgviningen). Tabletop-systemer og hængende render sikrer et mindre fugtigt 

miljø omkring planterne og mindre risiko for jordbårne sygdomme hvorved fungicidforbruget kan 

reduceres med ca. 30 % i forhold til dyrkning på bede. Desuden spares der yderligere pesticider 

pga. det højere udbytte. Der er heller ikke behov for herbicider og jorddesinfektion. Desuden sik-

res langt bedre ergonomiske arbejdsstillinger i forbindelse med arbejdsprocesser som plukning, 

fjernelse af udløbere, afbladning, mm.  

Med afsæt i en samlet fladebelastning på 5,42 B pr ha for fungicider og 0,73 for herbicider i frugt 

og bær i 2016 (Ørum & Holtze 2017) og et reduceret forbrug på henholdsvis 30 % og 100 % opnås 

således en årlig miljøeffekt på i alt 2,36 B pr ha. 

 

 

 

3.21 Markise over frugt og bær 

Opsætning af markiser i æbler og pærer har i forsøg vist, at angreb af svampesygdomme reduce-

res væsentligt. Både angreb af æbleskurv og angreb af diverse lagerrådsygdomme reduceres til et 

niveau, som konventionelt sprøjtede frugter. Samtidig reduceres solskold, haglskader og klimabe-

tinget skrub på æblerne (Bertelsen og Lindhard Pedersen, 2014). 

Opsætning af markiser reducerer overfladefugtighed på plantedelene og mindsker derved angreb 

af svampesygdomme. Dette vil også gælde i andre frugt- og bærafgrøder, som f.eks. blommer, kir-

sebær, hindbær, og blåbær. 

Tabletop-systemer og hængende render til dyrkning af bær 

Formål: Reduceret forbrug af pesticider, mindre spild og bedre arbejdsmiljø (bedre arbejdsstillinger) 

Anvendelse: Bær  

Teknologi: Specialfremstillede konstruktioner (’tabletop systems’ og ’hanging gutters’). Kan dog også 

være simplere ’hjemmelavede’ systemer 

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: 2,36 B pr ha pr år  

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 23,6 B pr ha  

http://www.haygrove.com/en/growing-systems/substrate-systems/
http://www.haygrove.com/en/growing-systems/substrate-systems/
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Markiser forventes at kunne reducere pesticidbehandlingerne med 80-100 % (Bertelsen, 2017). 

Bekæmpelse mod svampesygdomme foretages fra 12 til 25 gange om året, afhængigt af afgrøde 

og de aktuelle klimaforhold. Det er specielt behandlinger mod svampesygdomme, som opsætning 

af markiser kan reducere.  

Med afsæt i en samlet fladebelastning på 5,42 B pr ha for fungicider i frugt og bær i 2016 (Ørum & 

Holtze 2017) og et reduceret forbrug på i gennemsnit 90 % opnås således en årlig miljøeffekt på 

4,88 B pr ha. 

 

 

 

3.22-3.23 Varmtvandsbehandling til forebyggelse af lagerråd  

Dypning eller overbrusning af frugt, bær og grønsager med varmt vand ved ca. 50-52 oC i en kor-

tere periode efter høst kan reducere udvikling af f.eks. frugtråd på lageret med op til 90 % når det 

gælder de almindeligt forekommende lagerrådsygdomme som Gloeosporium, Monilia og frugt-

træskræft (Maxin et al., 2012a, Maxin et al., 2012b).  

Normal udføres 2-4 forebyggende fungicidsprøjtninger mod diverse rådsygdomme i marken. Disse 

kan undlades, hvis metoden med dypning eller overbrusning med varmt vand anvendes. Derved 

kan mængden af frugtråd som potentielt udvikles på lagerret reduceres med 90 % i følsomme sor-

ter. Dypning af æbler i varmtvand har i en årrække fundet sted i Tyskland og Østrig. I Danmark er 

brug af overbrusning eller andre metoder forholdsvis nyt.  

 

Markise over frugt og bær 

Formål: Reduceret forbrug af fungicider 

Anvendelse: Frugt og bær 

Teknologi: Reduktion af luftfugtighed i plantemassen opnået ved overdækning med markiser bestå-

ende af gennemsigtigt plast eller presenning monteret på pæle med wirer 

Levetid: 5 år 

Miljøeffekt: 4,88 B pr ha pr år ved 90 % fungicidreduktion  

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 24,4 B pr ha 
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3.24 Høstmaskine til skånsom høst af bær 

Der udvikles løbende nye typer af selvkørende portal-høstere til industribær. Disse nye modeller 

har nye høstaggregater og teknik, som gør høstprocesserne mere skånsomme, og derfor ikke ska-

der buske og bær så meget som tidligere (http://news.uga.edu/releases/article/blueberry-re-

search-gentler-methods-of-harvesting-tiny-fruit-0415).   

Den blidere høst og de mindre skader på bær og buske betyder, at der kan spares på de forebyg-

gende svampe- og skadedyrsprøjtninger. Der forventes at kunne spares 2 sprøjtninger mod bark-

galmyg i solbær. Disse skadedyr tillokkes af fysiske skader på grene og lægger æg i grensårene. 

Desuden forventes at kunne spares 2-3 sprøjtninger mod svampesygdomme. Både gråskimmel, 

som inficerer sår på grenene og svampesygdomme, som angriber bærrene efter høst især, hvis de 

skades mekanisk. En mere skånsom høst forventes at kunne reducere pesticidforbruget med 20-40 

% i forhold til ældre typer portalhøstere (Isskov H.C., pers. med.). 

Med afsæt i en samlet fladebelastning på 7,46 B pr ha for fungicider og insekticider i frugt og bær i 

2015 (Ørum et al. 2016) og et reduceret pesticidforbrug på omkring 40 % opnås således en årlig 

miljøeffekt på 2,98 B pr ha. 

 

 

 

Høstmaskine til skånsom høst af bær 

Formål: Reduceret forbrug af pesticider 

Anvendelse: Bær til industri 

Teknologi: Portalhøster med høstaggregater der ikke skader buske og bær  

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: 2,98 B pr ha pr år ved 40 % pesticidreduktion  

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 29,8 B pr ha 

Varmtvandsbehandling til forebyggelse af lagerråd  

Formål: Reduceret forbrug af pesticider 

Anvendelse: Frugt, bær og grønsager 

Teknologi: Dypning eller overbrusning af frugt, bær og grønsager med varmt vand  

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: 1,36 og 0,41 B pr ha pr år ved 25 % pesticidreduktion i henholdsvis frugt/bær og grønsager 

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 13,6 og 4,1 B pr ha i henholdsvis frugt/bær og grønsager 

http://news.uga.edu/releases/article/blueberry-research-gentler-methods-of-harvesting-tiny-fruit-0415).
http://news.uga.edu/releases/article/blueberry-research-gentler-methods-of-harvesting-tiny-fruit-0415).
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3.25-3.26 CA-lager 

Nedkøling og lagring af æbler og pærer ved CA-lagring (Controlled Atmosphere) reducerer fore-

komsten af lagerråd med op til 50 % (Thahir, 2009). CA-lagring kan etableres enten i specielle CA- 

eller ULO- (Ultro Low Oxygen) lagerfaciliteter. I ULO-lager reduceres iltindholdet yderligere i for-

hold til CA-lagring og kuldioxidindholdet stiger. Her forventes yderligere reduktion af lagerråd i for-

hold til CA-lagring.   

Lagring af frugt og grønsager i CA- eller ULO-lager forventes at reducere mængden af frasorteret 

frugt med 50-70 %. 

 

 

 

 

3.27-3.28 CA-lagringskasser 

CA-lagring kan også etableres i specielle lagringskasser, som placeres i eksisterende kølerum. Brug 

af lagringskasser vil forbedre udnyttelsen af kølerummet ved at forbedre og forlænge holdbarhe-

den af frugt og grønsager. Lagring i kasser med semipermeable membraner, som etablerer CA-lag-

ring via produktets egen ånding og respiration vil forlænge og forbedre holdbarheden af produk-

tet. Dette danner atmosfæreforhold i kassen som svarer til egentlige CA-lagre.  

Metoden er kendt i udlandet og bruges af enkelte træfrugtavlere. Metoden er ny for grønsagsav-

lere. Metoden egner sig især til bedrifter med mindre salg af mange forskellige produkter. Derved 

kan bedriftens kølerumskapacitet udnyttes til mange produkter samtidig. Metoden forventes at 

reducere mængden af frasorteret frugt og grønsager med 30-50 % i forhold til almindelig kølelag-

ring.  

CA-lager 

Formål: Reduceret forbrug af pesticider 

Anvendelse: Frugt og grønsager 

Teknologi: Styring af lagerluftens indhold af kuldioxyd og ilt  

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: 2,17 og 0,65 B pr ha pr år ved 40 % pesticidreduktion i henholdsvis frugt og grønsager 

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 21,7 og 6,5 B pr ha i henholdsvis frugt og grønsager 
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3.29 Rensning af pesticidholdigt spildevand 

I væksthusgartnerier som recirkulerer gødningsvandet er det muligt at behandle vandet inden det 

blandes med nyt gødningsvand og ledes ud til planterne igen. Ved ozon eller hydrogen-peroxid 

(brintoverilte) kombineret med UV-lys og aktivt kul kan man uskadeliggøre eventuelle svampesyg-

domme således at planterne ikke smittes fra gødningsvandet. Herved kan behovet for sprøjtning 

med fungicider reduceres. 

Selv om gødningsvandet recirkuleres er der med jævne mellemrum behov for udskiftning af det 

recirkulerede gødningsvand fordi der akkumuleres for store mængder af salte eller pesticidrester. 

Dette ”end-of-pipe” vand bortskaffes ofte ved udledning som spildevand til natur og kloak. I de se-

nere år er man imidlertid blevet opmærksom på denne praksis, som ikke er miljømæssigt accepta-

belt (jf. rapport fra Odense Kommune 2017). Heraf fremgår at der i vandløb er fundet pesticidre-

ster af såvel godkendte som ikke-godkendte pesticider (hovedsageligt insekticider og fungicider) 

og at koncentrationen i mange tilfælde er over gældende grænseværdier. 

Mængden af spildevand der skal håndteres afhænger af væksthusets størrelse og hvor hyppigt re-

cirkuleringstanken tømmes. Rambøll A/S har på baggrund af oplysninger fra GartneriRådgivningen 

A/S og Odense Kommune estimeret mængden af spildevand i danske væksthusgartnerier til 80-

220 m3 pr ha væksthus pr år (Ottosen & Furgal, 2017). Tømningsfrekvensen er 2-4 gange årligt. 

Pesticidrester i gødningsvand eller i spildevand kan reduceres ved kemisk oxidering. Ved tilsætning 

af ozon eller hydrogen-peroxid til vandet skabes frie radikaler, som nedbryder pesticiderne. Rens-

ningseffekten er afhængig af mængden af tilført ozon eller hydrogen-peroxid og af vandingsvan-

dets indhold af organisk stof. En filtrering for organisk stof før oxidering vil markant reducere be-

hovet for frie radikaler.  

I væksthusgartnerier som recirkulerer gødningsvandet kan vandet således renses for pesticider en-

ten inden det blandes med nyt gødningsvand som ledes ud til planterne eller inden det ledes til 

kloak. Ved rensning inden det genanvendes vil oxidering endvidere reducere smittetrykket hvor-

ved behovet for sprøjtning med pesticider reduceres.   

CA-lagringskasser 

Formål: Reduceret forbrug af pesticider 

Anvendelse: Frugt og grønsager 

Teknologi: Styring af lagerluftens indhold af kuldioxyd og ilt  

Levetid: 5 år 

Miljøeffekt: 2,17 og 0,65 B pr ha pr år ved 40 % pesticidreduktion i henholdsvis frugt og grønsager 

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 10,8 og 3,3 B pr ha i henholdsvis frugt og grønsager 
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I Holland har man tilsvarende problemer med udledning af pesticidrester fra væksthusgartnerier. 

Her er der derfor krav om at alt spildevand fra væksthusgartnerier skal renses for minimum 95 % 

af pesticidindholdet i spildevandet inden det ledes til kloak. Kravet er gældende fra 1. januar 2018, 

men fristen kan udsættes til 1. januar 2021 hvis flere væksthusgartnerier går sammen om en ren-

seløsning. Fra 2023 skærpes kravene til 99 % rensning. 

I Holland har myndighederne (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, 

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/glastuinbouw/rende-

ment/@43286/bzg-lijst/) godkendt flere teknologier, der opfylder det stillede krav til rensning, og 

som derfor kan anvendes til at rense spildevandet fra væksthusgartnerier, inden det ledes til vand-

løb eller kloak. Teknologierne bygger hovedsageligt på rensning med ozon eller hydrogen-peroxid i 

kombination med UV-stråler og eventuelt nanofiltrering eller aktivt kul. Teknologien monteres i 

forbindelse med recirkuleringstanken inden vandet løber videre rundt i systemet eller tømmes ud i 

vandmiljø eller kloak. 

Anlæggene har forskellige kapaciteter: nogle kan rense store mængder vand hurtigt mens andre 

kan rense små mængder langsomt. Hvilken type som vil være relevant for danske væksthusgartne-

rier vil være afhængig af gartneriernes størrelse og nuværende indretning. Ved fjernelse af pesti-

cidrester alene er kapaciteten omkring 1-10 m3 ad gangen i en lukket beholder. Ved rensning af 

recirkulerende vandingsvand i et flow er kapaciteten på 2-70 m3 pr time. 

Teknologierne har været testet ved universitetet i Wageningen hvor hydrogen-peroxid og ozon i 

kombination med UV-stråler kunne fjerne omkring 80 % pesticider (van Ruijven et al. 2014). Filtre-

ring i aktivt kul efter ozon-behandling fjernede næsten 100 % pesticider (Tabel 7.1). Af tabellen ses 

at ozon skal kombineres med aktiv kul for at opnå en effekt større end 95 %. Kemisk oxidering med 

hydrogen-peroxid med UV-lys skal ligeledes kombineres med aktiv kul for at få en effekt større 

end 95 %.  

 

Tabel 3.29.1. Forskellige metoders effektivitet til at fjerne pesticider i vand. Gennemsnit af 11 pe-

sticider hvor effektiviteten varierede fra 55 % til 99 % for individuelle pesticider (van Ruijven et al. 

2014). 

Elektrokemisk 

flokkulation 

Hydrogen-peroxid  

med lavtryks UV-lys 

Hydrogen-peroxid  

med middeltryks UV-lys 
Ozon 

Ozon  

+ aktivt kul 

30 85 78 84 99 

 

Udgifterne til vandrensning afhænger af den anvendte teknologi, gartneriernes størrelse og 

mængden af spildevand. I ovennævnte hollandske test fra 2014 vil udgifterne til investering og 

drift beløbe sig til omkring 10.000 kr. pr år for et gartneri på 5 ha med en spildevandsmængde på 

500 m3 pr ha pr år (van Ruijven et al. 2014). Hvis spildevandsmængden er 1250 m3 pr ha pr år øges 
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udgifterne til ca. 13.000 kr. I fællesanlæg eller i meget store gartnerier øges arealgrundlaget hvil-

ket resulterer i reducerede udgifter pr arealenhed. Rensning med hydrogen-peroxid er lidt billigere 

end rensning med ozon. Supplerende rensning med aktiv kul øger udgifterne med 20-30 %. 

Som et alternativ til kemisk oxidering (med ozon eller hydrogen-peroxid) kan pesticider nedbrydes 

effektivt ved superkritisk vandoxidation; en forholdsvis ny teknologi hvor spildevandet først skal 

opkoncentreres ved membranfiltrering (Ottosen & Furgal, 2017). Teknologien er relativ dyr og 

endnu ikke testet med pesticidholdigt spildevand. Et andet alternativ er biologisk nedbrydning af 

pesticider. Denne metode er imidlertid ikke realistisk på grund af den store volumen af spildevand 

(van Ruijven et al. 2014). 

Nanofiltrering har været nævnt som et andet alternativ til kemisk oxidering eller i kombination 

med kemisk oxidering i stedet for aktivt kul. Da størrelsen af forskellige pesticid-molekyler er me-

get varierende vil nanofiltrering ikke holde alle pesticider tilbage. En effektiv filtrering vil formo-

dentlig kræve flere forbundne nanofiltre. I en undersøgelse af forskellige nanofiltres evne til at til-

bageholde atrazin, isoproturon og prometryn kunne 73-99 % tilbageholdes (Karabelas & Plakas, 

2011). Effektiviteten afhang dog af opløsningens indhold af organisk stof og calcium. Tilbagehol-

delsen var endvidere afhængig af om opløsningen indeholdt en, to eller tre pesticider; jo flere pe-

sticider des dårligere tilbageholdelse. Det konkluderes at nanofiltrering af vandingsvand indehol-

dende mange forskellige pesticider, organisk stof og næringsstoffer ikke kan rense til 95 %.  

I perioden 2007-2015 er forbruget af pesticider i dansk produktion af væksthusplanter reduceret 

betydeligt (Ørum et al. 2016), bl.a. fordi der er færre midler til rådighed og fordi biologisk bekæm-

pelse af skadedyr har vundet indpas. Medens anvendelsen af herbicider er beskedent anvendes 

der fortsat fungicider og insekticider i væksthus-produktionen. Der findes ikke nogen opgørelse 

over fladebelastningen for pesticider i væksthusgrønsager, men det skønnes at ligge på ca. 0,8 B pr 

ha pr år. Såfremt pesticid-indholdet reduceres med 95 % vil effektive vandrensningsteknologier 

have en standard-miljøeffekt på omkring 0,76 B pr ha pr år, hvor areal refererer til det dyrknings-

areal hvor recirkulering finder sted og som recirkuleringstanken anvendes til.  

Afslutningsvis skal nævnes at ved oxidering nedbrydes pesticider. Det er imidlertid uvist om disse 

nedbrydningsprodukter kan have miljøeffekter. 

 

Rensning af pesticidholdigt spildevand 

Formål: Fjernelse af pesticider 

Anvendelse: Grønsager og krydderurter i væksthuse med recirkulering af gødningsvand 

Teknologi: Oxidering med ozon kombineret med aktiv kul eller hydrogen-peroxid kombineret med ak-

tiv kul. Der kan ikke søges om støtte til recirkuleringstank. 

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: 0,76 B pr ha pr år ved 95 % pesticidreduktion  

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 7,6 B pr ha 
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3.30 Rensning af gødningsvand til recirkulering  

Ved recirkulering af gødningsvand genanvendes uforbrugt vand og næringsstoffer. Dette gød-

ningsvand kan imidlertid indeholde mikroorganismer som derved spredes til sunde planter. Det vil 

derfor være hensigtsmæssigt at rense drænvandet inden det genanvendes. Hertil kan der anven-

des sandfiltre, UV-anlæg, ultralyd, klorid-anlæg, biologiske anlæg, mm. Ved en reduceret smitte-

spredning kan pesticidforbruget reduceres. Der foreligger ikke nogen dokumentation for hvor me-

get pesticidforbruget kan reduceres, men det skønnes at forbruget kan reduceres med 20 % sam-

menlignet med ingen rensning af gødningsvand til recirkulering. Med afsæt i en fladebelastning for 

fungicider på skønsmæssigt 0,7 B pr ha i væksthusgrønsager opnås en miljøeffekt på 0,14 B pr ha 

pr år.  

 

 

 

  

Rensning af gødningsvand til recirkulering   

Formål: Fjernelse af mikroorganismner 

Anvendelse: Grønsager, krydderurter og bær i væksthuse/tunnel med recirkulering af gødningsvand 

Teknologi: Sandfiltre, UV-anlæg, ultralyd, klorid-anlæg, biologiske anlæg. 

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: 0,14 B pr ha pr år ved 20 % pesticidreduktion i forhold til ingen rensning 

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 1,4 B pr ha 
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4. Vand-reduktion  

 

4.1 Intelligente vandingskanoner 

Vanding kan afstemmes efter forventet fordampning. For computerstyret vandingsmaskine med 

mulighed for zone-vanding, og eventuelt computerstyring af vandingskanonens nivellering ud fra 

vindforhold, tryk m.m., anslås det at der vil kunne opnås vandbesparelser på mindst 15%. Det har 

ikke været muligt at fremskaffe dokumentation for vandbesparelsen, selvom udstyret er markeds-

ført. 

Med afsæt i rapporten ’ Fleksibel administration af tilladelser til markvanding’ (Larsen et al., 2012) 

hvor der angives et gennemsnitlig vandforbrug på 115 mm eller 1.150 m3 per ha vil der således 

kunne spares 172,5 m3 pr ha. 

 

 

4.2-4.3 Bom- og drypvandingsudstyr 

Grønsager, bær og frugt vandes ofte med vandingskanon, hvor vandet sprøjtes ud i en cirkel med 

en diameter på 40-50 m. Vandingskanonen trækkes langsomt hen over marken, som herved tilfø-

res 20-40 mm afhængigt af indtrækningshastigheden. Vandingsudstyret flyttes fra mark til mark, 

hvilket er meget tidskrævende. I perioder med tørt vejr er det nødvendigt at flytte vandingsudsty-

ret både dag og nat, hvilket er ret ubekvemt. Avlere er derfor tilbøjelige til at tilføre store vand-

mængder i stedet for en mere hyppig vanding med mindre vandmængder. Ved tilførsel af store 

vandmængder er der på de lettere jorde risiko for nedsivning af vand og næringsstoffer. Ved an-

vendelse af vandingskanon er intensiteten af det tilførte vand ofte så stor, at der står blankt vand 

eller denne løber ned ad skrænter hvilket resulterer i uensartet vandfordeling. Endvidere er der 

risiko for jorderosion selv ved tilførsel af kun 10 mm. Ved anvendelse af vandingskanon sprøjtes 

vandet langt op i luften hvorved der sker en stor fordampning især ved vanding på varme solrige 

dage. Sammenlignet med bomvanding tabes ofte 25 % af den tilførte vandmængde med vandings-

kanon (Reuter 1998). Ved bomvanding spredes vandet fra en række dyser monteret på en bom. 

Bommen, der er monteret på hjul, trækkes langsomt hen over afgrøderne. 

Intelligente vandingskanoner 

Formål: Reduceret forbrug af vand 

Anvendelse: Frugt og grønsager 

Teknologi: Computerstyret vandingsmaskine med mulighed for zonevanding  

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: 172,5 m3 vand pr ha pr år ved 15 % vandbesparelse 

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 1.725 m3 vand pr ha  
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Den mest effektive udnyttelse af tilført vand opnås dog ved anvendelse af drypslanger, placeret på 

jordoverfladen eller endnu bedre lagt ned i jorden. Herved kan vandforbruget reduceres yderli-

gere. I frugtavlen anvendes i vid udstrækning drypvanding til hvert enkelt træ eller busk. Ved an-

vendelse af drypslanger er der mulighed for hyppigt at tilføre små mængder vand, hvilket også vil 

være relevant i grønsager. Herved ikke alene forhindres jorderosion og uensartet vandfordeling, 

men man har mulighed for at programmere udstyret til at vande på bestemte tidspunkter, f.eks. 

om natten. Det skønnes at drypslager kan reducere vandforbruget med mere end 40 % i forhold til 

vandingsbom (Nielsen, 2002). 

En anden fordel ved drypvanding kan være, at gødning kan tilføres samtidig med vandingsvandet, 

herunder flydende organiske gødninger. Dryp/gødevandslanger kan med den nye teknik udlægges 

samtidig med plantning/sætning/såning, og kan placeres således, at de ikke beskadiges ved 

ukrudtsbekæmpelse og anden jordbearbejdning mellem rækkerne. Gødevanding er en forudsæt-

ning for at kunne agere hurtigt og præcist i forhold til indstråling, temperatur og plantevækst. 

Bomvanding vil kunne give en besparelse på vand på 25 % i forhold til vandingskanon. Anvendes 

drypslanger vil der kunne opnås en vandbesparelse på 40 % i forhold til bomvanding og 70 % i for-

hold til vandingskanon. 

 

 

 

4.4 Vandingsindikator/vandstyringsanlæg  

Til måling af jordens vandindhold anvendes sensorer, som placeres i jorden flere steder i marken 

og evt. i flere dybder afhængig af kulturen. Sensorer (watermarks, tensiometre og lign.) og evt. til-

hørende beslutningsstøtte for vanding, der kan indikere, om der rent faktisk er et behov for at 

Bom- og drypvandingsudstyr  

Formål: Reduceret forbrug af vand 

Anvendelse: Vanding på friland 

Teknologi: Ved bomvanding spredes vandet fra en række dyser monteret på en bom, der er monteret 

på hjul og som trækkes langsomt hen over afgrøderne. Ved drypvanding lægges drypslanger på 

jordoverfladen langs afgrøderækkerne. Drypslangerne kan eventuelt lægges ned i ca. 10 cm dybde.  

Levetid:  Bomvander: 10 år 

 Drypslanger: 3 år 

Miljøeffekt:  Bomvanding: 750 m3 vand pr ha pr år ved et reduceret vand-forbrug på 25 % 

 Drypvanding: 2.100 m3 vand pr ha pr år ved et reduceret vand-forbrug på 70 % 

Miljøeffekt i teknologiens levetid:  Bomvanding: 7.500 m3 vand pr ha  

 Drypvanding: 6.300 m3 vand pr ha  
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vande, kan dels medføre endnu større vandingsbesparelser og dels øge udbyttet per forbrugt res-

sourceenhed og give mulighed for en mere præcis vækststyring. Styring af vanding vha. sensorer, 

evt. trådløst, kan optimere vandingen ift. tidspunkt på dagen, mængder og planternes vækst. Van-

dingssensorer og tilhørende beslutningsstøttesystem vurderes at kunne reducere vandforbrug 

med mere end 25 %. 

Med afsæt i et gennemsnitligt forbrug af vandingsvand på 300 mm eller 3.000 m3/ha pr år vil der 

med en reduktion på 25 % kunne opnås en miljøeffekt på 750 m3 pr ha pr år. 

 
 

 
 
 

4.5 Regnvandsbassin  

Opsamling af regnvand med henblik på anvendelse til vanding af kulturplanterne kan reducere 

vandforbruget af grundvand betydeligt afhængig af opsamlingskapaciteten og nedbøren. Opsam-

ling af regnvand fra væksthustage kan udgøre ca. 600-700 l/m2 i et normaltår. I et normalår er for-

dampningen fra planterne i gennemsnit 582 l/m2 (DMI). Der vil derfor være overskud af nedbør 

teoretisk set afhængig af lokale forhold mellem nedbør og fordampning. Al anvendelse af regn-

vand vil betyde en besparelse af grundvand til vanding. Regnvandsopsamling kræver ud over bas-

sin, pumpekapacitet, overdækning, og ledningsføring.  

Regnvandsbassin og tilhørende anlæg med pumper, dækning og ledningsføring vil kunne give be-

sparelser på grundvand på mere end 25 %. 

Med afsæt i en gennemsnitlig nedbør på 650 mm eller 6.500 m3/ha pr år vil der med en reduktion 

på 25 % kunne opnås en miljøeffekt på 1.625 m3 pr ha pr år. 

Vandingsindikator/vandstyringsanlæg  

Formål: Reduceret forbrug af vand 

Anvendelse: Vanding på friland 

Teknologi: Sensorer og eventuelt tilhørende beslutningsstøttesystem  

Levetid: 3 år 

Miljøeffekt: 750 m3 vand pr ha pr år ved et reduceret vandforbrug på 25 % 

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 2.250 m3 vand pr ha  
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4.6-4.8 Recirkulering af vandingsvand  

I produktionen af væksthusgrønsager er det almindeligt at recirkulere vandingsvandet, tage analy-

ser af returvandet og supplere med de næringsstoffer, der er i underskud. For at begrænse forbru-

get af vand og næringsstoffer vil det derfor være hensigtsmæssigt at bruge tætte borde og anlæg 

til recirkulering af gødevand. Ved produktion i bunden af væksthus eller udendørs vil anlæg af 

støbte dyrkningsunderlag muliggøre recirkulering af gødevand, som kan tilføres enten via dryp el-

ler ebbe-flod vanding. Det vurderes at der kan spares op mod 15 % vand ved recirkulering.    

Frugt-, bær- og visse grønsagskulturer dyrkes også i stigende grad i tunnel, plasthus og væksthus. 

Her gælder de samme forhold som anført for væksthusgrønsager, og at der vil kunne spares op til 

15 % vand og næringsstoffer, ved at indføre teknologi til recirkulering. I frugt- og grønsagskulturer, 

hvor der dyrkes i bunden af tunnel eller væksthus, er det nødvendigt at dyrke i render hvorpå 

dyrkningssække, trug eller potter placeres med henblik på opsamling af drænvand. Det er dog me-

get vigtigt at disse recirkuleringsteknologier kobles til teknologier til rensning af gødevandet for 

sygdomsfremkaldende organismer og teknologi til styring af gødning (måling af de vigtigste næ-

ringsstoffers niveau og gødningscomputere til at dosere supplerende mængder af næringsstoffer). 

Her vil ligeledes kunne spares op mod 15 % vand og næringsstoffer ved recirkulering (Giuffrida and 

Leonardi, 2012; Sanchez-Del Castillo et al., 2014). 

I produktionen af 1) tomat og agurk, og 2) andre grønsager, frugt og bær i væksthus og tunnel, 

samt 3) udplantningsplanter anvendes typisk henholdsvis 10.000, 5.000 og 2.000 m3 vand pr ha. 

Sammenlignet med traditionel vanding uden recirkulering vil forbruget af vand kunne reduceres 

og den opnåede årlige miljøeffekt vil ligge på henholdsvis omkring 1.500, 750 og 300 m3 vand pr 

ha.  

Regnvandsbassin  

Formål: Reduceret forbrug af vand 

Anvendelse: Vanding af afgrøder i væksthus, tunnel og på friland 

Teknologi: Bassin og tilhørende anlæg med pumper, overdækning og ledningsføring  

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: 1.625 m3 vand pr ha pr år ved et reduceret vandforbrug på 25 % 

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 16.250 m3 vand pr ha  
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4.9 Rensning af vaskevand 

Der er stigende interesse for at genanvende vand i produktionen, herunder vask af planteproduk-

ter. Vaskevand indeholder bl.a. mikroorganismer og jord som kan fjernes ved filtrering for fysiske 

partikler og med kemisk oxidering for fjernelse af pesticidrester og mikroorganismer. Under filtre-

ringen kan der anvendes aktivt kul. Forskellige typer af kulfiltre anvendes afhængigt af hvilke stof-

fer, der ønskes fjernet. Efter filtrering skal vandet desinficeres for at fjerne svampesporer, bakte-

rier og virus. Hertil anvendes UV-stråler, ultralyd, eller klor. Ved UV-bestråling bruger man ultravi-

olet lys med bølgelængder på 240-280 nm (UV-C). Ved tilsætning af klor kan eventuelt anvendes 

elektrolyse hvor kaliumklorid omdannes til hypoklorsyre og hypoklorit. Miljøeffekten ved etable-

ring af udstyr til rensning af vaskevand afhænger af hvilken rensemetode, der kræves for at kunne 

genanvende vandet og af udstyrets kapacitet. Det skønnes at vandforbruget kan reduceres med 50 

% afhængigt af hvilke produkter der skal vaskes og hvor godt vandet ønskes renset. Hvis vandfor-

bruget sættes til 0,5 L pr kg produkt og udbyttet af høstet produkt sættes til 100 tons pr ha, er der 

et vandbehov på 50 m3 pr ha produktionsareal. Hvis vandforbruget ved genanvendelse kan redu-

ceres med 50 % opnås en miljøeffekt på 25 m3 pr ha. 

Recirkulering af vandingsvand  

Formål: Reduceret forbrug af vand 

Anvendelse: Tomat, agurk, andre grønsager, krydderurter, frugt, bær og udplantningsplanter i vækst-

hus og på containerplads 

Teknologi: Opsamling af overskudsvand og justering og recirkulering inkluderer render, borde og 

støbte dyrkningsunderlag der muliggør opsamling af drænvand, opsamlingstanke, udstyr til måling 

af ledningsværdi og næringsstofindhold samt systemer til rensning for sygdomme (sandfiltre, UV-

anlæg, kobberanlæg, klorid-anlæg, biologiske anlæg mm.) 

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: 1.500, 750 og 300 m3 vand pr ha pr år ved et reduceret forbrug på 15 % i henholdsvis 1) 

tomat og agurk i væksthus, 2) andre grønsager, frugt og bær i væksthus eller tunnel, og 3) udplant-

ningsplanter i væksthus eller på containerplads  

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 15.000, 7.500 og 3.000 m3 vand pr ha i henholdsvis 1) tomat og 

agurk i væksthus, 2) andre grønsager, frugt og bær i væksthus eller tunnel, og 3) udplantningsplan-

ter i væksthus eller på containerplads 
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Rensning af vaskevand  

Formål: Rensning af vaskevand 

Anvendelse: Vask af grønsager, frugt og bær, champignon 

Teknologi: Filtre, oxidering, UV-anlæg, ultralyd, klorid-anlæg 

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: 25 m3 pr ha pr år ved 50 % vandreduktion 

Miljøeffekt i teknologiens levetid: 250 m3 pr ha 
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5. Økologisk produktion 

Til økologisk produktion er der ud over nedennævnte teknologier mulighed for at søge tilskud til 

teknologier nævnt under 1. Energireduktion. 

 

5.1 Lugerobot til rækkeafgrøder af grønsager 

Lugerobotter kan anvendes til ukrudtsbekæmpelse mellem og i rækkerne i udplantede grønsager 

som kål, salat, selleri, løg og porre. Robotterne er udstyret med kameraer, der kan genkende af-

grødeplanter, og derved få mekaniske lugeaggregater til at undvige afgrødeplanterne. På det Euro-

pæiske marked forhandles i øjeblikket flere forskellige lugerobotter, men på det danske marked 

dominerer især to lugerobotprincipper. Det ene benytter sig af højtsiddende kameraer, der detek-

terer flere rækker samtidigt, og dermed foretager en mønstergenkendelse af rækkestrukturen. 

Selve lugningen foretages med ét roterende skær per række. Det andet lugeprincip har ét linjeka-

mera per afgrøderække, der detekterer hver eneste afgrødeplante. Lugningen fortages med to 

flade skær – ét fra hver side af rækken – som føres ud og ind imellem afgrødeplanterne. Robotlug-

ning er testet i udplantet kål i England, hvor 62-87 % af ukrudtet i rækken blev bekæmpet inden 

for en radius af 24 cm fra kålplanterne (Tillett et al., 2008). I udplantet hvidkål i Danmark blev 76 % 

af ukrudtet i rækken bekæmpet, hvilket var ca. 14% bedre end ikke-intelligente metoder som 

ukrudtsharvning og fingerhjul (Melander et al., 2015). I samme undersøgelse blev robotlugning 

også testet i udplantede løgklynger med 7 løgplanter per klynge. Her bekæmpede teknologien ca. 

54 % af ukrudtet i rækken under mindre gunstige forhold til ca. 86 % af i-rækken ukrudtet under 

mere gunstige forhold. I hverken den engelske eller danske undersøgelse opstod der nævnevær-

dige afgrødeskader som følge af robotlugning. I udplantede løg efterlades en restukrudtsmængde, 

som kan fjernes manuelt. Tidsforbruget til håndlugning vil helt afhænge af ukrudtstrykket, men 

kan typisk ligge på 30-90 timer ha-1 (ikke publicerede data fra Melander et al., 2015).  

Lugerobotter har endnu ikke vist tilstrækkelig pålidelighed til anvendelse i udsåede rækkeafgrøder. 

Robotterne er især testet i roer, men indtil videre uden større succes. Ukrudt og afgrøde ’flyder’ 

nemt sammen, hvilket gør det svært for kamerateknologien at foretage en klar adskillelse af af-

grøde og ukrudt. 

Anvendelse af lugerobotter er oplagt i den økologiske produktion. Robotlugning vil understøtte en 

udvidelse af det økologiske areal og dermed bidrage til en nedsættelse af pesticidforbruget. De 

væsentligste argumenter for at investere i lugerobotteknologien frem for redskaber uden intelli-

gens er flere driftstimer og større sikkerhed for ikke at skade kulturplanterne.  
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5.2 Ukrudtsbrænder  

Fremspiret ukrudt kan bekæmpes ved fladebrænding. I den økologiske grønsagsproduktion er me-

toden meget almindelig, og anvendes typisk lige før afgrøden spirer frem. Kombineres brændingen 

med et falsk såbed, der stimulerer mest muligt ukrudt til at spire frem før afgrøden, kan effekten 

blive ganske høj (Melander & Rasmussen, 2001). I langsomtspirende kulturer som løg, porre og gu-

lerødder kan der opnås 50-80 % effekt mod ukrudt i rækken, da meget ukrudt vil være spiret frem 

før afgrøden (Melander & Rasmussen, 2001; Ascard et al., 2007). Fremspiret ukrudt bekæmpes 

ved en temperatur på 800-900 °C, der opnås under brænderens afskærmning. Gasforbruget er ty-

pisk 60-80 kg propangas ha-1 ved en brænding i hele bredden. Metoden kan også anvendes i majs, 

hvor der typisk brændes før fremspiring og igen på majsens 3-4 bladstadsstadium, som sammen 

med alm. radrensning udgør den samlede ukrudtsbekæmpelse.  

Ukrudtsbrænding kan understøtte en udvidelse af det økologiske areal og dermed bidrage til en 

nedsættelse af pesticidforbruget. 

 

 

 

Lugerobot til rækkeafgrøder  

Formål: Ukrudtsbekæmpelse  

Anvendelse: Rækkeafgrøder af grønsager 

Teknologi: Kamerastyrede lugeaggregater til bekæmpelse af ukrudt mellem og i rækkerne 

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: Øget økologisk produktion på bekostning af pesticidsprøjtet konventionel produktion 

Ukrudtsbrænder  

Formål: Ukrudtsbekæmpelse 

Anvendelse: Udsåede og langsom-spirende frilands-grønsager 

Teknologi: Varmebehandling af ukrudt ved fladebrænding eller rækkebrænding før hovedafgrøden er 

spiret frem  

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: Øget økologisk produktion på bekostning af pesticidsprøjtet konventionel produktion 
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5.3 Autostyring af mekanisk ukrudtsbekæmpelse i grønsager 

Autostyring til radrensere ved hjælp af kameraer eller præcise GPS-systemer er teknologier, som 

kan rationalisere radrensningen i økologiske rækkeafgrøder (Wiltshire et al., 2003). Kamerasyste-

merne kan bestå af: ét kamera per bed til mønstergenkendelse af rækkerne; ét linjekamera per 

afgrøderække til identifikation af enkeltplanter; eller ét 2D Charge-Coupled Device (CCD) kamera 

per række, som tilsvarende linjekameraet ser mere lodret ned på afgrødeplanterne. Både linjeka-

meraet og 2D CCD kameraet er afhængig af en tydelig kontrast mellem jord og afgrøde. Real Time 

Kinematic (RTK) GPS-systemer kan også være en relevant mulighed til styring af radrenseren i for-

hold til afgrøderækken. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse mellem afgrøderækkerne eliminerer beho-

vet for kemisk bekæmpelse i dette område.  

Radrensere med eller uden autostyring kan påmonteres ekstraudstyr som fingerhjul, skrabepinde, 

hyppeskær eller strigletænder til bekæmpelse af ukrudt i selve afgrøderækken (Cloutier et al., 

2007; Van der Weide et al., 2008). Fingerhjul består af roterende hjul påmonteret gummi- eller 

plastfingre. Hver række behandles af to hjul -  ét på hver side af rækken – hvor fingrene bekæmper 

ukrudtet i rækken mekanisk. Skrabepinde består af bøjet fjederstål, hvor to pinde – en på hver 

side af rækken – ’skraber’ jorden i en dybde på 1-2 cm, hvorved ukrudtet bekæmpes. Hyppeskær 

er vinklede gåsefodsskær eller A-skær, som afhængigt af kørehastigheden kan hyppe jord op om-

kring afgrødeplanterne i rækken og dermed tildække ukrudtet. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i 

rækken vha. fingerhjul, skrabepinde, hyppeskær og strigletænder kræver robuste afgrødeplanter 

for at undgå afgrødeskader. Kun godt forankrede udplantningsplanter, samt udsåede kulturer, der 

har nået et vist udviklingstrin, kan tåle behandlingen. Ukrudtet skal være småt på bekæmpelses-

tidspunktet (helst ikke mere end kimbladsstadiet), for at ukrudtseffekten er tilstrækkelig god. I 

økologisk produktion kan ekstraudstyr til mekanisk ukrudtsbekæmpelse i rækkerne nedsætte be-

hovet for håndlugning med 50-100 % afhængigt af afgrødetypen – de største reduktioner opnås i 

udplantede kulturer som f. eks. kål (bl.a. Van der Weide et al., 2008).  

Autostyring af mekanisk ukrudtsbekæmpelse kan understøtte en udvidelse af det økologiske areal 

og dermed bidrage til en nedsættelse af pesticidforbruget.  

 

 

 

Autostyring af mekanisk ukrudtsbekæmpelse i grønsager  

Formål: Ukrudtsbekæmpelse i rækkeafgrøder 

Anvendelse: Rækkedyrkede grønsagsafgrøder 

Teknologi: Kamerastyring af radrenser  

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: Øget økologisk produktion på bekostning af pesticidsprøjtet konventionel produktion 



 

59 
 

5.4 Båndsprøjtning 

Båndsprøjtning kan anvendes ved plantebeskyttelse med økologisk godkendte midler i rækkedyr-

kede afgrøder som jordbær og grønsager. Ved at anvende båndsprøjtning, hvor der anvendes en 

båndbredde, der svarer til kulturens båndbredde, reduceres pesticidanvendelsen i forhold til bred-

sprøjtning af kulturen. Reduktionen vil afhænge af hvilket dyrkningssystem, der anvendes. Der an-

vendes båndsprøjter med typisk flere dyser pr afgrøderække. Dyserne kan være monteret indven-

digt i en skærm, så sprøjtningen foretages afskærmet med en reduceret afdriftsrisiko. 

 

 

 

5.5 Tunnelsprøjte med recirkulering af sprøjtevæske 

Ved sprøjtning med økologisk godkendte sprøjtemidler i træ- og buskfrugt anvendes tågesprøjter. 

Sprøjtevæsken udsprøjtes horisontalt fra sprøjten, samt opad for at kunne dække hele kulturhøj-

den. Sprøjteteknologien forudsætter således, at der sprøjtes mod en ”kulturvæg” med konstant 

højde. I unge kulturer vil der være huller i denne væg, og specielt i unge kirsebærplantager vil kun 

en mindre del af sprøjtevæsken blive opfanget af kulturen. Ved tidlige sprøjtninger før udspring vil 

en stor del af sprøjtevæsken ligeledes gå tabt. I etablerede plantager vil der være huller i plantebe-

standen, og kulturhøjden vil variere. Når det tilstræbes at dække i maksimal kulturhøjde, vil dette 

også medføre et tab. Selv i veletablerede kulturer vil der generelt være en vis hulprocent igennem 

hele sæsonen.  

En tunnelsprøjte er udformet som en tunnel hvori dyserne er monteret. Sprøjterne kan anvendes i 

de nye dyrkningssystemer af frugt, hvor kulturhøjden er begrænset til nogle få meter. Under kør-

sel passerer kulturen igennem tunnelen, og sprøjtevæske, der ikke rammer kulturen, opfanges af 

den modstående tunnelside. Sprøjtevæsken filtreres og genanvendes, og både forbruget og afdrif-

ten reduceres. 

Det skønnes, at tunnelsprøjter med recirkulering af sprøjtevæske kan reducere forbruget af sprøj-

temidler i frugt- og bærkulturer med ca. 20 % (Pergher et al., 2013; Nogle af disse systemer er te-

stet hos Julius Kühn-Institut i Tyskland  https://www.julius-kuehn.de/at/ab/abdrift-und-risikomin-

derung/pflanzenschutzmitteleinsparung/). 

Båndsprøjtning  

Formål: Ukrudtsbekæmpelse i rækkeafgrøder 

Anvendelse: Jordbær og andre kulturer dyrket på rækkeafstand hvor bomsprøjte er referencesprøjte 

Teknologi: I rækkeafgrøder tilføres økologisk godkendte sprøjtemidler i et bånd svarende til afgrødens 

båndbredde hvor dyserne eventuelt er afskærmet til reduktion af afdrift  

Levetid: 15 år 

Miljøeffekt: Reduceret forbrug af økologisk godkendte midler 

https://www.julius-kuehn.de/at/ab/abdrift-und-risikominderung/pflanzenschutzmitteleinsparung/
https://www.julius-kuehn.de/at/ab/abdrift-und-risikominderung/pflanzenschutzmitteleinsparung/
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5.6 Sensorafblænding af dyser på tågesprøjter 

Ved sprøjtning med økologisk godkendte sprøjtemidler i træ- og buskfrugt anvendes tågesprøjter. 

Formålet med sensorafblænding er at hindre de tab af sprøjtevæske der sker ved tågesprøjtning af 

frugt- og bærkulturer som følge af heterogenitet i plantebestanden. 

Sensorafblænding er en teknologi, der anvendes på almindelige tågesprøjter. En række sensorer, 

svarende til antallet af dyser, er monteret på sprøjten foran dyserne og registrerer huller i plante-

bestanden. Hvor der er registreret et hul i plantebestanden, der svarer til den bredde dysen dæk-

ker, lukkes for den tilsvarende dyse i det tidsinterval, der svarer til længden af hullet i plantebe-

standen. Teknologien sikrer en besparelse i forbruget af sprøjtemidler.  

Det skønnes, at tågesprøjter der er monteret med sensorafblænding af dyser kan reducere forbru-

get af økologisk godkendte sprøjtemidler i frugt- og bærkulturer med ca. 20 % (Pergher et al., 

2013; Nogle af disse systemer er testet hos Julius Kühn-Institut i Tyskland  https://www.julius-

kuehn.de/at/ab/abdrift-und-risikominderung/pflanzenschutzmitteleinsparung/). 

 

 

 

Tunnelsprøjte med recirkulering af sprøjtevæske   

Formål: Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr  

Anvendelse: Træ- og buskfrugt 

Teknologi: Sprøjtevæske, der ikke rammer kulturen, opfanges af den modstående tunnelside, filtreres 

og genanvendes  

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: Reduceret forbrug af økologisk godkendte sprøjtemidler  

Sensorafblænding af dyser på tågesprøjter  

Formål: Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr  

Anvendelse: Træ- og buskfrugt  

Teknologi: Sensorer lukker for sprøjtedyserne når der er huller i plantebestanden  

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: Reduceret forbrug af økologisk godkendte sprøjtemidler 

https://www.julius-kuehn.de/at/ab/abdrift-und-risikominderung/pflanzenschutzmitteleinsparung/
https://www.julius-kuehn.de/at/ab/abdrift-und-risikominderung/pflanzenschutzmitteleinsparung/
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5.7 Lugevogn  

Platform hvor lugepersonale på nemmeste, hurtigste og på mest komfortable vis kan fjerne ukrudt 

over en eller flere afgrøderækker. Platformene er typiske traktordrevne, men elektriske og selvkø-

rende er markedsført. En lugevogn resulterer i øget produktivitet ved øget dyrkningssikkerhed. 

 

 

 

5.8 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i frugt- og bær-plantager  

Der findes flere modeller af sideforskudte traktordrevne fræsere, skuffejern eller roterende snore 

til mekanisk renhold i trærækker (Lindhard Pedersen og Vittrup Christensen, 1992; Lindhard Pe-

dersen og Pedersen, 2004; Lindhard 2012).  

 

 

 

5.9 Insektnet og fiberdug 

Dækning af afgrøder kan deles i to hovedgrupper: 1) Dækning med fiberdug (polypropylen dug af 

varierende tykkelse, varmet sammen til et ’ikke vævet’ men filtagtig net) og 2) Dækning med in-

sektnet (polyethylen fibre i vævet net af varierende maskevidde). Der findes mange fabrikater og 

kvaliteter af især fiberdug. Dækning med fiberdug anvendes udbredt til at fremme tidlige kulturer 

som f.eks. blomkål.  

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i frugt- og bær-plantager 

Formål: Ukrudtsbekæmpelse  

Anvendelse: Frugt og bær 

Teknologi: Sideforskudt traktordreven udstyr til mekanisk ukrudtsbekæmpelse i frugt og bær  

Levetid: 5 år 

Miljøeffekt: Øget økologisk produktion på bekostning af pesticidsprøjtet konventionel produktion 

Lugevogn 

Formål: Ukrudtsbekæmpelse  

Anvendelse: Grønsager 

Teknologi: Traktordrevne eller elektriske platforme hvor lugepersonale på komfortabel vis kan fjerne 

ukrudt i rækkeafgrøder 

Levetid: 5-10 år 

Miljøeffekt: Øget økologisk produktion på bekostning af pesticidsprøjtet konventionel produktion 
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Insektnet anvendes til dækning gennem hele sæsonen mod flyvende insekter. En stor del af littera-

turen om netdækning stammer fra undersøgelser udført i Tyskland i 1980-erne med dyrkning af 

ræddiker samt nogle nyere undersøgelser i gulerod (Tyskland, England) og enkelte i kinakål og 

blomkål (Tyskland, England, Danmark). Der er især sigtet på dyrkning af kål og gulerod.  

Flyvende insekter, der optræder som skadedyr i kål, er fortrinsvis den lille kålflue og stor og lille 

kålsommerfugl populært kendt som ’kålorme’. Der findes en del andre insekter, der kan have be-

tydning som skadedyr i kål bl.a. bladlus, trips, kålmøl, tæger, snudebiller. Flyvende insekter der op-

træder som skadedyr i gulerod er fortrinsvis gulerodsfluen og agerugler (knoporm). Maskevidden i 

insektnet må maksimalt være 1.6 mm for at beskytte mod kålflue og maksimalt 1.2 mm for at be-

skytte mod gulerodsfluen (Huber,1989). Insektnet kan ikke regnes med at være effektive mod me-

get små flyvende insekter fx trips og bladlus.  

Netdækning kan også være relevant i produktionen af frugt og bær for at forhindre angreb af bl.a. 
pletvingefluen, der i de senere år er blevet et stort problem. 

Sammenfattende kan ud fra en lang række undersøgelser konkluderes: Dækning med tætvævet 

fiberdug og insektnet kan holde flyvende insekter ude i kål- og gulerodskulturer når nettet er tæt 

langs randen, ikke beskadiget og nettet dækker afgrøden i den tid de flyvende insekter findes 

(Eichin et al., 1987; Thorhauge et al., 1990; Mertz, 1989; Osinga, 1994). Der er stor prisforskel på 

fiberdug og insektnet. Insektnet koster i gennemsnit 5 til 6 gange mere end fiberdug. Prisen for in-

sektnet kan virke begrænsende på indsatsen i praksis. Insektnet er dog mange gange stærkere end 

fiberdug og angives at kunne bruges op til 6-10 år. En barriere mod større anvendelse af netdæk-

ning er: Større arbejdsforbrug, større omkostninger, mere viden om specielle dyrkningsproblemer, 

bedre og mere udførlige dyrkningsvejledninger for de enkelte kulturer. Dækning med insektnet/fi-

berdug kan holde de fleste flyvende insekter ude i kål- og gulerodskulturer når de anvendes i den 

tid hvor de flyvende insekter findes.  

Det skønnes, at dækning med insektnet/fiberdug i stort omfang kan reducere forbruget af økologi-

ske bekæmpelsesmidler. 

 

 
 
 

Insektnet og fiberdug  

Formål: Værn mod insektangreb  

Anvendelse: Beskyttelse mod skadedyrsangreb i grønsager, frugt og bær 

Teknologi: Overdækning af afgrøder som værn mod insektangreb  

Levetid: 5 år 

Miljøeffekt: Øget økologisk produktion på bekostning af pesticidsprøjtet konventionel produktion 
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5.10 Ukrudtsdug 

Bionedbrydelige folier til jordbrug fås i dag i mange forskellige materialer og kvaliteter (Iwata, 

2015; Kasirajan & Ngouajio, 2012; Song et al., 2009), alt afhængig af hvordan de skal anvendes 

(dækning eller mulch) og hvilken type afgrøde, der skal dyrkes. De består af certificeret biologisk 

nedbrydeligt og komposterbart materiale og nogle typer er også baseret på cellulose/papir. Foli-

erne eliminerer eller reducer brugen af herbicider og reducerer også vandforbruget. Besparelser 

på vandforbrug er især en vigtig faktor i varme og tørre klimazoner. 

Folierne er bionedbrydelige i jorden og kan fås med tilpasset levetid, skræddersyet til forskellige 

afgrøder. Skal normalt ikke fjernes og derfor ingen omkostninger til bortskaffelse. Tiden for ned-

brydning i jord efter nedmuldning er som regel mellem 1-24 måneder, afhængigt af jordtype, kli-

maet og især temperaturen (også fugt, pH, UV lys). 

Det er dog ikke alle typer nedbrydelig plast der forsvinder helt og bliver til CO2 og vand og man bør 

derfor vælge den rigtige type til sin produktion. Det såkaldte oxo-nedbrydelig, foto-nedbrydelig og 

vandopløselig plast må ikke forveksles med bionedbrydelig plast. Oxo-nedbrydelig plast indeholder 

tilsætningsstoffer (additiver), der gør, at plasten opløses, når den udsættes for ilt. Men plasten 

omdannes ikke til organisk materiale, vand, CO2 og/eller metan, som det er tilfældet med bioned-

brydelig plast. I stedet nedbrydes plasten til meget små plaststykker, som ikke er synlige for det 

blotte øje. Plasten forsvinder således ikke og kan ikke indgå i naturens opbygning af nye levende 

organismer. Derfor er plasten ikke bionedbrydelig, og dermed er den heller ikke komposterbar, og 

den kan ikke efterleve kriterierne i de internationalt anerkendte standarder for bionedbrydelighed 

og komposterbarhed (Anon., 2014). Foto-nedbrydelig plast er plast, der nedbrydes ved påvirkning 

af ultraviolette (UV) stråler, og vandopløselig plast er plast, der opløses i vand ved bestemte tem-

peraturer, og som derefter måske kan nedbrydes af mikroorganismer i vandet (Anon. 2014). 

Anvendt rigtigt kan folierne som mulch (overdækning af jorden som ukrudtsdug) reducere herbi-

cidforbruget med op mod 100 %. Besparelsen skal ses i forhold til en fladebelastning på 3,53 og 

0,73 B pr ha for herbicider i henholdsvis grønsager og frugt/bær i 2016 (Ørum & Holtze, 2017).  

 

 
 

Ukrudtsdug  

Formål: Ukrudtsbekæmpelse 

Anvendelse: Grønsager, frugt og bær på friland 

Teknologi: Dækning af jordoverflade for bekæmpelse af ukrudt  

Levetid: 5 år 

Miljøeffekt: Øget økologisk produktion på bekostning af pesticidsprøjtet konventionel produktion 
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5.11 Tunneler til dyrkning af frugt, bær og grønsager 

I det tidlige forår er klimaet normalt den begrænsende faktor for tidlig plantning af havebrugsaf-

grøder. Løsningen kan være lette væksthuse dækket med et enkelt lag af klar polyethylen plast, 

som kan øge dagtemperaturen og øger temperatursummen i vækstsæsonen.  Der er dog nogle be-

grænsninger i de simple lave væksthuse, så et mere fremtidsorienteret system vil være brug af 

plasthuse, der placeres permanent på området, og kan isoleres og om nødvendigt opvarmes – ofte 

kaldet høje tunneler eller plastvæksthuse. Man kan i princippet skelne mellem høje helårstunneler 

(passive solvarmede væksthuse) og 3-sæsons høje tunneler (er almindelige i dag), der ikke anven-

des i vintersæsonen, men hvor man typisk fjerner plastdækket i vintersæsonen (Blomgren og 

Frisch, 2009; Rasmussen og Orzolek, 2009; Reid, 2008; Wien et al., 2008). 

Dyrkning af bær og grønsager i tunneler eller plastvæksthuse giver avlerne mulighed for at udvide 

deres sæson både tidligt og sent, og dermed øge deres konkurrenceevne i forhold til produkter, 

der importeres (Pedersen et al., 2011). Temperatur og ventilationskontrol er afgørende for pro-

duktion af sunde afgrøder med høj kvalitet, så derfor er den langsigtede løsning at investere i 

mere avancerede væksthuse med ventilationssystemer, så den relative fugtighed og temperaturen 

kan styres. 

Helårstunneler med mulighed for en vis grad af klimastyring er også velegnet til økologisk produk-

tion af grønsager, frugt og jordbær, som i dag dyrkes på friland. De kan fungere som regn- og hagl-

beskyttelse, forlænge sæsonen eller der kan introduceres nye plantearter, som normalt ikke vil 

kunne klare sig i Danmark. Tunneler alene vil kunne reducere visse sygdoms- og skadedyrsproble-

mer, og tunneler og plastvæksthuse med mulighed for klimastyring vil kunne reducere forekom-

sten af andre sygdomme, og for de resterende vil der være bedre mulighed for kontrol med biolo-

gisk bekæmpelse. Helårstunneler eller væksthuse vil desuden betyde, at man bedre kan styre gød-

ning og vanding og dermed gøre produktionen mere kontrolleret og mere bæredygtig, samtidig 

med at kvaliteten forbedres og spildet reduceres for nogle produkter. 

I USA og Canada har de høje tunneler vist sig at være velegnede til produktion af højværdiafgrø-

der, herunder salatmix, babyspinat, tomater, agurker, rød peber, basilikum, afskårne blomster, 

hindbær, jordbær og meget mere. Også dværgtræ-afgrøder som søde kirsebær kan produceres i 

større multi-bay tunneler (Cheng og Uva, 2008).  

Svampesygdomme ændrer karakter i et plasthus og tunnel, og kan være et problem, hvis den rela-

tive fugtighed ikke kan reguleres. Faren for et angreb er størst, når luftstrømmen inde i tunnelen 

er lav og den relative luftfugtighed er høj. I jordbær er set større angreb af meldug og et mindre 

angreb af gråskimmel i tunnel (Xiao et al., 2001). Valg af resistente sorter, aktiv ventilation (ved at 

tilføje gavl- eller tagventilation) og fremme af bedre luftcirkulation inde i tunnelen (fx tilføjelse af 

aktive ventilatorer) er mulige løsninger på problemet, men der er begrænsede erfaringer fra Dan-

mark på dette område. 
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Skadedyr forårsager normalt mindre skade i høje tunneler, bl.a. fordi afgrøderne en del af tiden 

vokser, hvor skadedyr er mindre aktive. Ikke desto mindre kan insekter (bladlus, mider, trips, blad-

hvepse) være generende i høje tunneler. Registreringer af klimaparametre viser at temperaturen 

er lidt højere i tunnelen end udenfor (Daugaard, 2008). Drypvanding reducerer vandforbruget og 

de danske undersøgelser har også vist, at ukrudtstrykket er lavt mellem rækkerne, fordi jorden for-

bliver tør. 

Ved dyrkning i høje tunneler og plastvæksthuse vil der for højværdiafgrøder som f.eks. jordbær, 

hindbær og visse frilandsafgrøder, i forhold til frilandsdyrkning, kunne reduceres i forbruget af 

økologisk godkendte midler fordi biologisk bekæmpelse vil være mulig. Herudover vil det ved 

drypvanding være muligt at reducere vand- og gødningsforbruget. Samtidig opnås tidligere udbyt-

ter, og nogle år også reduceret spild på grund af klimabeskyttelse mod regn og hagl. I junibærende 

jordbær er udbytterne under danske forhold på friland 6-8 ton/ha og i tunneller ved dyrkning i 

bede på jorden ca. 25 ton/ha. Det bliver mere almindeligt at dyrke remonterende jordbærsorter i 

tunneller, plasthuse og væksthuse hvor der kan opnås udbytter på 40 ton/ha (pers. med. Konsu-

lent i GartneriRådgviningen).  

 

 

 

5.12 Tabletop-systemer og hængende render til dyrkning af bær 

Opsætning af tabletop-systemer og hængende render i bordhøjde til dyrkning af bl.a. jordbær i 

dyrkningssække, trug eller potter i tunneller, plastvæksthuse eller væksthuse giver op til 10 % hø-

jere salgbart udbytte end ved dyrkning på bede i bunden af husene (http://www.hayg-

rove.com/en/growing-systems/substrate-systems/). Dvs. junibærende jordbærsorter kan komme 

op på ca. 28-30 ton/ha og remonterende jordbærsorter på ca. 45 ton/ha (pers. med. konsulent 

GartneriRådgviningen). Tabletop-systemer og hængende render sikrer et mindre fugtigt miljø om-

kring planterne og mindre risiko for jordbårne sygdomme. Desuden sikres langt bedre ergonomi-

ske arbejdsstillinger i forbindelse med arbejdsprocesser som plukning, fjernelse af udløbere, af-

bladning mm.  

Tunneler til dyrkning af frugt, bær og grønsager 

Formål: Reduceret angreb af sygdomme og skadedyr 

Anvendelse: Frugt, bær og grønsager 

Teknologi: Helårstunneler og 3-sæsons tunneler til afskærmning mod sygdomme og skadedyr eventu-

elt assisteret af øget klimakontrol  

Levetid: 5 år 

Miljøeffekt: Øget økologisk produktion på bekostning af pesticidsprøjtet konventionel produktion 

http://www.haygrove.com/en/growing-systems/substrate-systems/
http://www.haygrove.com/en/growing-systems/substrate-systems/
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5.13 Løvopsamler til frugtplantager 

Opsamling af gamle blade kan reducere angreb af skurvsvampen året efter. Skurvsvampen over-

vintrer på de gamle blade, hvorfra den primære infektion sker næste år. Opsamling af bladene og 

evt. kompostering derefter vil minimere risikoen for skurvsvampeangreb, og dermed reducere 

spildet i frugtavlen. Skurvangreb er den primære årsag til reduceret udbytte og ødelagt salgskvali-

tet i økologisk frugtavl. 

Miljøeffekten ved opsamling af løv er via et reduceret angreb af sygdomme en øget produktivitet, 

en øget kvalitet og en forbedret produktions-sikkerhed. 

 

 

5.14 Sorteringsanlæg med NIR-teknologi 

En oversigt over den seneste udvikling inden for optiske systemer til automatisk sortering og in-

spektion af frugt og grønsager viser at de er stærke værktøjer til både at kvalitetssikre og øge ka-

pacitet på samme enhed (Cubero et al., 2011). Typiske anvendelser af disse højteknologiske syste-

mer omfatter sortering, kvalitetsestimation ud fra eksterne parametersettings eller karakteristiske 

egenskaber, overvågning af frugt og grønsager under opbevaring eller evaluering af behandlinger. 

Funktionerne i et optisk system medvirker til at øge kapaciteten og objektiviteten for kontrol og 

kvalitetssikring af længerevarende inspektionsprocesser set i forhold til en manuel proces. Syste-

mer, som er baseret på analyse i det ultraviolette (UV) eller nær-infrarøde (NIR) spektrum gør det 

muligt at detektere defekter eller funktioner, som de menneskelige sanser ikke kan opfange uden 

at forårsage skade på frugt eller grønsager (f.eks. sukkerindhold, stødpletter, råd, svampesporer). 

Tabletop-systemer og hængende render til dyrkning af bær 

Formål: Reduceret angreb af sygdomme og skadedyr 

Anvendelse: Bær 

Teknologi: Specialfremstillede konstruktioner (tabletop systems og hanging gutters). Kan dog også 

være simplere ’hjemmelavede’ systemer  

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: Øget økologisk produktion på bekostning af pesticidsprøjtet konventionel produktion 

Løvopsamler 

Formål: Reduceret angreb af sygdomme 

Anvendelse: Frugtavl 

Teknologi: Opsamling med stive børster eller sug  

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: Øget økologisk produktion på bekostning af pesticidsprøjtet konventionel produktion 
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Automatiske sorteringsanlæg kan levere store mængder af frugt og grønsager, der er blevet inspi-

ceret individuelt og samtidigt levere digitale registreringer af frugt-eller grønsagspartiet.  

I økologisk dyrkede grønsager er lagertabet ofte væsentligt større end i konventionelt dyrkede 

grønsager. Efter høst af økologisk dyrkede grønsager er der ofte et stort spild på grund af råd på 

lager eller efter klargøring til salg. I f.eks. løg og gulerødder er der ofte et lagertab på 20-40 % af 

den indlagrede mængde. Dette spild af ressourcer kan minimeres med mere skånsom håndtering 

ved høst og indlagring. Højteknologiske robot- og automationsteknologier som sorterer og place-

rer frugt og grønsager på lager findes for en stor dels vedkommende som prototyper, men enkelte 

automatiserede stationære sorterings- og pakkeanlæg er markedsført. 

Miljøeffekten er en øget produktivitet via forbedret produktkvalitet og arbejdslettelse, som resul-

terer i et reduceret ressourceforbrug. 

 

 

5.15 Varmtvandsbehandling til forebyggelse af lagerråd  

Dypning eller overbrusning af frugt, bær og grønsager med varmt vand ved ca. 50-52 oC i en kor-

tere periode efter høst kan reducere udvikling af f.eks. frugtråd på lageret med op til 90 % når det 

gælder de almindeligt forekommende lagerrådsygdomme som Gloeosporium, Monilia og frugt-

træskræft (Maxin et al., 2012 a, Maxin et al., 2012 b).  

Ved dypning eller overbrusning med varmt vand kan mængden af frugtråd som potentielt udvikles 

på lagerret reduceres med 90 % i følsomme sorter. Dypning af æbler i varmtvand har i en årrække 

fundet sted i Tyskland og Østrig. I Danmark er brug af overbrusning eller andre metoder forholds-

vis nyt.  

 

Sorteringsanlæg med NIR-teknologi  

Formål: Øget produktivitet via forbedret produktkvalitet af økologiske produkter og arbejdslettelse 

hvilket resulterer i reduceret ressourceforbrug 

Anvendelse: Frugt og grønsager 

Teknologi: System baseret på refleksion gør det muligt at detektere indhold og indvendige defekter 

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: Øget økologisk produktion på bekostning af pesticidsprøjtet konventionel produktion 

Varmtvandsbehandling til forebyggelse af lagerråd  

Formål: Bekæmpelse af sygdomme 

Anvendelse: Frugt, bær og grønsager 

Teknologi: Dypning eller overbrusning af frugt, bær og grønsager med varmt vand  

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: Øget økologisk produktion på bekostning af pesticidsprøjtet konventionel produktion 
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5.16 Gødevandingsudstyr  

Drypvanding giver potentielt en bedre udnyttelse af vand og næringsstoffer. Der kan opnås vand-

besparelser på ca. 25 % i forhold til udbringning med sprinklere, og hvor udnyttelsen af hver m3 

vand er 95 % (Thörmann, personlig meddelelse). Samtidige investeringer i sensorer og beslutnings-

støtte for vanding, der kan indikere, om der rent faktisk er et behov for at vande, kan dels medføre 

endnu større vandingsbesparelser og dels øge udbyttet per forbrugt ressourceenhed og give mu-

lighed for en mere præcis vækststyring. Danske forsøg i ikke-økologiske kartofler har vist et poten-

tielt merudbytte ved gødevanding, men også at teknologien til udlægning og indsamling af slanger 

ikke er helt udviklet endnu (Bødker & Heiselberg, 2011).  

En forudsætning for, at en større og større del af produktionen af grønsager, bær og buskfrugt kan 

dyrkes i tunneller er, at det er muligt at håndtere dryp- og gødevandingsudstyr i praksis uden eks-

tra tidsforbrug. Det forventes, at dyrkningen af en række grønsager og træfrugt i den nærmeste 

fremtid også vil foregå under en eller anden form for klimaskærm. Dyrkning i tunnel med gødevan-

ding har en række fordele uanset afgrøde- og dyrkningssystem i særdeleshed til økologisk dyrk-

ning. 

Nye teknologier til gødevanding med organiske gødninger i tunnel og på friland kan sikre, at der 

ikke sker tilstopning af dryp og slanger, samtidigt med at der opnås den ønskede sammensætning 

på drypstedet. En af de største begrænsninger i anvendelsen af gødevanding er udbuddet af eg-

nede gødninger, uanset om man ønsker at dyrke i bunden af tunnellen, kammen, bed, eller på tab-

letop-systemer i potter, sække eller lignende godkendt til økologisk dyrkning. Specielt udbuddet af 

flydende gødninger er meget lille og mange af de organiske gødninger indeholder en del fast stof, 

som kan give problemer ift. pumpekapacitet (trykket skal være større) og med tilstopning af de 

kendte drypvandingsanlæg. På friland er der et behov for udvikling af teknik til såvel udlægning 

som opsamling af drypslanger, der forhindrer beskadigelse ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse og 

anden jordbehandling. 

Gødevanding er en forudsætning for at kunne agere hurtigt og præcist i forhold til indstråling, 

temperatur og plantevækst. Det er svært at finde videnskabelige referencer på, at organiske gød-

ninger giver problemer med tilstopning af drypvandingsanlæg, og problemet kan delvist overkom-

mes ved filtre, men filtrering vil medføre en vis uønsket tilbageholdelse af næringsstoffer samt 

stille krav til større pumpekapacitet. Gødevanding er ikke kun interessant i tunnel, men også på 

friland, da det mindsker vandforbruget pga. mindre fordampning og mindre tab, da det kun tilfø-

res i planterækken.  
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5.17 Markiser til beskyttelse mod regn i frugt og bær 

Opsætning af markiser i æbler og pærer har i forsøg vist, at angreb af svampesygdomme reduce-

res væsentligt. Både angreb af æbleskurv og angreb af diverse lagerrådsygdomme reduceres til et 

niveau, som konventionelt sprøjtede frugter. Samtidig reduceres solskold, haglskader og klimabe-

tinget skrub på æblerne (Bertelsen and Lindhard Pedersen 2014, Bertelsen 2017). 

Opsætning af markiser reducerer overfladefugtighed på plantedelene og mindsker derved angreb 

af svampesygdomme. Dette vil også gælde i andre frugt- og bærafgrøder, som f.eks. blommer, kir-

sebær, hindbær, blåbær. 

 

 

 

5.18 Tørrings- og køleanlæg med varmegenindvinding 

Ved tørring af løg blæses let opvarmet udeluft gennem stakken af løg eller kasser med løg. I de før-

ste 3-5 dage anvendes mindst 400 m3 udeluft pr ton pr time. Herefter reduceres luftmængden til 

200-300 m3 pr ton pr time, samtidig med at indblæsningstemperaturen over en periode på 3-5 

uger gradvis reduceres fra ca. 20 °C til ca. 15 °C. For at reducere frasorteringsspild efter lagring af 

såvel almindelige som økologisk dyrkede løg kan man øge indblæsningstemperaturen til 30-35 °C i 

mindst en uge for at hæmme udvikling af svampesygdomme (Sørensen, 2014). 

Markiser til beskyttelse mod regn i frugt og bær 

Formål: Reduceret angreb af svampesygdomme  

Anvendelse: Frugt og bær 

Teknologi: Reduktion af luftfugtighed i plantemassen opnået ved overdækning med markiser bestå-

ende af gennemsigtigt plast eller presenning monteret på pæle med wirer 

Levetid: 5 år 

Miljøeffekt: Øger økologisk produktion på bekostning af pesticidsprøjtet konventionel produktion 

Gødevandingsudstyr  

Formål: Reduceret forbrug af næringsstoffer og vand 

Anvendelse: Frugt, bær og grønsager, krydderurter 

Teknologi: Ved dyrkning i væksthus (tunnel, plastichus eller glashus) og på friland kan gødningscompu-

tere eller de mere simple dosatroner anvendes til styring af gødningstilførslen. Herved vil det være 

muligt at undgå overforsyning med næringsstoffer. 

Levetid: 5-10 år 

Miljøeffekt: Øget produktivitet via større udbytte og forbedret produkt-kvalitet. Reduktion af natur-

ressourceforbrug 
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Denne gennemblæsning og opvarmning af udeluft er meget energikrævende. Der er imidlertid ud-

viklet nye energibesparende tørringsanlæg hvor moderne affugtnings-teknologi og højeffektiv var-

mepumpeteknologi kombineres med effektiv og skånsom køling, samt kontrolleret flow af udeluft 

(Nielsen, 2015). Vakuumsystemet reducerer energiforbruget til tørring af løg med ca. 80 % sam-

menlignet med traditionelle systemer.  

Sammenlignet med traditionelle tørringssystemer hvor der anvendes 350 kWh pr tons svarende til 

820 kWh pr m2 lagerareal ved 5 m kassehøjde har det nye vakuumsystem derfor en årlig miljøef-

fekt på 660 kWh pr m2. 

 

 

 

5.19 Klimastation og software til varsling af sygdomme og skadedyr i frugt- og bær-avl 

Ved brug af klimastationer til registrering af lokale klimaforhold: lufttemperatur, blad- og luftfug-

tighed i plantemassen, samt nedbør, kan der via kombination med udviklet software foretages en 

optimal timing af økologisk godkendte midler mod f.eks. æbleskurv (Lindhard Pedersen et al., 

2005), kirsebærbladplet (Lindhard Pedersen et al., 2012), anthracnose (bærråd) i blåbær og vin-

skimmel i druer. Endvidere vil der kunne foretages en optimal bekæmpelse af f.eks. æblevikler. 

Flere af disse beslutningsstøttesystemer vil kræve et kursus med opfølgninger for at brugerne kan 

udnytte systemet optimalt. 

Afhængig af de aktuelle årlige klimaforhold forventes det, at kunne nedbringe de aktuelle behand-

linger mod sygdomme og skadedyr med 50-100 % (Lindhard Pedersen et al., 2005; Lindhard Peder-

sen et al., 2012). Dette afhænger dog af afgrøden, skadevolderen og de aktuelle klimaforhold. 

 

Tørrings- og køleanlæg med varmegenindvinding  

Formål: Energieffektiv tørring 

Anvendelse: Spiseløg 

Teknologi: Affugtning og varmepumpe 

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: Energireduktion på 80 % i tørringsfasen 

Klimastation og software til varsling af sygdomme og skadedyr i frugt- og bær-avl 

Formål: Reduceret forbrug af øko-midler 

Anvendelse: Frugt og bær 

Teknologi: Beslutningsstøttesystem baseret på lokale klimaregistreringer  

Levetid: 5 år 

Miljøeffekt: Øget økologisk produktion på bekostning af pesticidsprøjtet konventionel produktion 
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5.20 Mekanisk blomsterudtynding i frugttræer 

Der findes udstyr til mekanisk udtynding af blomster i frugttræer. Både håndholdt udstyr og trak-

tordrevet udstyr.  Metoden kan nedbringe tidsforbruget til håndudtynding. 

Metoden er ny i Danmark. Der er kørt demonstration af metoden i nogle år (Baarts, 2014). Kun en-

kelte avlere bruger metoden i dag. Metoden er til rådighed, men udnyttes kun begrænset. Investe-

ring i ny teknologi til mekanisk blomsterudtynding er eksklusiv traktor.  

 

 

 

 

5.21 Høstmaskine til skånsom høst af bær 

Der udvikles løbende nye typer af selvkørende portal-høstere til industribær. Disse nye modeller 

har nye høstaggregater og teknik, som gør høstprocesserne mere skånsomme, og derfor ikke ska-

der buske og bær så meget som tidligere (http://news.uga.edu/releases/article/blueberry-re-

search-gentler-methods-of-harvesting-tiny-fruit-0415).   

Den blidere høst og de mindre skader på bær og buske betyder at skadedyr ikke tillokkes i samme 

omfang og derfor lægger færre æg i grensårene og at svampesygdomme ikke inficerer sår på 

grene og bær. 

 

Høstmaskine til skånsom høst af bær 

Formål: Reduceret angreb af svampesygdomme  

Anvendelse: Bær til industri 

Teknologi: Portalhøster med høstaggregater der ikke skader buske og bær  

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: Øget økologisk produktion på bekostning af pesticidsprøjtet konventionel produktion 

Mekanisk blomsterudtynding i frugttræer 

Formål: Reduceret tidsforbrug til håndudtynding 

Anvendelse: Frugtavl 

Teknologi: Sideforskudt traktordreven udstyr til mekanisk udtynding af blomster i frugttræer  

Levetid: 5 år 

Miljøeffekt: Øget økologisk produktion på bekostning af pesticidsprøjtet konventionel produktion 

http://news.uga.edu/releases/article/blueberry-research-gentler-methods-of-harvesting-tiny-fruit-0415).
http://news.uga.edu/releases/article/blueberry-research-gentler-methods-of-harvesting-tiny-fruit-0415).
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5.22 Bedsystem med faste kørespor 

Teknologien opnås ved en kombination af nye investeringer i GPS-basereret autostyring og tilpas-

ninger af eksisterende maskiner. Faste kørespor implementeres ved at opbygge et dyrkningssy-

stem, hvor al maskinteknologi og arbejdsgange tilpasses en fast sporbredde baseret på anvendelse 

af GPS-styring i alle markoperationer.  

Brugen af faste kørespor (Controlled Traffic Farming) baseret på GPS-automatisering i dyrkningen 

har vist en forbedret jordstruktur, plantevækst og kvælstofudnyttelse (Dickson & Ritchie, 1996). 

Disse faktorer er afgørende for et højt udbytte i økologisk produktion. Udbyttet af grønsager ved 

brug af systemer med faste kørespor har vist en signifikant udbytteforbedring (Vermeulen & 

Mosquera, 2009, samt seneste resultater fra Økospor-projektet). 

 

 

 

5.23 CA-lager til frugt og grønsager 

Nedkøling og lagring af æbler og pærer ved CA-lagring reducerer forekomsten af lagerråd med op 

til 50 % (Thahir, 2009). CA-lagring kan etableres enten i specielle CA- eller ULO- (Ultro low oxygen) 

lagerfaciliteter. I ULO-lager reduceres iltindholdet yderligere i forhold til CA-lagring og kuldioxid-

indholdet stiger. Her forventes yderligere reduktion af lagerråd i forhold til CA-lagring.   

Lagring af frugt og grønsager i CA- eller ULO-lager forventes at reducere mængden af frasorteret 

frugt med 50-70 %. 

 

Bedsystem med faste kørespor  

Formål: Øget næringsstofudnyttelse og øget udbytte i økologisk produktion  

Anvendelse: Grønsager 

Teknologi: GPS-baseret autostyring og tilpasninger af maskiner til en fast sporbredde  

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: Øget økologisk produktion på bekostning af pesticidsprøjtet konventionel produktion 

CA-lager til frugt og grønsager 

Formål: Øget produktion via reduceret tab på grund af lagerråd 

Anvendelse: Frugt og grønsager 

Teknologi: Styring af lagerluftens indhold af kuldioxyd og ilt  

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: Øget økologisk produktion på bekostning af pesticidsprøjtet konventionel produktion 
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5.24 CA-lagringskasser til frugt og grønsager 

CA-lagring kan også etableres i specielle lagringskasser, som placeres i eksisterende kølerum. Brug 

af lagringskasser vil forbedre udnyttelsen af kølerummet ved at forbedre og forlænge holdbarhe-

den af frugt og grønsager. Lagring i kasser med semipermeable membraner, som etablerer CA-lag-

ring via produktets egen ånding og respiration vil forlænge og forbedre holdbarheden af produk-

tet. Dette danner atmosfæreforhold i kassen som svarer til egentlige CA-lagre.  

Metoden er kendt i udlandet og bruges af enkelte træfrugtavlere. Metoden er ny for grønsagsav-

lere. Metoden egner sig især til bedrifter med mindre salg af mange forskellige produkter. Derved 

kan bedriftens kølerumskapacitet udnyttes til mange produkter samtidig. Metoden forventes at 

reducere mængden af frasorteret frugt og grønsager med 30-50 % i forhold til almindelig kølelag-

ring.  

 

 

 

5.25 Plante- og såmaskiner med GPS-styret sektionskontrol for pelleret øko-gødning 

Plante- og såmaskiner med gødningsudstyr hvor udmadning af gødning kan åbnes og lukkes sekti-

onsvis ved hjælp af GPS-styring. I gennemsnit for danske markpolygoner vil der kunne opnås ca. 5 

% reduktion i utilsigtet overlap som følge af den automatiske åbne- og lukke-funktion for kombi-

såmaskiner og plantemaskiner. 

 

CA-lagringskasser til frugt og grønsager 

Formål: Øget produktion via reduceret tab på grund af lagerråd 

Anvendelse: Frugt og grønsager 

Teknologi: Styring af lagerluftens indhold af kuldioxyd og ilt  

Levetid: 5 år 

Miljøeffekt: Øget økologisk produktion på bekostning af pesticidsprøjtet konventionel produktion 

Plante- og såmaskiner med GPS-styret sektionskontrol for pelleret øko-gødning  

Formål: Forhindre utilsigtet overlap ved udbringning af gødning 

Anvendelse: Grønsager 

Teknologi: Udstyr hvor udmadning af gødning kan GPS-styres  

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: Øget økologisk produktion på bekostning af pesticidsprøjtet konventionel produktion 
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5.26 Kompostvender til produktion af kompost 

Kompost er omsat organisk stof som kan anvendes direkte som dyrkningsmedie eller tilføres jor-

den til forbedring af struktur og næringsstofindhold. Det organiske stof kan være hele planter 

(f.eks. kløvergræs), planterester (afpuds efter klargøring af salgsprodukter), salgsprodukter (som 

skal kasseres), eller husdyrgødning (f.eks. dybstrøelse) samt eventuelt grøde eller tang. 

Kompost omsættes ved at blande forskellige organiske stoffer, som gerne må være findelt. Det or-

ganiske stof lægges i en såkaldt mile. Her begynder nedbrydningen af det organiske stof, hvor mi-

kroorganismer omsætter stoffet til mindre bestanddele. Under denne omsætning stiger tempera-

turen. Da temperaturen imidlertid ikke må blive for høj er det nødvendigt at omstikke komposten 

hvilket gøres ved at vende milen med en kompostvender. Samtidig blandes komposten så det 

yderste materiale kommer inderst og omvendt. En kompostmile skal vendes jævnligt (især i star-

ten når temperaturen inde i milen bliver for høj) for at sikre en optimal omsætning.  

Kompostering foregår lettest på fast grund. For at undgå udvaskning af næringsstoffer skal kom-

postmilen overdækkes med presenning. Kompostvenderen monteres på en traktor med kraftover-

føring. Investering i en kompostvender er eksklusiv traktor, men etablering af fast grund til mile 

samt presenning til overdækning kan eventuelt inkluderes.  

Teknologien tilbagefører næringsstoffer fra organisk stof som er fjernet fra mark, samt fra andre 

affaldskilder. Typisk tilbageføres ca. 5 tons kompost pr ha pr år. Komposten indeholder typisk 5,6 

kg N/ton, 1 kg P/ton og 2,7 kg K/ton. Ved recirkulering af næringsstoffer vil det således være mu-

ligt at reducere gødskning med omkring 28 kg N pr ha. Miljøeffekten er afhængig af kapacitet og 

tilgængelighed for organisk affaldskilder samt af afgrøde hvortil komposten tilbageføres.  

 

 

 

Kompostvender til produktion af kompost  

Formål: Genanvendelse af næringsstoffer fra organisk stof som er fjernet fra mark, samt fra andre af-

faldskilder 

Anvendelse: Grønsager på friland og i væksthus, frugt, bær, champignon  

Teknologi: Kompostvender drevet med kraftoverføring 

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: Øget økologisk produktion på bekostning af pesticidsprøjtet konventionel produktion 
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5.27 Drone 

En drone og egnet software kan anvendes til visualisering af områder med svær ukrudtsdækning. 

Det fulde udbytte opnås dog kun ved anvendelse af software til behandling af manuelt registre-

rede drone-data, hvilket kan være ganske tidskrævende. 

Brændstofbesparelse ved målrettet indsats mod områder af marker med begyndende problemer 

med specielt flerårigt rodukrudt. Rodukrudt opstår i kolonier og MST rapport (2017) anslår at 

selvom marker umiddelbart ser ud til at have højt ukrudtstryk, dækker rodukrudtet kun 20 %. Kon-

servativt anslås målrettet rodukrudtsbekæmpelse til områder, hvor brugeren via dronedata og 

software har registreret behov for bekæmpelse, til at opnå 50 % reduktion i brændstofforbrug ved 

mekanisk bekæmpelse af rodukrudt. Beregnet enten 2 gange stubharvning eller gennemsnit re-

duktion i brug for KvikKiller og KvikUp, ca. 15 L/ha (Pedersen et al., 2010). 

 

 

 

5.28 Autostyring af radrensersektioner på rad- og bedrenser med stor arbejdsbredde 

Udstyret består af terminal, GPS-modtager, antenne, styreboks og ventiler, som er monteret på 

rad-/bedrenser. Bortlugning af afgrøder ved forager og i marker med kiler minimeres ved at udsty-

ret automatisk hæver og sænker sektioner på rad-/bedrenser. Nøjagtige opgørelser af omfanget 

beror derfor på lokale forhold, men det skønnes at f.eks. 5-10 % af afgrøderne bortluges, hvis tek-

nologien ikke er monteret på radrensere med arbejdsbredde på 6 m og derover, jo større arbejds-

bredde jo mere overlap i kiler og ved foragre. 

 

 

Drone  

Formål: Hjælpemiddel til optimering af ukrudtsbekæmpelse 

Anvendelse: Frilands-grønsager 

Teknologi: Drone og egnet software til visualisering af områder med svær ukrudtsdækning 

Levetid: 5 år 

Miljøeffekt: Øget økologisk produktion på bekostning af pesticidsprøjtet konventionel produktion 

Autostyring af radrensersektioner på rad- og bedrenser med stor arbejdsbredde  

Formål: Øget udbytte 

Anvendelse: Frilands-grønsager 

Teknologi: Bortlugning af afgrøder ved forager og i marker med kiler minimeres ved at udstyret auto-

matisk hæver og sænker sektioner på rad-/bedrenser. 

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: Øget økologisk produktion på bekostning af pesticidsprøjtet konventionel produktion 
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5.29 Udstyr til høst og spredning af grøngødning 

Mobil grøngødning er et alternativ til husdyrgødning. Høst- og jordbearbejdningsteknologier som 

findeler og nedmulder for henholdsvis hurtig og langsom N-mineralisering afhængigt af nedmuld-

ningstidspunktet og C/N forholdet. Muligheden for at anvende plantebaserede gødninger (der hø-

stes i én mark og tilføres en anden mark) er imidlertid begrænsede af, at der ikke findes udstyr til 

udbringning, hvor fordelingen er tilstrækkelig ensartet og præcis. Investeringer må derfor forven-

tes at være ombygning og konstruktion af maskiner, som kan udføre udlægning og nedmuldning af 

grøngødning. 

 

 

5.30 Udstyr for placering af øko-gødningsudtræk og pelleteret øko-gødning 

Såmaskiner, plantemaskiner og ekstraudstyr til radrensere for placering af pelleret økologisk gød-

ning. Effekten af placeret gødning er meget afhængig af kulturen. I mange afgrøder opnås der kun 

omkring 3 % øget udbytte ved placeret gødskning i vækstsæson i grønsager. I andre afgrøder bl.a. 

såede løg opnås et betydeligt merudbytte ved placering af gødning (Sørensen, 1996; Burns et al., 

2010, Sørensen, 2013). 

 

 

  

Udstyr for placering af øko-gødningsudtræk og pelleteret øko-gødning  

Formål: Øger udbytte 

Anvendelse: Ved direkte såning af spiseløg, sukkermajs og salat 

Teknologi: Udstyr til placering af gødning monteres på såmaskinen og gødningsstrengen placeres i en 

konstant afstand på 5-7 cm fra frøene samtidig med såning  

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: Øget økologisk produktion på bekostning af konventionel produktion  

Udstyr til høst of spredning af grøngødning  

Formål: Gødskning af øko-grønsager 

Anvendelse: Frilands-grønsager, frugt og bær 

Teknologi: Høst- og jordbearbejdningsteknologier som findeler og nedmulder mobil grøngødning 

Levetid: 8 år 

Miljøeffekt: Øget økologisk produktion på bekostning af konventionel produktion 
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6. Miljø- og klimavenlig produktion 

 

6.1 Bionedbrydelig plast 

I dag findes der mange kvaliteter og fabrikater af bioplast og bionedbrydeligt plast. Ved at anvende 

bionedbrydeligt plast og nedmulde det med passende maskineri, vil man kunne undgå indsamling 

og afbrænding på centrale forbrændingsanlæg (Iwata, 2015; Kasirajan & Ngouajio, 2012; Song et al., 

2009). 

Det er dog ikke alle typer nedbrydelig plast der forsvinder helt og bliver til CO2 og vand og man bør 

derfor vælge den rigtige type til sin produktion. Det såkaldte oxo-nedbrydelig, foto-nedbrydelig og 

vandopløselig plast må ikke forveksles med bionedbrydelig plast. Oxo-nedbrydelig plast indeholder 

tilsætningsstoffer (additiver), der gør, at plasten opløses, når den udsættes for ilt. Men plasten om-

dannes ikke til organisk materiale, vand, CO2 og/eller metan, som det er tilfældet med bionedbry-

delig plast. I stedet nedbrydes plasten til meget små plaststykker, som ikke er synlige for det blotte 

øje. Plasten forsvinder således ikke og kan ikke indgå i naturens opbygning af nye levende organis-

mer. Derfor er plasten ikke bionedbrydelig, og dermed er den heller ikke komposterbar, og den kan 

ikke efterleve kriterierne i de internationalt anerkendte standarder for bionedbrydelighed og kom-

posterbarhed (Anon., 2014). Foto-nedbrydelig plast er plast, der nedbrydes ved påvirkning af ultra-

violette (UV) stråler, og vandopløselig plast er plast, der opløses i vand ved bestemte temperaturer, 

og som derefter måske kan nedbrydes af mikroorganismer i vandet (Anon., 2014). 

I dyrkning af gulerødder til halmdækning i Danmark (1000 ha/år) anvendes store mængder plastfo-

lie. Til halmdækning og vinteropbevaring anvendes et lag sort plastfolie under halmen (bredde ty-

pisk 2 m) over bedene, dvs. på ca. 80 % af arealet hvilket svarer til 8.000.0000 m2 plastfilm. Plastfo-

lien er typisk 0,04 mm tyk, hvilket derfor svarer til 320 m3 (8.000.000m2 × 0,00004 m) og vejer 300 t 

(densitet 0,94 t/m3). Det vil sige der årligt bruges 300 t plastfolie. Plastfolien vil koste ca. 6 mio. kr. 

(300 t × 20 kr./kg PE folie) og dette er kun kostpriser uden at se nærmere på livscyklusanalyser. 

Specialmaskiner og udstyr til opsamling, udlægning på passende areal og nedmuldning i passende 

dybde og mængde til hurtig omsætning vil være nødvendigt for en rationel anvendelse af de nye 

plasttyper.  

Det vil sandsynligvis endnu være en del dyrere at købe bionedbrydelig plast til formålet, men man 

slipper for udgift til indsamling og transport og man undgår forurening ved afbrænding. Citat ’Det 

er meget svært at sige noget entydigt om bioplastprodukternes miljøprofiler i forhold til de traditi-

onelle plastprodukter, men anvendelsen af fornybare ressourcer som råvare til produktionen i ste-

det for ikke-fornybare råvarer er en miljømæssig fordel set i et overordnet perspektiv’ (Anon., 2014). 
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6.2 Udstyr til opsamling af halm 

Gulerodsproduktionen i Danmark er på ca. 2200 ha og ca. 50 % er økologisk dyrket. Til opbevaring 

bliver der brugt halmdækning på ca. havdelen af arealet, dvs. ca. 1000 ha. Det er store mængder 

halm der anvendes med 60 t/ha, dvs. 60.000 t per år. Der vil være flere miljø- og klimamæssige og 

økonomiske fordele ved at genanvende halmen. 

I UK er der udviklet maskiner til skånsom opsamling af brugt halm over gulerodsbedene (Keeble, 

2018) og den kan lægges ud i rækker til tørring inden den igen presses til halmballer for så at blive 

genanvendt til halmdækning eller andre formål (f.eks. biogas, halmfyr). Tørring af halmen i den pe-

riode hvor gulerødderne tages op (jan-maj) kan være en udfordring. Ved at genanvende halmen til 

overdækning (frostbeskyttelse) af gulerødder vil man spare udgiften til halm et år (ca. 30 mio. kr., 

halm 500 kr./t) dog ikke med 100 % idet der vil være et tab, men 75 % vil måske kunne genbruges 

(23 mio. kr.). De genbrugte 45.000 tons halm vil i så fald heller ikke skulle dyrkes igen før andet år, 

hvilket medfører en besparelse i form af energi, CO2 og miljømæssige omkostninger. 

Traditionelt bliver de store halmmængder nedmuldet efter brug og det koster meget energi i form 

af diesel, og såbedet man får bliver ikke godt til den følgende afgrøde. Desuden fastlægger de store 

halmmængder næsten al kvælstof i marken ved omsætning og de bliver først frigivet over de føl-

gende år. Det er ofte kun muligt at dyrke ærter i disse marker og ofte med et dårligt resultat. 

 

 

6.3 Mikser til fremstilling af dyrkningssubstrat 

I produktionen af såvel økologisk som konventionelt dyrkede frugt, grønsager og krydderurter er 

der en stigende efterspørgsel efter dyrkningssubstrater som helt eller delvis kan erstatte spagnum. 

Bionedbrydelig plast   

Formål: Undgå indsamling og afbrænding af plast 

Anvendelse: Grønsager 

Teknologi: Flere typer bionedbrydelig plast. Der gives ikke tilskud til oxo-nedbrydelige, foto-nedbryde-

lige og vandopløselige plast-typer, der ikke er fuldstændig bionedbrydelig 

Miljøeffekt: Øget areal med miljø- og klimavenlig produktion 

Udstyr til opsamling af halm    

Formål: Genanvendelse af halm anvendt til halmdækning af rodfrugter  

Anvendelse: Grønsager 

Teknologi: Skånsom opsamling af brugt halm 

Miljøeffekt: Øget areal med miljø- og klimavenlig produktion 
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Alternativer til spagnum kan være fiberfraktionen efter bioforgasning, træfibre eller afdrevet kom-

post efter champignonfremstilling. Før disse alternative dyrkningssubstrater er egnede til dyrkning 

skal der tilsættes gødning, kalk, ler, mineraler, pimpsten, spagnum med mere i forhold til den en-

kelte kulturs krav. Det gør man typisk i en dyrkningssubstrat mikser. 

 F.eks. http://www.bccab.com/produkt-nursery-prosystem-eng.php?sd_esp_1_pid=21.  

Dyrkningssubstrat miksere forventes at øge arealet med økologisk produktion da det vil øge ad-

gangen til egnede alternativer til spagnum. Selvom spagnum stadig er tilladt i økologisk dyrkning 

er der et ønske om udfasning. 

 

 

 

6.4 2.-generation biodiesel-traktor 

Traktor hvis motor er konstrueret til at kunne forbrænde 100 % 2.-generation bio-diesel (B100), 

som er udvundet af affald og ikke salgbare afgrøder. Energiindholdet i en liter biodiesel svarer til 

92 % af energiindholdet i en liter fossil diesel (Energistyrelsen 2003).  Selve afbrændingen af biodi-

esel i motorer medfører ikke nogen netto-CO2-udledning, da biodiesel er CO2-neutral. Samlet set 

anslås en miljøeffekt på 70%, hvor energien til fremstilling af 2.-generation biodiesel er anslået. 

Miljøeffekten er afhængig af om drivmidlet alene er 2.-generations biodiesel. 

Indkøbsprisen på biodiesel på det internationale marked er højere end på almindelig diesel. Histo-

risk set har prisen på biodiesel således været omkring 50 procent højere end på fossil diesel. 

 

  

Mikser til fremstilling af dyrkningssubstrat  

Formål: Anvendelse af alternativer til spagnum 

Anvendelse: Frugt, grønsager, krydderurter, champignon  

Teknologi: Dyrkningssubstrat mikser 

Levetid: 10 år 

Miljøeffekt: Øget areal med miljø- og klimavenlig produktion 

2.-generation biodiesel-traktor  

Formål: Anvendelse af CO2-neutralt brændstof 

Anvendelse: Afgrøder på friland  

Teknologi: Traktor hvis motor er konstrueret til at kunne forbrænde 100 % 2.-generation bio-diesel 

(B100) 

Levetid: 8 år 

Miljøeffekt: Øget areal med miljø- og klimavenlig produktion 

http://www.bccab.com/produkt-nursery-prosystem-eng.php?sd_esp_1_pid=21
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