
 
Vilde blåbær har en attraktiv blå farve både udenpå og indeni i bærrene. Foto: Martin Jensen.  

 

Vilde blåbær – variation i frugtkvalitet 
 

Udviklingen af vilde danske blåbær som ny bærafgrøde startede i 2010 i Årslev, og senest er 

variationen i frugtkvalitet mellem genotyper undersøgt som baggrund for udvælgelse af sorter. 

 

Tekst: Seniorforsker Martin Jensen samt internshipstuderende Manon Grest og Anne-Caroline 

LeLarge, Institut for Fødevarer, AU 

Mail: martin.jensen@food.au.dk 

 

 

Blåbærklonsamlingen ved Institut for Fødevarer, AU Årslev, blev udplantet i 2012 og har siden 

været genstand for en registrering af en lang række karakterer med henblik på at kunne udvælge 

sorter til en fremtidig kommerciel produktion af vilde blåbær i plantager. Dette omfatter bl.a. 

udbytte, bærstørrelse, tidlighed og intensitet i blomstring, frosttolerance, sygdomsmodtagelighed 

samt vækstform og plantehøjde.  

I et projekt finansieret af GBHF Hartmann Fonden (2017-2019), har vi senest undersøgt variation i 

frugtkvalitet som en vigtig udvalgsparameter. Bær fra over 50 kloner fra 2016-høsten blev 

sammenlignet, og heraf blev 23 kloner sammenlignet over tre år, 2015-2016-2017-høstene, for at 
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give et indblik i årsvariationen i kvaliteten. Resultater for frugtkvalitet vedr. sukker, syre, pH af mos 

og totalindhold af farvestoffer omtales her sammen med målinger af fasthed af bær. 

 

 
Højtydende kloner med store bær skal sikre højt udbytte i fremtidens bærplantager. Foto: Martin 

Jensen. 

 

 

Faktor to forskel i sukkerindhold 

Sukkerindholdet målt som Brix varierede fra omkring 6 til 12 imellem enkeltkloner (figur 1), 

hvilket er ret lavt sammenlignet med andre frugt- og bærarter, men svarende til udenlandske 

målinger af vilde blåbær.  

Da sødme er en afgørende faktor for smag og forbrugerpræference, giver denne viden mulighed for 

at vælge kloner med højt sukkerindhold. Total titrerbar syre målt som citronsyre-ækvivalenter 

varierede fra godt 5 til over 13 mg/gram i enkeltkloner. Syreindholdet er også generelt til den lave 

side og gør, at bærrenes sukker/syreforhold bliver fornuftigt i forhold til smag. pH målt på mos lå 

fra 2,8 til 3,4. Den ret varme og solrige sommer i 2016 gav bærrene et højere især sukker- og men 

også syreindhold end i 2017, som var kold og regnfuld, og også bedre end i 2015, som mere var en 

middel sommer.  



 
Figur 1. Sukkerindhold (total opløseligt tørstof) i enkeltkloner af vilde blåbær høstet i 2016. 

 

 

Kloner med meget højt farveindhold 

Indholdet af anthocyaniner målt spektrofotometrisk udtrykt i cyanidin-glucosid ækvivalenter 

varierede fra 158 til 650 mg/100 gram friske bær i 2016 (figur 2). Mens gennemsnittet på ca. 330 

mg/gram svarer til udenlandske målinger af vildt høstede bær, så viser disse resultater tydeligt, at 

det vil være muligt at udvælge sorter med meget højere anthocyaninindhold og dermed potentielt 

opnå øget markedsinteresse knyttet til potentielle sundhedseffekter af anthocyaniner.  

Klon 19 havde det højeste farveindhold både i 2015, 2016 og 2017. Indhold af total anthocyaniner 

var markant højere i 2016-bær end i 2017-bær, som kun havde halvt så stort anthocyaninindhold, og 

dermed var påvirket stærkt negativt af den regnfulde og solfattige sommer. Bær fra 2015 lå ret tæt 

på 2016 i farveindhold.  

 

 

 
Figur 2. Indhold af anthocyaniner (farver) i enkelt kloner af vilde blåbær høstet i 2016.  

 

 

 

 



Fasthed af bær 

Fasthed af bær (firmness) kan måles med standardiseret fasthedsmåleudstyr til bær (QTS 25 

monteret med et bredt fladt metalhoved) og udtrykkes som den vægt i gram, der skal til for, at 

bærret revner (fracture force 1), her målt på bær placeret med blomsten nedad. Fasthed af bær er 

ofte korreleret positivt med hyldeliv af bær. Vilde blåbær er desuden kendt for at have tyndt 

bærskind og være ret bløde ved modenhed, og dette kan måske påvirke mulighederne for at opnå 

god bærkvalitet efter maskinhøst. Formålet var derfor at få et indtryk af, om der var forskel i 

klonernes fasthed og trykfølsomhed.  

 

 
Klonsamlingen i Årslev med over 100 genotyper udplantet i eksperimentelt design. Foto: Martin 

Jensen. 

 

 

Forskel på sorters fasthed 

Fasthed blev undersøgt over syv uger på bær fra 20 kloner høstet fra 21. juni til 2. august. Fastheden 

faldt over de syv uger frem til fuld modenhed – nogle kloner viste et stort fald fra 1500 til 500 

gram, mens andre kloner havde lav fasthed allerede syv uger før sluthøst. Ved sidste høsttid (normal 

høst) 2. august varierede fastheden af de 20 kloner mellem 300 og 1.000 gram, hvilket indikerer 

muligheder for at vælge sorter med højere fasthed, der potentielt tåler mekanisk høst bedre og 

måske har bedre holdbarhed. Fasthed var ikke korreleret til bærstørrelsen eller bærvægt ved samme 

høsttid.  



Samme måling blev til sammenligning udført på bær af storfrugtet amerikansk blåbær af sorten 

Draper, der viste fastheder ved fuld modenhed på gennemsnitlig 1.328 gram for de amerikanske 

blåbær sammenlignet med et gennemsnit for de vilde blåbær på 460 gram for de 20 kloner. Vilde 

blåbær er derfor meget blødere og mindre faste end storfrugtede blåbær. 

Ud over de anførte målinger er der også målt aromastoffer og indhold af fenoler i de vilde blåbær, 

der kan bidrage yderligere med viden forud for et forventet udvalg af sorter denne vinter. 

 

GBHF Hartmann Fonden takkes for støtte til at gennemføre projektet. 

 

 
Foto: Martin Jensen. 


