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Levering på bestillingen ”Vurdering af nektarværdi for nye afgrødekoder i 2020” 

 
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt d. 1. april 2019 bedt DCA – Nationalt Cen-
ter for Fødevarer og Jordbrug – om at vurdere nektarværdien for fem nye afgrødeko-
der. Opgaven ligger i forlængelse af tidligere leverancer fra DCA: ”Opdatering af 
nektarværdien for afgrødekoder i 2018 (leveret 13.04.2018), ”Opdatering af nektar-
værdien for afgrødekoder i 2017 (leveret 08.04.2017) samt ”Nektarværdien af ”be-
støverbrak” Tillægsbesvarelse til leveringen ”Opdatering af nektarværdien af afgrø-
dekoder i 2018” (leveret 10.05.2019). 
 
Besvarelsen i form af vedlagte notat er udarbejdet af seniorforsker Per Kryger fra Insti-
tut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet Seniorforsker Niels Holst fra Institut for Agro-
økologi ved Aarhus Universitet og Beate Strandberg fra Institut for Bioscience har væ-
ret fagfællebedømmere, og notatet er revideret i lyset af deres kommentarer.  
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” under ID 
1.32 i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2020-2023”.  
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Baggrund 

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling modtaget d. 1. april 2020 meddelt at der er kommet nogle 
nye afgrødekoder i 2020, som skal have tildelt en nektarværdi. 

Landbrugstyrelsen beder derfor AU om at vurdere en nektarværdi for de nye koder. Det drejer sig 
om tre nye koder for kartofler og to nye koder for brak. Beskrivelse af koderne fremgår af et 
excelark vedlagt bestillingen.  

I bestillingen er det angivet, at der ønskes ’nektarværdier’, men det er efterfølgende ved telefonisk 
kontakt til Landbrugsstyrelsen d. 16. og d. 22. april 2020 afklaret, at det er honningpotentialet der 
efterspørges. I nedenstående besvarelse er det derfor honningpotentialet der vurderes. Det 
bemærkes i øvrigt, at honningpotentialet ikke svarer til den potentielle honningproduktion idet en 
del af den indsamlede nektar medgår til biernes aktiviteter herunder flyveaktivitet, inddampning 
af nektar til honning og vedligeholdelse af konstant indeklima i bistadet som beskrevet i Kryger et 
al. (2011). 

Besvarelse 

Honningpotentialerne indgår i en større tabel hos Landbrugsstyrelsen, med afgrødekoder for 
landets arealer, der modtager hektarstøtte. For hver af de omkring 370 afgrødekoder findes et 
tilsvarende tal, med afgrødens honningpotentiale.  

Honningpotentialet er vurderet som det maksimale potentiale under optimale vækstforhold, som 
tidligere beskrevet i Kryger (2018), Balslev Greve og Kryger (2018), Kryger og Melander (2014) 
samt Kryger og Stengård (2013), alle  med udgangspunkt i Janssens et al. (2006). Honning-
potentialet i Jansens et al. (2006) er beregnet udfra de enkelte planters blomstertæthed, 
nektarmængde pr. blomst, og sukkerkoncentration i nektaren, og er ikke reduceret i forhold til 
faktorer der kan reducere biernes indsamling, herunder bistadets størrelse, afgrødens afstand til 
bistadet, anvendelse af repellerende pesticider, forekomst af skadegørere, andre nektarsamlende 
insekter, andelen af biplanter, samt klimatisk betingede skader i afgrøden.  

Det er ikke muligt at angive en eksakt værdi for honningpotentialet, hvorfor de maksimalt 
opnåelige honningpotentialer udelukkende er udtrykt med de følgende kategorier: 0 kg/ha, 25 
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kg/ha, 50 kg/ha, 100 kg/ha, 200 kg/ha, 400 kg/ha og 800 kg/ha (jævnfør Jannsens et al. 2006 og 
Kryger og Stengård 2013).  

I nedenstående skema er honningpotentialet for de fem afgrøder indsat, udfra skøn baseret på en 
artikel over honningpotentiale af Janssens et al. (2006). For kartofler, der ikke har nektarier, er 
honningpotentialet 0 kg/ha. De to typer brak etableres uden såning. Det skønnes at enkelte 
enårige planter vil komme til blomstring og honningpotentialet ikke kan overstige 50 kg/ha, under 
optimale forhold.  

 
Afgrøde-

Kode Navn Engelsk navn Honning-
potentiale Pesticider 

154 Kartofler, spise- (proces, skrællet 
kogte) 

Potatoes, eating- (processed, 
peeled boiled) 0 Ja 

155 Kartofler, pulver/granules- Potatoes, powdered/flaked- 0 Ja 

156 Kartofler, friteret/chips/pommes 
frites 

Potatoes, fried/chips/french 
fries 0 Ja 

344 
Brak langs vandløb og søer, forårs-
slåning (1/4-30/4) (alternativ til ef-
terafgrøder) 

  50 Nej 

345 
Brak langs vandløb og søer, som-
merslåning (1/8-15/9) (alternativ til 
efterafgrøder) 

  50 Nej 
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