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Baggrund  

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, ønsket 
viden om metoder til håndtering og bortskaffelse af flyvehavre, herunder også håndtering og bortskaf-
felse af afgrøder inficeret med flyvehavre. Der ønskes fokus på bortskaffelse ved biogas, varmebehand-
ling og ensilage. Endvidere har Landbrugsstyrelsen brug for, at vide hvordan arealer håndteres efter store 
forekomster af flyvehavre. 

Besvarelse 

Håndtering og bortskaffelse af afgrøder inficeret med flyvehavre 

Biogasproduktion og varmepåvirkning 

Modne frø af flyvehavre mister hurtigt spirevnen under ophold i et biogasanlæg; to danske undersøgelser 
bekræfter dette. I den ene undersøgelse publiceret i 1983 (Hansen & Hansen, 1983) blev modne flyve-
havrefrø anbragt i kvæggylle og efterfølgende udsat for mesofil (37 oC) biogasproduktion. Her mistede 
flyvehavrefrøene spirevnen efter 4½ dage i biogasreaktoren, som var den korteste opholdstid i undersø-
gelsen. 

I en anden dansk undersøgelse publiceret i 2013 (Johansen et al., 2013) mistede modne flyvehavrefrø 
opblandet i kvæggødning1 spirevnen fuldstændigt efter blot 2 dages ophold i et biogasanlæg. Effekten 
var tilstede under både mesofil (37 oC) og termofil (55 oC) biogasfremstilling. Der blev ikke undersøgt kor-
tere opholdstider.  

Biogasfremstilling i praksis kan foregå både mesofilt ved 32-35oC eller termofilt ved >50oC i en kontinuert 
proces med daglig tilførsel af biomasse (personlig kommunikation med Henrik B. Møller, Institut for Bio- og 
kemiteknologi, Aarhus Universitet). Den tilførte biomasse har typisk en gennemsnitlig opholdstid på 25-90 
dage (gennemsnittet for alle anlæg i Danmark er ca. 50 dage) i anlæg under omrøring, inden det pum-
pes ud til oplagring i en gylletank. Endvidere har de fleste nyere anlæg en varmebehandling ved 70oC i 
en time for at kunne dræbe patogener i den afgassede biomasse. Hvor meget flyvehavrefrø påvirkes af 
denne varmebehandling, kan der ikke gives et entydigt svar på. I en ældre undersøgelse viste tørre flyve-
havrefrø høj modstandsdygtighed mod varme fra hedeflader i forbindelse med desinfektion af lærreds-
sække (Gwyneth & Thurston, 1964). Mere end 40 % af frøene bevarede spireevnen efter en påvirkning på 
105oC i op til 7,5 minutter. Det er imidlertid meget afgørende for effekten af varme, om frøene har optaget 
vand inden varmepåvirkningen. Vand fremmer varmeledningsevnen, og i et studium med damptilførsel 
mistede mere end 90 % af frø af alm. rajgræs inklusiv frø af andre ukrudts- og kulturarter spireevnen ved 
en maksimumtemperatur på 69oC (Melander & Jørgensen, 2005). Både umodne og modne flyvehavrefrø 
tilsat et biogasanlæg må forventes at indeholde væske og at optage yderligere væske under opholdet i 
anlægget. Det vurderes derfor, at 70oC i et time vil ødelægge spireevnen på hovedparten af de flyvehav-
refrø, som ikke allerede er uskadeliggjorte under biogasproduktionen.  

                                                           
1 Referencen angiver ’cattle manure’, som sandsynligvis er kvæggylle 
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Driftsstrategien for biogasanlæggene er forskellig, men der vil for næsten alle anlæg være flere daglige 
indpumpninger efterfulgt af en pause, der sikrer en garanteret opholdstid på eksempelvis 8 timer. Teore-
tisk vil der i 1-trinsanlæg således være en lille sandsynlighed for bypass af en meget begrænset mængde 
biomasse, som kun har opholdt sig 8 timer i anlægget. I et 2-trinsanlæg, som er praksis på de fleste an-
læg, vil det således blive et 16 timers ophold, såfremt den garanterede opholdstid er 8 timer i hvert trin.  

Afgasset biomasse i en oplagringstank vil i mange tilfælde bestå af forskellige biprodukter herunder en 
betydelig mængde afgasset gylle. I en ældre undersøgelse fra 1964 blev det testet, hvor længe flyvehav-
refrø kunne bevare spireevnen under ophold i gylle. Efter 2 mdr. var der ingen normale spirer, og efter 3 
mdr. var alle frø døde (Bahr, 1964).  

Ved en sanktion mod flyvehavreforekomster, som kræver afhugning og destruktion af afgrøde plus flyve-
havre, vil mange flyhavrefrø normalt ikke være færdigudviklede på afhugningstidspunktet. De er sand-
synligvis mere permeable end modne frø og derfor mere udsatte for fysisk/kemisk hæmning/ødelæg-
gelse af spirevnen. Da den afgassede biomasse fra et biogasanlæg oftest opholder sig 5-6 mdr. i en gyl-
letank, forekommer det meget usandsynligt, at der overhovedet vil kunne forekomme spiredygtige flyve-
havrefrø, når den afgassede biomasse senere udbringes på marken. Derfor vurderes anvendelsen af fly-
vehavreholdigt plantemateriale til biogasfremstilling som en sikker metode til bortskaffelse og destruktion 
af flyvehavrefrø, såfremt den afgassede biomasse oplagres i mindst 3 mdr. før udbringning på marken.    

 

Ensilering 

Ensilering af både græs og helsæd i 8 - 13 uger kan effektivt ødelægge spirevnen i flyvehavrefrø, forud-
sat at der gennemføres en ordentlig ensileringsproces med en effektiv forsuring, der sænker pH til godt 4. I 
et canadisk studium (Blackshaw & Rode, 1991) blev alle flyvehavrefrø destrueret efter ensilering i 8 uger, 
og i et Australsk studium (Piltz et al., 2017) enten døde samtlige frø, eller kun 5 % af frøene var spiredyg-
tige efter ensilering i 3 mdr. I begge studier blev flyvehavrefrøenes overlevelsesevne efter passage i 
kvægs fordøjelsessystem også undersøgt.  Resultaterne viste, at samtlige flyvehavrefrø mistede spireev-
nen efter ensilering og efterfølgende 24 – 48 timers ophold i vommen på kvæg. Direkte fodring uden for-
udgående ensilering er derimod ikke en effektiv metode til destruktion af flyvehavrefrø.  

Under danske forhold opfodres ensilage, og den efterfølgende gylle blive opbevaret i gylletanke indtil 
udbringning på marken. Flyvehavrefrøene vil således gennemgå hele 3 processer, der alle vil hæmme/ 
ødelægge deres spireevne. Derfor vurderes ensilering af flyvehavreholdigt plantemateriale i mindst 8 
uger efterfulgt af opfodring og til sidst opbevaring i gylletank i mindst 3 mdr. som en effektiv destruktions-
metode, der sikrer en fuldstændig ødelæggelse af flyvehavrefrøenes spireevne.    

 

Metoder til at reducere forekomst af flyvehavre på inficerede arealer 

Flyvehavre er en enårig ukrudtsart, der langt overvejende spirer i foråret og producerer frø/kerner samme 
år (sommerannuel). Frøene har ved modenhed spirehvile, som det kendes fra ukrudtsgræsser. Spirehvile 
sikrer, at frøene først spirer på tidspunkter, der er optimale for arten, hvilket for flyvehavre er om foråret. For 
arter med spirehvile heriblandt flyvehavre (Wilson, 1978) opnås den største reduktion i andel spiredygtige 
kerner ved at undlade jordbearbejdning i en periode efter frøkast (Jensen, 2009). Når frø/kerner af arter 
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med spirehvile efterlades urørt på jordoverfladen, sker der en hurtig omsætning af frøene ved eksempel-
vis prædation og svampeangreb. Indarbejdes frø med spirehvile derimod i jorden ved jordbearbejdning, 
er frøene i langt mindre grad udsat for forhold, der nedsætter deres levedygtighed og samtidig sikrer spi-
rehvilen, at frøene først spirer, når der er gunstige forhold. På et areal hvor flyvehavre har nået at kaste 
kerner før eller i forbindelse med bortskaffelse af plantemateriale bør jordbearbejdning derfor undlades 
for at sikre et stort henfald og omsætning. Jo længere tid jordbearbejdning kan udsættes i efteråret eller til 
det følgende forår, desto større omsætning af frøene kan man forvente. Man skal dog være opmærksom 
på, at flyvehavreplanter, der alene er afhugget, kan skyde igen og nå at sætte spiredygtige frø, medmin-
dre en gentagen afhugning og eller sprøjtning hindrer dette. Nyfremspirede planter bør bortsprøjtes med 
glyphosat før pløjning. 

I en undersøgelse af hvor hurtigt frø taber spireevnen i jord, fandt Wilson (1985) en årlig reduktion i leve-
dygtighed af flyvehavre på 55-76 %. Tabet af spireevne er generelt større i de øvre jordlag end i bunden 
af pløjelaget (Kropac et al., 1986). Flyvehavrekerner overlever gennemsnitlig 4-5 år i jord (varierende fra 2 
til 9 år) ifølge et review af Permin (1988). 

På arealer med pløjefri dyrkning, vil frøbanken være koncentreret i de øverste jordlag. Ved jordbearbejd-
ning om foråret vil der være optimale betingelser for spiring af flyvehavre, og frøbanken vil hurtigt blive 
udtømt, såfremt der gennemføres en effektiv bekæmpelse ved håndplukning, afpudsning eller sprøjtning. 

På arealer hvor der pløjes, er frøbanken af flyvehavre fordelt i hele pløjelaget. Det betyder, at jordbear-
bejdning kun stimulerer den andel af frøene til spiring, der bliver bragt op i de øverste jordlag ved pløj-
ning, mens dybere placerede frø vil forblive i spirehvile. Ved konventionel dyrkning vil det derfor tage en 
længere årrække at udtømme jorden for flyvehavrekerner selv ved årlig effektiv bekæmpelse.   

På arealer med forekomst af flyvehavre vil tokimbladede afgrøder give de sikreste muligheder for effektiv 
kemisk bekæmpelse. Desuden vil det være lettere at se flyvehavreplanterne i ærter, roer og kartofler og 
dermed at håndluge, afpudse eller bortsprøjte inficerede områder. I forhold til sædskifte er det en fordel 
med en stor andel efterårsetablerede afgrøder. Der kan forekomme en meget begrænset fremspiring af 
flyvehavre i efteråret, men de fleste planter udvintrer i en normal dansk vinter. Man bør dog være op-
mærksom på, at flyvehavreplanter kan overleve i milde vintre eller på beskyttede steder i marken. Frost-
sprækker og forstyrrelse af jord ved sprøjtespor samt i løs jord kan medføre en begrænset fremspiring i for-
året i efterårsetablerede afgrøder. 
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