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Baggrund 

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus 

Universitet (AU) ønsket at vurderer honingpotentialet for to nye afgrødskoder, som et bidrag til 

reguleringsmodellen for økologisk biavl. De to nye afgrødkoder afspejler en praksis, hvor der om efteråret 

udlægges vinterkorn med lav udsædsmængde (til grønkorn) sammen med et græsudlæg med 

henholdsvis over og under 50 % kløver/lucerne og høstes senest i maj/juni i det år, hvor honingpotientialet 

skal vurderes. Beskrivelse af koderne fremgå af et excelark vedlagt bestillingen, og fremgår af tabel 1. 

Besvarelse 

Honningpotentialerne indgår i en større tabel hos Landbrugsstyrelsen, med afgrødekoder for landets area-

ler, der modtager hektarstøtte. For hver af de omkring 370 afgrødekoder findes et tilsvarende tal, med af-

grødens 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).  

Honningpotentialet i Janssens et al. (2006) er beregnet ud fra de enkelte planters blomstertæthed, nektar-

mængde 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 re-

pellerende pesticider, forekomst af skadegørere, andre nektarsamlende insekter, uheldigt vejr, samt klima-

tisk betingede skader i afgrøden. Honningpotentialet er især relateret til blomsternes nektar, et lokkemiddel 

planter anvender for at tiltrække bestøvende insekter. Under typiske danske forhold er honningdug en min-

dre væsentlig kilde. Det er ikke muligt at estimere en eksakt værdi for honningpotentialet, og de følgende 

kategorier er udtryk for de maksimalt opnåelige honningpotentialer pr. ha: 0 kg, 25 kg, 50 kg, 100 kg, 200 

kg, 400 kg og 800 kg (jævnfør Jannsens et al. 2006 og Kryger og Stengård 2013). Honningbier omdanner 

den indsamlede nektar til honning, ved at fordampe vand og tilsætte enzymer for at øge holdbarheden. 

Det bemærkes i øvrigt, at honningpotentialet ikke svarer til det potentielle honningudbytte, idet en del af 

den indsamlede nektar medgår til biernes aktiviteter herunder flyveaktivitet, inddampning af nektar til hon-

ning og vedligeholdelse af konstant indeklima i bistadet som beskrevet i Kryger et al. (2011) og hos South-

wick & Pimentel (1981). 

I nedenstående tabel er honningpotentialet for de to nye afgrødekoder indsat, ud fra skøn baseret på en 

artikel over honningpotentiale af Janssens et al. (2006). Der er taget højde for at markerne ikke er sået for 

frøavl, men mindre tæt.  
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Tabel 1: Honningpotentiale for græs med kløver/lucerne under og over 50 % bælgplanter 

Afgrøde-
Kode 

Navn Engelsk navn 
Honning-
potentiale 

236 
Græs med kløver/lucerne, under 50 
% bælgpl. (omdrift) efterårsudlagt i 
vinterkorn til grønkorn 

Grass with clover/alfalfa, under 
50% legumes (rotation), estab-
lished in wintercereals for green 
grain 

50 

237 
Græs med kløver/lucerne, over 50 % 
bælgpl. (omdrift) efterårsudlagt i vin-
terkorn til grønkorn  

Grass with clover/alfalfa, over 
50% legumes (rotation), estab-
lished in wintercereals for green 
grain 

100 

 

De to typer græs er sat til 50 kilo for 236, græs med mindre end 50 % bælgplanter, da afgrøden kan komme 

i blomst efter første slæt og til 100 kg for 237, græs med mere 50 % bælgplanter. Der findes en kort beskri-

velse af de to nye afgrødekoder i (Lund Jensen J., Thomsen, I.K. 2022). 
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