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CarL OttO OttOSen, 
inStitUt FOr FødeVarer, 
aarHUS UniVerSitet, 
CO.OttOSen@agrSCi.dK

et nyt projekt, greengrowing,der er finan-
sieret delvist af interreg iVB northSea 
regionprogrammet, sikrer en bedre ud-
veksling af viden mellem forskere, gartne-
rier og offentligheden. det samlede mål 
er på den ene side at spare energi ved 
at udnytte den eksisterende viden, men 
også i samarbejde at skabe ny viden, der 
kan reducere energiudgifterne i gartneri-
erhvervet. 

energibesparelse i væksthuse er jo 
en kompleks sag, som kan løses på flere 
måder. i danmark har vi koncentreret os 
om klimastyringen med intelligrow, hvor 
vi mimimerer omkostningerne og øger 
produktiviteten uden at påvirke kvalitet. 

Men i greengrowing ser vi også på tek-
nik, planter og klimastyring. endelig skal 
vi finde løsninger, så man kan vurdere, 
om klimastyringen kan ske mere automa-
tisk fx med beslutningsstøtte til gavn for 
gartnerier på tværs i europa. 

greengrowing, der starter i oktober, 
har fokus på at spare energi og også øge 
produktiviteten. det ledes fra institut for 
Fødevarer, aarhus Universitet og udføres i 
samarbejde med agrotech og syv partnere 
fra Holland, Belgien, tyskland, norge og 
Sverige.  

Energi og ny teknologi
da problemstillingerne for gartnerier i 
hele nordsø regionen er de samme – at 
reducere omkostningerne - er målet med 
projektet på den ene side at udnytte den 
viden, der allerede findes i de forskellige 
lande og på den anden side at koordinere 
nye forsøg i samarbejde med de gartnerier, 
der er involveret i de nationale forsøg.

Vigtigst er dog, at vi involverer en lang 
række gartnerier og konsulenter og foku-
serer på at gøre formidlingen til erhver-
vet bredere og mere effektiv end i dag. i 
stedet for at alle laver de samme forsøg, 
udnytter vi hinandens viden til at komme 
et skridt videre. 

Hovedtemaerne i projektet er:
1. det energioptimerede halvlukkede 
 væksthus med den nyeste teknologi 
 (Belgien, tyskland og norge)
2. dynamisk klimastyring, fugtstyring, 
 kunstlysstyring og Led (danmark, 
 Belgien, norge, tyskland og Sverige)
3. energivenlige planter 
 (danmark, Belgien)
4. Udvikling af iKt baserede værktøjer 
 til anvendelse af energivenlige 
 tiltag (danmark, Holland)

Stærk fokus på formidling
Udover at vi sikrer et succesfuldt projekt 
ved tæt koordination af forsøg, så er 
målet at forankre samarbejdet i en lang 
række gartnerier og virksomheder over 
hele området. resultaterne fra projektet 
vil blive spredt både med åbent hus, gå 
hjem møder, artikler og deltagelser på 
udstillinger så som iPM. 

gartner tidende er selvfølgelig en na-
turlig formidlingskanal i danmark, hvor 
vi vil skrive fællesartikler eller oversætte 
artikler fra de andre lande. 

en hjemmeside samler trådene for både 
forskere og brugere. Viden fra de andre 
lande ligger tilgængeligt, og i de forskel-
lige lande vil vi så også formidle resulta-
ter tilpasset til de respektive lande.

InfoGrow og GreenGrowing
en ting er de mange forskellige resultater, 
der kan bruges her og nu, men et andet 
samlende led bliver beslutningsstøtte-
systemer til virksomhederne, som giver 
gartnerierne en mulighed for at vurdere 
de forskellige ideers værdi i de forskellige 
lande. 

GreenGrowing er et internationalt projekt, der sætter 
fokus på energibesparelse og produktivitetsforøgelse 
i gartneriesektoren.GreenGrowing skydes i gang i 
starten af oktober og løber indtil juni 2015

LED strategier er en 
del af GreenGrowing

Energibesparelser 
Nordsøen rundt
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l Elektronisk vækstlysanlæg l Leverandør af lyskilder til vækstlys
l Forebyggende vedligehold  l Rådgivning og vejledning
 med termografering 
 
Få et uforpligtende tilbud og se din energibesparelse pr. år. 
Vi har et stærkt og kompetent gartnerteam kørende hver dag!
 
Husk: Vi laver reparationer og vedligeholdelse på eksisterende 
vækstlysanlæg.

Din autoriserede 
elinstallatør

Brian Lunde Hansen Allan Gustavsen

Trunderupvej 1 C · 5683 Haarby

Tlf. 62 63 12 25

l Elektronisk vækstlysanlæg l Leverandør af lyskilder til vækstlys

Din autoriserede 
elinstallatør
Energibesparelse 
– nu – og langt ind 
i fremtiden, 
hvorfor vente?

Hør om de mange muligheder – ring til
Senmatic DGT på 64 89 22 11 og aftal 
en uforpligtende demonstration eller 
send en e-mail til: lav@senmatic.com 

Den mest brugervenlige 
klimacomputer branchen 
har set

LCC4 klimacomputer:
l Enkel og brugervenlig, touch screen
l Styrer fra 1-16 afdelinger, 2 klima-

zoner pr. afdeling
l Styrer 4 gardiner (skygge, mørk-

lægning, isolering og udendørs)
l 6 tidszoner med individuel indstil-

ling af temperatur, fugtighed og CO2

l Middeltemperaturstyring for store 
energibesparelser Ring og 

hør hvor nemt 

det er

||

||
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en række nationale projekter indgår i 
greengrowing. Samarbejdet i mellem aar-
hus Universitet og agrotech handler dog 
især om at udvikle moduler til webappli-
kationen infogrow. 

i Højteknologiprojektet itgrows er web 
applikationen infogrow blevet udviklet si-
den efteråret 2010 under ledelse af agro-
tech. infogrow er et modulært opbygget 
beslutningsstøttesystem, der tilbyder en 
lang række af muligheder til gartnerier. 

Udvikling og uddybning af disse mulig-
heder kræver dog et tæt samarbejde mel-
lem forskere og udviklere, og samarbejdet 
i greengrowing vil være til gavn for det 
danske beslutningsstøttesystem. 

Udvidet beslutningsstøttesystem
Beslutningsprocessen i infogrow sam-
menholder fx mål for produktionen med 
viden om den plantefysiologiske respons 
på klimaforholdene i væksthuset – erfa-
ringer, der er i lige linie fra den danske 
forskning i intelligrow. Mål for produk-
tion omfatter i denne sammenhæng plan-
tekvalitet, energiforbrug med videre. 

det er gartneren, der står som binde-
led mellem beslutningsstøttesystem og 
klimastyringssystem. i fremtiden skal der 
også åbnes muligheder for automatisering 
af styringen, hvis man ønsker det. 

i projektet udvides beslutningsstøt-
tesystemet med moduler, der er baseret 
på viden, der kommer fra andre arbejds-
pakker som energieffektivisering, hvor 
fx livscyclusanalyser til miljøanalyse og 
mærkningsmuligheder udvikles. 

det vil sige, der kommer et online sy-
stem, der kan bruges til svar på spørgs-

målet ’Hvor miljøskadelig eller –venlig er 
min planteproduktion egentligt?

Værktøjet kan bruges til at analysere 
og forbedre produktionen og dermed fx 
nedsætte CO2- eller vandfodsporet gen-
nem en grundig analyse. 

For tiden udvikles i samarbejde mel-
lem flere internationale institutter og 
agrotech en internationalt standard til 
CO2 fodsporberegninger. Standard skal 
være færdig i november i år og vil danne 
grundlag for beregningen af CO2 fodspo-
ret i infogrow modulet. 

Hermed bruges greengrowing til at 
videreudvikle og nyudvikle beslutnings-
støttemoduler til gavn for alle i nordsø 
regionen.    

Dynamisk kunstlysstyring
dynamisk kunstlysstyring eller dynalight 
er udviklet af aarhus Universitet og SdU 
og ser ud til at kunne spare op til 30% 
af kunstlyset. Vi regner med, at kunne 
komme videre med den dynamiske kunst-
lysstyring, hvor vi også kan se på brugen 
af dioder (Led). 

aarhus Universitet kigger også her på 
muligheden for at finde metoder til at 
finde ud af, om der er sorter, der klarer 
sig bedre under det dynamiske klima. 

Vi håber på sammen med SdU og 
private firmaer at kunne udvikle en dy-
namisk kunstlysstyring, som også kan 
bruges med Led-lamper. Målet er, at den 
dynamiske kunstlysstyring skal bruges i 
flere gartnerier.

Resultater kommer løbende
iKt delen af projektet greengrowing er 
den del af flere andre iKt udviklingspro-
jekter, der skal fremme og fremtidssikre 
det danske gartnerierhverv. 

i projekterne itgrows of Lean energy 
Cluster udvikles fx infogrow som plat-
form og et virtuelt væksthus til energi og 
plantedyrkningssimuleringer. infogrow er 
i testfasen og installeret hos flere gart-
nerier, den første version af de virtuelle 
væksthus testes i efteråret. arbejdet på 
moduler i alle projekter fortsætter, og be-
slutningsstøttemoduler tilføjes infogrow 
løbende.

resultaterne på tværs af regionen vil 
komme løbende, fordi allerede nu er der 
viden i de andre lande, som vi vil kunne 
formidle til danske gartnere, så vi venter 
os meget spændede i samspillet mellem 
forskere, rådgivere og firmaer i de næste 
år. n

Lagring af varme over og under jorden 
kombineret med nye dækkematerialer og 

gardiner er dyre, så mere viden er vigtigt, 
inden man investerer


