
Genressourcer i vilde 
danske brombær (Rubus 
fruticosus)

Brombær hører til de mørktfarvede bær, 
som er interessant på grund af anthocya-
ninernes formodede sundhedsbevaren-
de egenskaber. Vild brombær har ofte en 
mere intens smag og aroma end de fleste 
dyrkede brombærsorter og kan derfor være 
interessant som råvare for specialprodukter 
af fødevarer. Et nyt 3 årigt projekt under 
genressource programmet vil undersøge 
den genetiske variation og potentialet for 
anvendelse nærmere hos de vilde brom-
bær I Danmark.  

Rodning 3 uger efter stikning

Formålet med projektet er 
• At identificere, opformere og dyrke 20 

danske vilde brombærkloner økologisk
• At sikre bevaring af klonerne I en årrække
• At vurdere klonernes dyrkningsegnethed 

og anvendelse til konsum og forarbejde-
de fødevarer  

• At formidle viden om variation i plante-
materialet og kvalitet af bærrene, samt 
muligheder for udnyttelse af genressour-
cerne fremadrettet.

Metoder

I et tidligere projekt er der identificeret vilde 
bestande af brombær I hele Danmark og 
kloner indsamles fra 20 af disse lokaliteter.  
Etårige langskud  af danske vilde brom-
bær blev indsamlet fra udvalgte lokaliteter 
i maj 2011 og stukket I væksthus ved 20ºC 
og 100% relativ fugtighed under hvid plast 
på buer. Der blev klippet ca. 10 cm lange 
stiklinger med en eller to knopper og alle 
stiklinger blev taget fra samme skud for at 
sikre, at der kun arbejdes med en klon pr 
indsamling. De første planter har fine rød-
der efter 3 uger. De 10 planter pr klon plan-
tes i sensommeren hos Øhavets Syltetøj 
på Strynø i en brombær plantage med 
trådopbindings- system. Der sammenlignes 
med dyrkede sorter af brombær. Der vil bli-
ve målt udbytter og vurderet kvalitet og for-
arbejdningsegenskaber af bær.  

Blomstring på rodet stikling

Brombær vækstform 

Brombærplanter har en toårig vækstrytme, 
hvor der første år produceres et antal 2-5 
m, lange grenskud fra plantens basis ved 
jordoverfladen. Fra sideknopperne på dette 
skud dannes andet år blomstrende kort-
skud på fra 10-60 cm længde, hvor bærre-
ne sidder endestillet i klaser. Bærrene mod-
ner typisk lidt uens og kun helt sorte bær, 
der løsnes ved et let drej af bærret, er helt 
modne. Kun helt modne bær giver optimal 
smag. De frugtbærende skud dør tilbage til 

jordoverfladen om efteråret. De hårde vin-
tre i 2010 og 2011 har givet store frostska-
der på de højtsiddende brombærgrene, 
mens de skud, der ligger hen ad  jorden el-
ler står beskyttet ikke er skadet. Selv på de 
frostskadede planter vil nye skud  komme 
frem fra jordoverfladen, men de blomstren-
de skud vil dog mangle i et år.  Bærrene 
indeholder 2 hoved og 3 mindre anthocya-
nin farvepigmenter og  der er fundet total 
anthocyaninindhold fra 70-210 mg/100g I 
forskellige sorter og småarter. 

Øhavet ApS

John Sørensen, ejer af firmaet Øhavet Aps, 
har i over 6 år dyrket en række bærafgrø-
der økologisk på Strynø og forarbejder og 
udvikler selv højkvalitetsprodukter af disse. 
Øhavets Syltetøj sælges i over 60 special 
forretninger over hele landet. 

Firmaet har taget initiativ til genressource 
projektet på vilde brombær for at vurde-
re, om det er muligt at finde vilde danske 
brombær, som kan give en endnu bedre 
og mere intens smagsoplevelse I forhold til 
de nuværende dyrkede sorter. Se hjemme-
siden på http://www.ohavets.dk/

Projektet gennemføres I samarbejde mellem Øhavet ApS 
og Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet, Forsknings-
center Årslev.

Projektet er finansieret af Fødevareministeriets genressour-
ce program.
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