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DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 
AARHUS UNIVERSITET 

 

NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende notat om status for den faglige udvikling på AU i rela-

tion til gartneriområdet 

NaturErhvervstyrelsen (NAER) har den 20. november bedt DCA – Nationalt 

Center for Fødevarer og Jordbrug om en redegørelse for den faglige udvikling 

på AU i relation til gartneriområdet. Frist 25. november. 

Baggrunden for anmodningen fra NAER er, at Fødevareministeren og Klima- 

og Energiministeren er bedt om at ”redegøre for blomstergartneriernes 

fremtidige overlevelses- og vækstmuligheder set i lyset af de erhvervsøko-

nomiske og konkurrencemæssige forringelser, der er sket gennem de seneste 

1-2 år for erhvervet, f.eks. stigningen i PSO-afgifter samt ændringer på 

forskningsområdet”.  

Herunder følger en kortfattet redegørelse for forskning på Aarhus Universitet 

(AU) i relation til gartnerierhvervet, for styrkelse af forskningen på AU i rela-

tion til gartnerierhvervet samt for fremtiden for forskningen på AU og AU-

Aarslev i relation til gartnerierhvervet.  

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt 

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning ved DCA 
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Aarhus Universitet 

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 

25. november 2013 

 

STATUSNOTAT VEDRØRENDE DEN FAGLIGE UDVIKLING PÅ AU SPECIELT I RELATI-

ON TIL GARTNERIOMRÅDET 

 

 

Det danske gartnerierhverv får viden og rådgivning gennem flere kanaler. I Danmark gennemføres 

forskning, udvikling, innovation og rådgivning ved Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Agro-

Tech og Videncentret for Landbrug, målrettet gartnerierhvervet. Herudover benytter erhvervet sig i 

flere tilfælde af udenlandsk rådgivning, især konsulenter fra Holland. 

 

 

Forskning i relation til gartnerierhvervet på Aarhus Universitet (AU) 

 

Som følge af omstruktureringen af Aarhus Universitet d. 1. januar, 2011, blev Institut for Havebrugs-

produktion og Institut for Fødevarekvalitet lagt sammen til det nye Institut for Fødevarer (AU-

FOOD), og blev en del af det nye Faculty of Science and Technology. Alle forskningskompetencer 

fra det oprindelige Institut for Havebrugsproduktion, inkl. hele personalet og alle faciliteter, blev til-

knyttet det nye AU-FOOD. AU-FOOD har for nuværende ca. 110 ansatte, hvoraf 66 % har tjenestested 

ved AU-Årslev på Fyn og 34 % ved AU-Foulum i Jylland.  

 

I august 2011, blev AU-FOOD omstruktureret, og alle kompetencer og faciliteter blev organiseret i 5 nye 

forskergrupper: 

 Planter, fødevarer og bæredygtighed (hovedsagelig relateret til gartnerierhverv) 

 Planter, fødevarer og klima   (hovedsagelig relateret til gartnerierhverv) 

 Differentierede og biofunktionelle fødevarer  (delvis relateret til gartnerierhverv) 

 Fødevarekemi og –teknologi  (ikke relateret til gartnerierhverv) 

 Fødevarer, metabolomics og sensorik  (delvis relateret til gartnerierhverv) 

 

Forskergruppen Planter, fødevarer og bæredygtighed 

Forskergruppen har fokus på nye løsninger og teknologier, der øger effektiviteten af plantebaseret 

fødevareproduktion, reducerer påvirkningen af miljøet og den omgivende natur og samtidig sikrer 

produktkvaliteten. 

Forskningsaktiviteterne omhandler de fysiologiske processer i planter både over og under jordover-

fladen og samspillet med de agronomiske forhold ved både økologisk og konventionel dyrkning. Akti-

viteterne omfatter afgrøde- og råvarekvalitet, blomstring og vækstfysiologi, sorter, reduktion af spild i 

forbindelse med høst og opbevaring, tab af næringsstoffer, vandingsteknikker, anvendelsen af pestici-

der og andre metoder til bekæmpelse af skadegørere, forekomsten af pesticidrester, biodiversitet og 

sunde sædskifter med efterafgrøder og grøngødning. 

 

Forskergruppen Planter, fødevarer og klima 

Forskergruppen arbejder med planters respons på klima og klimaforandringer. De globale klimaforan-

dringer forventes at medføre øgede temperaturer og mere ekstreme og skiftende vejrforhold. Viden om, 

hvordan man sikrer fremtidig produktivitet og kvalitet i produktionen af planter under disse betingel-

ser, er omdrejningspunktet for forskergruppens arbejde. 

Planters reaktion og deres genetiske evne til at akklimatisere og tilpasse sig klimaforholdene (tempera-

turekstremer, frosthårdførhed, kuldioxid, lys, tørke og oversvømmelser) er vigtig i forhold til planter, 

der dyrkes i det fri, men også i beskyttede miljøer som væksthuse og plasttunneller. Derudover er plan-
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ters tolerance i relation til høje eller lave temperaturer også relevant for energiforbrug og produktkvali-

tet ved produktion i væksthuse. 

 

Forskergruppen Differentierede og biofunktionelle fødevarer 

Aktiviteterne i forskergruppen koncentrerer sig om, hvordan man gennem forskningen kan forbedre 

produktkvalitet, tilføje nye positive aspekter til velkendte produkter eller udvikle nye typer af fødevarer. 

Emner er bl.a. vurdering af parametre for produktkvalitet som mørhed af kød, smag af grøntsager, frugt 

og mælk og bioaktive og ernæringsmæssigt vigtige indholdsstoffer i kød- og mejeriprodukter samt i ve-

getabilske fødevarer. Nye måder at producere fødevarer på, som in vitro-kød eller etagedyrkning af spi-

selige afgrøder, er også en del af forskergruppens aktiviteter ligesom anvendelsen af genetiske ressour-

cer indenfor planteområdet, medicinplanter og planteproducerede pesticider. 

 

Forskergruppen Fødevarekemi og –teknologi 

Forskergruppen forsker i fødevarekvalitet og ændringer i kvalitetsparametre relateret til forarbejdning, 

pakning og opbevaring af fødevarer med særligt fokus på mejeri- og ægprodukter. 

Mejeriforskningen fokuserer på karakteriseringen af mælk som råvare og ændringer forårsaget af forar-

bejdning. Hovedområder er proteinkemi (herunder proteomics, milk genomics, enzymer), struktur og 

funktionalitet af protein- og lipidnetværk, oxidativ stabilitet samt indhold af sundhedsfremmende og 

bioaktive stoffer. Forskningen på ægområdet har fokus på forståelse af, hvordan produktionsparametre 

(som fodring, hønegenotype og produktionsperiode), samt forhold under opbevaring og forarbejdning 

til ægprodukter kan fremme kvaliteten.  

 

Forskergruppen Fødevarer, metabolomics og sensorik 

Metabolomics og fødevarer 

Forskerne udfører metabolomics, baseret på LC-MS- og NMR-metodikker, på en lang række fødevarer 

(mælk, kød, planter) med henblik på at forstå effekten af metabolitter på sensoriske og teknologiske 

egenskaber. Desuden undersøges effekten af indtag af fødevarer i forhold til human sundhed; dette in-

debærer interventionsstudier på dyremodeller og i humane studier udført i samarbejde med forskere fra 

ledende forskningsmiljøer.  

Sensorik 

Sensorisk analyse er en unik metode til at beskrive og måle fødevarekvalitet, der er baseret på de huma-

ne sanser. Hertil anvendes et trænet professionelt sensorisk panel, der kvantificerer sensoriske egen-

skaber inden for udseende, duft, smag og tekstur. Derudover gennemføres forbrugeranalyser til at be-

skrive forbrugeraccept og præferencer. Denne viden bidrager til at identificere de sensoriske egenska-

ber, der kan øge forbrugernes accept, lyst og indtag af sunde fødevarer. 

 

 

Styrkelse af forskningen i relation til gartnerierhverv på AU 

 

Som en del af AUs omstrukturering i 2011 blev der givet mange anbefalinger vedrørende placering, 

sammenlægninger, grupperinger af personale og faciliteter, da de oprindelige 55 institutter i AU blev 

omorganiseret til 26 institutter. Som en del heraf blev det planlagt, at personale og faciliteter fra AU-

FOOD (både i Foulum og Årslev) skulle bringes sammen, og at det nye AU-FOOD skulle etableres i Aar-

hus indenfor en periode på 3-5 år.  

 

Baggrunden for denne beslutning er at styrke den samlede position af AU-FOOD ved at bringe de to 

dele af instituttet sammen, hvorved instituttet vil kunne udnytte sine ekspertiser og faciliteter mere 

effektivt til at levere fremragende forskning. Ved at placere AU-FOOD tættere på AU campus vil insti-

tuttet desuden have bedre mulighed for at opbygge tæt samarbejde med andre AU-institutter og få øget 

adgang til ekspertise og faciliteter (fx Institut for Bioscience, Institut for Molekylærbiologi og Genetik 
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samt Institut for Ingeniørvidenskab). Endelig vil en placering af AU-FOOD tættere på AU campus øge 

instituttets synlighed, og der vil være større sandsynlighed for at tiltrække flere studerende til uddan-

nelserne om planteproduktion og plantebaserede fødevarer, hvorved antallet af kvalificerede kandidater 

til gavn for det danske gartnerierhverv kan øges. 

 

Desuden har der siden 2011 været øget fokus på at styrke de internationale forskningsnetværk inden for 

gartneriområdet, og som resultat heraf leder AU-FOOD nu 2 EU-finansierede projekter; ét indenfor 

væksthusproduktion (Greengrowing, EU Interreg-programmet) og ét indenfor forskning i produktion af 

bær (ClimaFruit, EU Interreg-programmet). Ligeledes deltager AU-FOOD i adskillige EU-projekter 

under CORE-organic programmet og EU rammeprogram 7. AU-FOOD har været i stand til at indtage 

ledende roller i disse projekter på grund af fremragende forskning inden for økologi, bæredygtighed og 

plantefysiologi. Ydermere er AU-FOOD involveret aktivt i etablering af EU-netværk inklusiv COST-

aktionerne ‘Sustainable production of high-quality cherries for the EU market’ (COST Action FA1104) 

og ‘Understanding effects of UV(B) on plant and human health’ (COST Action FA0906). Desuden er 

AU-FOOD-medarbejdere medlem af ‘Working Group for Sustainable Fruit Production’ til minimering af 

restkoncentrationer, ‘The European Plant Science Organization (EPSO)’, AU-FOOD er repræsenteret i 

styregruppen af ‘The European Fruit Research Network (EUFRIN)’, og AU-FOOD er Danmarks 

repræsentant i ‘The Council of The International Society for Horticultural Science (ISHS)’.  

 

Som resultat af faciliteter, kompetencer og aktiviteter har AU-FOOD på nuværende tidspunkt den fø-

rende position indenfor gartnerirelateret forskning i Danmark. AU-FOOD forbliver fokuseret på at leve-

re og implementere viden til gavn for det danske gartnerierhverv. For at opretholde dette niveau af 

kompetencer og aktiviteter i AU-FOOD, er det væsentligt at det danske gartnerierhverv fortsat samar-

bejder med og styrker sin relation til instituttet ved at indgå i projekter, prioritere investering i forsk-

ning og innovation, samt definere og fremsætte sin prioritering indenfor forskning. Der er mulighed for 

yderligere at udvikle den strategiske alliance mellem gartnerierhverv og AU og derved sikre, at begge 

parter forpligter sig til forskning og implementering i gartneriproduktion til understøttelse af det dan-

ske gartnerierhverv. 

 

 

Fremtiden for forskningen i relation til gartnerierhverv på AU og AU-Aarslev 

 

Universitetsledelsen på AU anerkender, at flytteprocessen har været mere kompleks og har taget længe-

re tid end oprindelig forudset. Derfor forventes det, at der fastlægges en ny tidslinje og plan for den fo-

reslåede flytning af AU-FOOD. Der foregår overvejelser af, hvordan en samlet løsning mest hensigts-

mæssigt kan lade sig gennemføre, begrundet ud fra såvel faglige som økonomiske hensyn, herunder 

også samarbejdet vedrørende nye faciliteter, som behøver at blive re-etableret i samarbejde med andre 

AU-institutter, som udfører plantebaseret forskning (specifikt Institut for Bioscience og Institut for Mo-

lekylærbiologi og Genetik). I disse overvejelser indgår også overvejelser af, hvilke faciliteter og drifts-

mæssige aktiviteter, det indtil videre vil være hensigtsmæssigt at lade forblive i Årslev - eksempelvis 

plantager og forsøgsjord.   
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