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NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende miljøpositivliste for de af producentorganisationers drifts-

fonde, hvor investeringer kan støttes med 60 % fra EU 

 

  

Nærværende rapport m. bilag er udarbejdet på baggrund af en anmodning fra 

NaturErhvervstyrelsen (NAER), Center for Projekttilskud, 11. september 2013 

til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.  

Rapporten giver en oversigt over mulige miljøteknologier inden for økologi. 

Rapporten skal anvendes af NAER til prioritering af ansøgninger om tilskud 

til projekter vedrørende investeringer i grønne processer og teknologier inden 

for den økologiske produktion af frugt og grønsager.  

 

Rapporten er led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeriet 

om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus 

Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2013-2016” 

(BT-2013-3 i Aftalens Bilag 2). Der er tale om en opdatering af tilsvarende 

rapport fra 2012. 

Jf. problemstillingen har vi kontrolleret alle investeringer på listen i forhold 

til indikatorerne, samt angivet miljøbesparelsen for hver enkelt investering. 

 

I regnearket er det med forskellige farver angivet, om teknologien er foreslået 

tilføjet/flyttet i forhold til det regneark, NAER har vedlagt bestillingen, og 

som vores besvarelse er udarbejdet på grundlag af. Rød skrift angiver tilføjel-

se fra erhvervet, blå skrift angiver flytning af emne og grøn skrift angiver tilfø-

jelse. For forslag fra erhvervet er der i regnearket endvidere angivet henvis-

ning til rapporten. Endvidere er der vedlagt et regneark, fri for kommentarer. 
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Udarbejdelsen er forestået af sektionsleder Lillie Andersen, seniorforsker Ma-

rianne Bertelsen, sektionsleder Hanne L. Kristensen, og seniorforsker Jørn N. 

Sørensen, alle Institut for Fødevarer, seniorforsker Peter Kryger Jensen og 

lektor Bo Melander, begge Institut for Agroøkologi, samt adjunkt Michael 

Nørremark, Institut for Ingeniørvidenskab. 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt 

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning ved DCA 
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Indledning 
Nærværende rapport er udarbejdet af forskere ved Aarhus Universitet på foranledning af NaturErhverv-

styrelsen, Center for Projekttilskud. Rapporten giver en oversigt over mulige miljøteknologier indenfor 

økologi.  

 

Rapporten anvendes af NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med prioritering af ansøgninger om tilskud til 

projekter vedrørende investeringer i grønne processer og teknologier indenfor den økologiske produktion af 

frugt og grønsager.  

 

Rapporten er led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeriet om udførelse af 

forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer 

og Jordbrug, 2013-2016” (BT-2013-3 i Aftalens Bilag 2). Der er tale om en opdatering af tilsvarende rapport 

fra 2012. 
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1. Rækkedampning kombineret med radrensning 
Rækkedampningsudstyr bruges til bekæmpelse af ukrudt i rækken forud for udsåede grønsagskulturer og 

andre højværdiafgrøder sået på rækker. Ved rækkedampning steriliseres jorden i det bånd, hvor kulturen 

efterfølgende udsås. En vel gennemført rækkedampning kan reducere behovet for efterfølgende bekæmpelse 

af ukrudt til nærmest nul. I praksis kan man påregne en bekæmpelseseffekt på 80-90 %. Ukrudtseffekten 

holder det meste af sæsonen, og dampningen bekæmper også andre skadevoldere såsom jordpatogener. 

Såfremt rækkedampning og såning foretages i to arbejdsgange, kan autostyring anvendes for at begrænse 

båndbredden. Rækkedampning kombineres med radrensning. Anvendelse af rækkedampningssystemet er 

mest oplagt i økologisk produktion, men i flere konventionelt dyrkede afgrøder er mulighederne for kemisk 

ukrudtsbekæmpelse nu så begrænsede, at teknologien også er interessant.  

Teknologien reducerer behovet for senere lugninger, hvorved rentabiliteten i økologisk dyrkede afgrøder 

øges og giver grundlag for en øget økologisk produktion.  

 

2. Ukrudtsbrænder 
Fladebrændere anvendes til bekæmpelse af tidligt fremspiret ukrudt, før afgrøden er spiret frem, dvs. typisk i 

såløg, såporre, gulerødder og andre langsomt fremspirende grønsager samt i majs, foruden at fladebrændere 

også kan anvendes som sidste behandling i forbindelse med et falsk såbed. I majs kan fladebrænding ofte 

klare hele bekæmpelsen af frøukrudt. I direkte såede og langsomtvoksende grønsager skal brændingen følges 

op af yderligere bekæmpelse senere i vækstsæsonen, og brændingen skønnes kun at klare ca. 40-50 % af den 

nødvendige ukrudtsbekæmpelse. Ukrudtsbrænding vil kunne reducere pesticidforbruget, men vil samtidig 

øge forbruget af fossile brændstoffer.  

Ukrudtsbrænding vil på lige fod med rækkedampning reducere behovet for senere lugninger, hvorved 

rentabiliteten i økologisk dyrkede afgrøder øges og giver grundlag for en øget økologisk produktion.  

3. Lugerobot til grønsager 
Der er udviklet lugerobotter til ukrudtsbekæmpelse både mellem og i rækkerne i udpantede grønsager som 

kål, salat, selleri, løg, porre m.m. Redskaberne er udstyret med kameraer, der kan genkende afgrødeplanter, 

og derved få de mekaniske lugeaggregater til at undvige afgrødeplanterne. Med lugerobotterne vil der være 

potentiale for en fuldstændig ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse i udplantede grønsager med et kun begrænset 

behov for håndlugning - sandsynligvis intet behov i mange tilfælde. Der mangler dog dokumentation for 

dette. Vores vurdering er, at lugerobotterne i deres nuværende udformning og funktion vil kunne fjerne 

mellem 60-80 % af ukrudtet i rækken, alt afhængig af afstanden mellem planterne i rækken og størrelsen på 

zonen omkring planten, hvor der ikke luges for at undgå afgrødeskader.  

Arealet med økologi vil kunne øges med anvendelsen af lugerobotter.  
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4. Lugemaskiner i rækker af træer og busker 
Ved bekæmpelse af ukrudt i specielt frugt- og bærkulturer med meget lav konkurrence overfor ukrudt er det 

vigtigt at fjerne konkurrencen om vand og næringsstoffer fra ukrudtet for at opnå højere udbytte. 

Ukrudtsbekæmpelse i rækkerne af frugttræer og bærbuske er typiske forbundet med højt tidsforbrug og lav 

bekæmpelseseffekt. En nyere undersøgelse fra Tyskland har vist at nye mekaniske metoder og 

ukrudtsbrændre opnår 50 % tidsbesparelse og tilsvarende energibesparelse, ift. f.eks afdækning med 

biologiske eller kunstige materialer. De bedste mekaniske (jordbearbejdende) metoder kunne samtidig opnå 

samme bekæmpelseseffekt som f.eks afdækning med biologiske eller kunstige materialer. 

Bekæmpelseseffekten ved brug af ukrudtsbrændere var generelt lavere end for de mekaniske metoder, og 

energiudgiften ved brændere kan reduceres ved at anvende sensorer, der åbner for gassen ved ukrudt. De 

afprøvede mekaniske metoder havde sensorer, som registrerer træer ved berøring, men undersøgelsen viste, 

at de bedste maskiner ikke forårsagede betydende skader på frugttræer. GPS positionering i frugt og bær er 

endnu ikke tilstrækkeligt præcist til at anvende i ukrudtsbehandlingen. 

Besparelse på energiforbrug(olie) på mere end 25 % og forøgelse af økologisk areal med tilsvarende 

procentdel. 

5. Lugevogn 
Lugevogne drevet vha. elektricitet (solceller) kan give en besparelse i diesel til mekanisk renholdelse, som 

supplement til andre metoder især i grønsager (Jørgensen & Dalgaard, 2004). 

 

Investering i lugevogne baseret på solceller vil kunne øge økologiske omlægningsmuligheder og give en 

besparelse på olie (traktor) til mekanisk renholdelse. 

 

6. Rådgivning 
I forbindelse med omlægning er en specialiseret konsulentassistance afgørende for en vellykket omlægning 

til økologi. Specialiseret rådgivning vurderes at være medvirkende til større omlægning til økologisk 

dyrkning. 

 

Rådgivning vil være helt afgørende for omlægning til økologisk drift. 

 

7. Økologiske planter 
Anvendelse af økologiske planter vil som udgangspunkt give besparelser på pesticider (herbicider, 

fungicider, insekticider) i forhold til en konventionel produktion.  

 

Økologiske planter vil kunne give besparelser på pesticidforbrug (i forhold til konventionel) på mere end 25 

% og øge arealet med økologi. 

 

8. Varmtvandsbehandling 
Lagersygdomme kan forårsage store tab i økologisk æbleproduktion. Der er eksempler på mere end 50 pct. 

tab på grund af Gloeosporium i modtagelige æblesorter som Topaz og Pinova (Landbrugsinfo). Forsøg med 
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varmtvandsbehandling af æblerne før indlagring har vist, at der opnås en god effekt på flere af de alvorlige 

lagersygdomme, blandt andet Gloeosporium og lagerskurv (Hagl & Scheer, 2006). Metoden har været 

genstand for et PhD studie ved Institut for Fødevarer (Maxin, 2012). Resultaterne herfra viser, at ved rigtig 

temperatur og varighed af varmebehandlingen kan der opnås succesfuld bekæmpelse af rådsvampe uden 

negative konsekvenser for frugtkvaliteten. Der findes semiprofessionelt udstyr til kontrolleret dypning af 

storkasser med frugt, og metoden bruges af økologiske avlere i Tyskland.  Ulempen ved metoden er det store 

energiforbrug, da frugten skal dækkes med 53º C varmt vand i 3 minutter.  Der arbejdes derfor med at 

udvikle prototyper, som behandler i kortere tidsrum med varmere vand, og som har potentiale til at blive 

koblet til et eksisterende sorteringsanlæg. Det er også vist at varmebehandlingen ikke dræber 

svampesporerne (som hidtil antaget), men derimod inducerer æblets interne forsvarsmekanismer, som øger 

modstandsdygtigheden overfor svampeangreb (Maxin, 2012).  

Udstyr til varmtvandsbehandling af frugt vil kunne mindske spild og øge arealet med økologisk frugt med 

mere end 25 %. 

9. Initiativer til fremme af børns forbrug af frugt og grønt i 

uddannelsesinstitutioner 
Børns præferencer for sunde fødevarer som frugt og grønt kan øges signifikant ved gentagen eksponering, 

ved at øge tilgængeligheden og ved at præsentere frugt og grønt i forskellige kombinationer (Kildegaard, 

2012).  

Initiativer, der fremmer børns forbrug af frugt og grønt i uddannelsesinstitutioner, vil derfor øge 

mulighederne for at få børn til at spise sundere signifikant. 
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