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Almindelig blåbær (Vaccinium 
myrtillus) er et eksklusivt bær, 
som høstes i naturen i Skandi-
navien, samt Østeuropa. Na-
turindsamling er besværlig 
pga. lange transportafstande 
og små udbytter per arealen-
hed. En kommerciel planta-
geproduktion kræver: Gode 
sorter, effektiv formering, hur-
tig tilvækst og kort tid fra ud-
plantning til første høst samt 
maskinel høst. Variation i 
dansk plantemateriale under-
søges nu ved IHP.
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Indsamlet plantemateriale
For at kunne belyse det gene-
tiske potentiale i danske blå-
bær blev der indsamlet 176 
kloner fra 58 forskellige ste-
der i Danmark. Der blev hø-
stet bær fra planterne og bær-
vægten varierede mellem 0,08 
og 0,75 g per bær (gns 0,36). 
Bærsætning på buskene vari-
erede også meget. Indsamlede 
skud opformeres i vævskul-
tur til sammenlignende forsøg 
og genbevaring. Blåbærfrø er  
indsamlet til såforsøg. Frisk-
høstet frø spirer efter 3-4 uger 
ved 20°C.
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Voksesteder
Magre, sure jorde i store 
dele af Danmark. Primært 
i Midtjylland. Den findes i 
lyse skove (eg, birk, fyr) og 
i åbne områder, ofte på bak-
keskrænter. Særligt gode 
områder, hvor privat pluk-
ning af bær kan lade sig gøre 
er fx Blåhøj ved Tolne (Nord-
jylland), Legind Bjerge på 
Mors og ved Gudenåens ud-
spring (Midtjylland).
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Indsamling af plantemateriale 
er sket i et projekt omkring ud-
nyttelse af genetiske ressour-
cer fi nansieret af Direktoratet 
for Fødevareerhverv, Fødevare-
ministeriet. Rodning på nyt medie.

Efterhånden begynder skud-
dene at danne små ’buske’, 
som kan deles, hvorved antal-
let af planter forøges.

Skuddet skæres i stykker så 
der er en bladknop på hvert 
skudstykke. Skudstykkerne 
sættes på næringssubstrat, 
hvorefter knopperne begyn-
der at vokse. 

Grene fra naturen indsamles, 
blade fjernes og skuddet ste-
riliseres for at fjerne svampe 
og bakterier. 
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