
Gamle danske sorter - 
nye muligheder

På baggrund af dyrkningsforsøgene under-
søges det: 

a) om der er gamle sorter der er velegnede 
til miljøvenlig dyrkning.

b) om der er gamle sorter der er velegnede 
som råvarer til nutidige fødevarer.

Det forventes, at der som resultat af projek-
tet vil være flere sorter, som ser så lovende 
ud, at det efterfølgende kan anbefales, at 
sætte en frøproduktion igang. 
De lovende sorter kan have interessante 
egenskaber som gør, at den professionelle 
gartner kunne være interesseret i sorterne. 
Museer og privatpersoner kunne også tæn-
kes at være interesseret i de udvalgte sorter 
af sundhedsmæssige eller kulturhistoriske 
årsager. 

Lars Jacobsen 
Aarhus University, Department of Food Science, Aarslev, Denmark. 

Projektet laves I samarbejde med 

Dansk Landbrugsmuseum: Udvalgte sorter 
dyrkes i 2011. Museet har viden om histo-
rien bag arterne og sorterne. Vurderingen 
af råvarekvaliteten foretages på de mest 
lovende sorter i ‘Det Historiske Køkken’ på 
Dansk Landbrugsmuseum.  

Frilandsmuseet: Udvalgte sorter dyrkes 
også på Frilandsmuseet i København.

Sorterne til Dansk Landbrugsmuseum og 
Frilandsmuseet er udvalgt ud fra deres hi-
storiske data, så de bliver interessante i for-
hold til historieformidlingen.

Den Økologiske Have: Udvalgte sorter dyr-
kes i Den Økologiske Have. Sorterne er 
valgt ud fra en vurdering af sygdomsresi-
stens, udbytte og sundhedmæssige krite-
rier.

Årstiderne: Udvalgte sorter dyrkes på Års-
tidernes gartneri i  Barrit. Vurderingen af 
råvarekvaliteten foregår på Årstidernes 
spisested, hvor kunderne kan smage på 
sorterne. Ved projektets afslutning udvæl-
ges sorter der evt. tages i produktion, hvis 
de klarer sig godt.

Åbent hus arrangementer 

Der vil blive afholdt åbent hus i Årslev i Sep-
tember/ oktober måned. Dato annonceres 
i Frugt og Grønt.

Desuden vil der være arrangementer: 

Dansk Landbrugsmuseum:
Historisk Køkken 30. august 2011
Æbledag 2. oktober 2011 

Frilandsmuseet:
Gamle sorters dag 9. oktober 2011
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DepArTmenT oF FooD Science
FAcULTy oF Science AnD TecHnoLogy
AArHUS UniVerSiTy

Bæredygtig udnyttelse af gamle, frøformerede danske 
Kål og rodfrugtgrøntsagssorter

I 2011 dyrkes der ved Aarhus Uni-
versitet, Institut for Fødevarer I Årslev 
gamle danske sorter af: grønkål (12 
sorter), knoldselleri (11 sorter), 
glaskål (4 sorter),  rosenkål (9 sorter), 
rødkål (15 sorter), radis (36 sorter) og 
majroe (38 sorter). Frøene stammer 
fra NordGen.

Yderligere oplysninger om projektet 
kan findes på hjemmesiden:
www.KAALogRODFRUGTER.dk eller 
ved henvendelse til:

Lars Jacobsen
Aarhus Universitet
Institut for Fødevarer
Kirstinebjergvej 10
5792 Årslev
Tlf. 89993382
e-mail: larsh.jacobsen@agrsci.dk
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