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Der er i disse år fokus på beva-
ring af den danske natur og af den
danske kulturarv. At gamle danske
grønsager også er en del af denne
arv, tænker mange måske ikke på.
For eksempel er jordskok, peber-
rod, rabarber og skalotteløg gamle
kendte grønsager, der godt nok
ikke har deres botaniske oprin-
delse her i landet, men som har
været dyrket i lang tid både er-
hvervsmæssigt og i private haver.
Ved Danmarks JordbrugsForskning,
Årslev bevares en del ældre sorts-
materiale af flerårige grønsager
i såkaldte klonsamlinger.

Bevaring
Den danske forædling og udvik-
ling af nye sorter af flerårige grøn-
sager ophørte for mere end 10 år
siden. Det vil sige, at tilgangen af
nyt materiale til f.eks. erhvervs-
mæssig dyrkning er henvist til at
skulle ske i form af udenlandsk
sortsmateriale. Det er en lidt trist
udvikling, at der i løbet af nogle år
måske ikke længere findes danske
sorter at vælge imellem for avler
og forbruger.

Jo større mangfoldighed iblandt
sorterne, des større chance har vi
for at dæmme op for problemer
som sygdom og skadedyr i afgrø-
derne, samt at sikre variation til
husholdningen. Derfor er det vig-
tigt at bevare, beskytte og udvikle
så mange plantesorter som muligt.

Formålet med at bevare plante-
materiale for eftertiden er, at frem-
tidige generationer har adgang til
mindst lige så stor diversitet i arter
og sorter som nutidens brugere.

De i land- og havebruget dyr-
kede nytte- og kulturplanter samt
deres vildtvoksende slægtninge
betegnes under et som  “jordbrug-
ets plantegenetiske ressourcer”.

Internationalt samarbejde

Bevaring af klonsamlinger inden
for frugt, bær og vegetativt forme-
rede grønsager er et nationalt an-
svar. Dette er i fuld overensstem-
melse med Biodiversitetskonven-
tionen fra 1993, der siger, at de
genetiske ressourcer er national-
staternes suveræne ejendom.

Danmark deltager aktivt på
22. år i det nordiske samarbejde
med bevaringsaktiviteter inden
for plantegenetiske ressourcer af
betydning for jordbrug og føde-
vareproduktion. Plantemateriale
af frøformerede arter bevares ved
Nordisk Genbank (NGB) i Alnarp
i Sverige.

Bevaringsansvaret gælder den
såkaldte aktive klonsamling, dvs.
plantemateriale, der kan udleveres
til udnyttelse i forædling, forsk-
ning m.m. Det er NGB’s strategi,
at basis kollektionen af de samme
kloner skal bevares in vitro (meri-
stemkultur) i Alnarp ved genban-
ken som sikkerhedskopi. I arter,
hvor denne strategi ikke er mulig,
kan det blive nødvendigt at etab-
lere dublet-klonsamlinger.

Oprindelse
Indtil ca. 1990 blev der forædlet
i flerårige grønsager ved det da-
værende Institut for Grønsager.
Som en nødvendig del af foræd-
lingen var der i årenes løb blevet
opbygget samlinger af sorter og
forædlingsmateriale fra ind- og
udland i peberrod og rabarber.
Disse samlinger er blevet bevaret
i Årslev stort set uændret siden.

Som de senest tilkomne sam-
linger blev der i år 2001, som pro-
jekter under NGB, foretaget ind-
samlinger af skalotteløg og humle.
Formålet var at redde så meget

som muligt af det eksisterende
danske plantemateriale. I begge
arter er den erhvervsmæssige
dyrkning stort set ophørt, og op-
rindeligt dansk plantemateriale
findes kun hos private eller ved
museer og lignende. Derfor kan
de genetiske ressourcer siges at
være truet, hvis der ikke sker
eller er sket indsamling og be-
varing af ældre sorter og kloner.

Anvendelse og potentiale
Alle europæiske lande går princi-
pielt ind for fri (men nødvendigvis
ikke gratis) adgang til de geneti-
ske ressourcer inden for et multi-
lateralt system, der er baseret på
åbenhed og gensidighed i udveks-
lingen af alt genetisk materiale.

Lige så vigtigt som hovedfor-
målet  ‘bevaring’ er imidlertid, at
materialet i sig selv ikke har nogen
værdi, hvis det ikke bliver anvendt
professionelt i forædling, forsk-
ning og dyrkning. Et veldokumen-
teret og godt beskrevet materiale
er en vigtig forudsætning. Karak-
terisering og evaluering af klon-
samlingerne foretages normalt af
den bevaringsansvarlige institu-
tion i samarbejde med NGB, mens
dokumentationen og informatio-
nen varetages af NGB alene. En
stigende andel af de foretagne ka-
rakteriseringer og evalueringer er
tilgængelige via internetbaserede
databaser.

Ideelt set består klonsamling-
erne af særdeles velbeskrevet og
-dokumenteret plantemateriale,
som kan indgå i forskellige sam-
menhæng i forskning eller foræd-
ling. Den danske samling af rabar-
ber er evalueret og beskrevet for
indholdsstoffer som oxal- og
æblesyre, ud- og indvendig farve
af stilke, tørstofindhold, mm.
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Humle (Humulus lupus)
Humle defineres almindeligvis ikke som en grønsag, men da den nordiske arbejdsgruppe 
for grønsager også har ansvaret for krydder-, aroma- og medicinalplanter, har gruppen 
inden for de seneste par år iværksat et indsamlings- og bevaringsarbejde af bl.a. humle. 
Erhvervsmæssig dyrkning af humle er stort set ophørt inden for de seneste 10-20 år. I alt 
består humlesamlingen i Årslev i 2002 af  19 kloner (17 danske, 1 svensk og 1 finsk).

Jordskok (Helianthus tuberosus)
Samlingen af jordskok består af 15 kloner fra ind- og udland indsamlet ved KVL i begynd-
elsen af 1980’erne. I 1995 blev samlingen overført til Forskningscenter Årslev. Den danske 
jordskoksamling er bevaringsværdig til dokumentation af den genetiske variation af plante-
arten. Dyrkningen er begrænset til relativt få områder i Danmark, men der er et jævnt og 
stigende forbrug i forbindelse med den øgede interesse for  ‘marginal afgrøder’.

Peberrod (Armoracia rusticana)
Peberrodsamlingen består af  27 kloner og selektioner med oprindelse i ind- og udland. Ca. 
halvdelen af samlingen består af avlstedstyper eller landsorter, mens det øvrige materiale 
består af udvalgte kloner fra forædlingsarbejde ved DJF, gennemført i 1960' og 70’erne. Ind-
samlingen af peberrod fandt sted i årene 1957-64 med det formål at finde mere yderige og 
let dyrkelige typer. Den danske peberrodsamling er bevaringsværdig som den indtil videre 
eneste nordiske samling, der kan siges at dække bevaringen af den genetiske variation. Det 
er besluttet at iværksætte ny indsamling af peberrod i alle de nordiske lande i år 2002.

Rabarber (Rheum rhaponticum)
Samlingen består af  indsamlede danske og udenlandske kloner, i alt 68, dels navngivne 
sorter og dels udvalgte kloner fra forsknings- og forædlingsprojekter. De ældste kloner er 
indsamlet så langt tilbage som i 1930, men der mangler information om oprindelsen af en 
hel del af klonerne i samlingen. Samlingen er bevaringsværdig som en del af en nordisk 
rabarberkollektion. Ikke mindst fordi der er stigende interesse for dyrkning af rabarber både 
i Danmark og Sverige – blandt andet i det økologiske jordbrug.

Skalotteløg (Allium cepa var. Ascalonicum)
I år 2001 blev indsamlet dansk dyrkede skalotteløg,  i alt 25 kloner, repræsenterende stort set 
hele landet. Bortset fra en enkelt klon af den tidligere alm. dyrkede ‘Læsø’ stamme af ska-
lotteløg er alle øvrige kloner modtaget fra privathaver, hvor løgene ofte har været dyrket i 
flere generationer hos den samme familie. I år 2002 er de 25 kloner blevet evalueret og 
beskrevet for morfologiske og agronomiske egenskaber. Den erhvervsmæssige dyrkning af 
skalotteløg er reduceret stærkt igennem de seneste år, og er i dag ikke registreret i arealtæl-
linger og lignende statistikker. Der sælges dog stadig en hel del udlægsmateriale af skalotter, 
men nu primært til dyrkning i privathaver.

OVERSIGT OVER
KLONSAMLINGERNE MED PLANTEGENETISKE RESSOURCER I ÅRSLEV
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Grøn Viden indeholder informationer
fra Danmarks JordbrugsForskning.

Grøn Viden udkommer i en mark-, en
husdyr- og en havebrugsserie, der alle hen-
vender sig til konsulenter og interesserede
jordbrugere.
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Danmarks JordbrugsForskning
Forskningscenter Foulum
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Tilsvarende er klonsamlingen af
jordskok evalueret og beskrevet
for kemisk sammensætning af
knoldene i form af  kulhydrater
og totaltørstof. De øvrige klon-
samlinger vil løbende blive eva-
lueret og beskrevet for væsentlige
udbytte- og kvalitetsegenskaber.

Yderligere information

Mere om det nordiske samar-
bejde vedr. bevaringen af plante-
genetiske ressourcer  med over-
sigter over samlinger og Nordisk
Genbanks mandat kan ses på
denne adresse: www.ngb.se

Derudover er der en oversigt over
de klonsamlinger, der er nævnt i
denne artikel, på hjemmesiden:
www.agrsci.dk/pvf/Gronsager/
gkb/index.shtml. Denne Grøn
Viden vil efterfølgende blive fulgt
op af selvstændige Grøn Viden i
de enkelte arter.

FOTOS
Forsiden: Peberrod
Side 3: Humle
Foto 1: Skalotteløg
Foto 2: Jordskok
Foto 3: Peberrodstok
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