
8 11. MAJ 2012

Græsmarker med en større andel af blom-
strende bi-planter er et godt bud på hjælp til 
de ”kriseramte” bestøvere.  Mange-arts-blan-
dinger kan øge nytteværdien af græsmarker i 
form af bl.a. udbyttestabilitet og husdyrsund-
hed. Foto: Karen Søegaard.

Mange-arts-blandinger i græsmarker til produktion kan 
øge nytteværdien i form af forbedrede vilkår for bestø-
vende insekter, øget ressourceudnyttelse, kulstoflagring, 
udbyttestabilitet, husdyrsundhed og produktkvalitet. 
Det er udgangspunktet i et projekt, EcoServe, hvor
målet er at designe græsmarker, som både øger natur-
værdien og giver en økonomisk rentabel produktion.

Af Jørgen Eriksen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Be-
ate Strandberg, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, Karen 
Søegaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Tabel 1. Urters konkurrenceevne i 
græsmarken

I registreringsnettet, hvor man holder øje med svampesygdommenes udbredelse 
med henblik på at kunne tilpasse bekæmpelsen er der i perioden 26. april – 2. 
maj indberettet 39 observationer med gulrust i vintertriticale.

Som det fremgår af figuren er der i 
praksis gulrust over hele landet. Det
kølige vejr tidligere har sat udviklingen
af gulrust tilbage, men med den seneste
periode med varmt vejr er der igen gang 
i opformeringen af gulrust. Hvis man
ikke har sået sin mark om, bør man

følge udviklingen tæt i marken. Ved 
et kraftigt angreb i løbet af den kom-
mende måned bør man overveje om af-
grøden skal bestå frem til høst, eller om
der f.eks. skal laves grønkorn af afgrø-
den eller gennemføre en minisommer-
brak i dele af marken.

Gulrust i den 
økologiske vintertriticale

Videncentret for Landbrug har for tredje år i 

træk gennemført Danida Fellowship Kursus i 

økologisk jordbrug og produkter, ”Organic Agri-

culture and Products” i dagene den 23. april – 

11. maj 2012. Formålet med kurset var at give 

landmænd, fagfolk inden for rådgivning-, land-

brugsorganisationer og private virksomheder

viden og praktiske eksempler på økologisk fø-

devareproduktion. Flere fagfolk fra Videncentret 

for Landbrug, Økologi holdt oplæg. På kurset, 

der blev afholdt på Bygholm Landbrugsskole 

deltog 18 kursusdeltagere fra en række ulande. 

Videncentret 
underviser ulande 
om økologi

Græsmarker leverer kvalitets-
foder, jordfrugtbarhed og mil-
jømæssige fordele, når de ind-
går i et sædskifte. Men i dag er
græsmarkerne store, og plan-
tebiodiversiteten er lav. Ud-
gangspunktet i projektet er
derfor at øge antallet af plan-
tearter for derigennem at øge
�naturværdien� af det dyrkede
areal. Det gøres via blandin-
ger af græsmarksarter og ved 
iblanding af urter. Det forven-
tes især at have betydning for
bestøvende insekter, som ge-
nerelt er i krise. Til det formål 
skal der designes græsmarker,
som kan tilbyde blomstrende
planter igennem hele vækst-
sæsonen. Yderligere gevinster

ved mange-arts-blandinger
er husdyrsundhed, produkt-
kvalitet og værdi i markeds-
føringen af animalske pro-
dukter med �en god historie�.
Forudsætningen for det hele
er dog, at produktionen op-
retholdes, så det i den sidste
ende også er økonomisk at-
traktivt for landmanden. 

Kriseramte bestøvere
Bestøvende insekter er i til-
bagegang � det gælder både
honningbien og de vilde be-
støvere (humlebier, solitære
bier, sommerfugle og svirre-
fluer). I Danmark er antal-
let af honningbifamilier fal-
det med 39 pct. i perioden

1985-2005, og selvom tilba-
gegangen i antallet af biav-
lere i nogen grad er vendt, 
er antallet af bifamilier fort-
sat lavt. For de vilde bestø-
vere er tilbagegangen mindst
lige så stor. Der er mange mu-
lige årsager: Sygdomme, pa-
rasitter, sløjfning af habitater, 
fragmentering af landskabet, 
klimaændringer og intensive-
ret landbrugsdrift nævnes alle
som mulige årsager. I projek-
tet vil vi derfor undersøge, om
økologiske græsmarker med 
et større antal urter (udvalgt
blandt de såkaldte bi-planter, 
og drevet med en slætstrategi 
der giver blomster i marken
gennem hele sæsonen) vil re-
sultere i flere bestøvere både
arts- og antalsmæssigt.
På verdensplan anslås bestø-
vende insekter at bidrage til 
15-30 pct. af fødevareprodukti-
onen, og bier anses for de mest
betydningsfulde bestøvere. 
Værdien af bestøvning alene i 
Danmark anslås til en værdi af
ca. 650 mio. kr. om året. 

Etablering af nicher
Græsmarkens arter er valgt

ud fra en god foderkvalitet
og samtidig en stor produk-
tion, som det f.eks. er tilfæl-
det med alm. rajgræs, hvid-
kløver og rødkløver. Disse
arters store vækstpotentiale
og brede vækstform gør, at de
er stærke konkurrenter over
for andre arter. Det kan bl.a. 
ses ved, at der ikke er særlig 
meget ukrudt i markerne. Når
vi ønsker en højere biodiver-
sitet, er udfordringen derfor
at etablere nicher for mindre
konkurrencestærke arter. 
Vi har undersøgt forskellige
urter udsået med kløvergræs
for at vurdere deres konkur-

renceevne, når de vokser di-
rekte sammen med det kon-
kurrencestærke kløvergræs.
Der er tre stærke arter, nem-
lig cikorie, lancetbladet vej-
bred og kommen (tabel 1). 
Hvis en høj biodiversitet skal 
lykkes, er det nødvendigt med 
en arkitektur i marken, som i 
områder tilgodeser de svage
konkurrenter. Skal der opnås
en effekt på foderkvaliteten, 
er det nødvendigt, at den en-
kelte urt udgør en betydende
del af marken, mens det ikke
er så nødvendigt, hvis målet
er at give fødegrundlag for in-
sekterne.

Merværdi og markedsførings-
værdi
En forøgelse af antal arter i 
græsmarken kan have positive
effekter på andre områder. Vi 
ser på muligheden for øget
kulstoflagring i jorden pga. 
større og dybere rodvækst. 
Desuden er et af projektets
mål at producere oste af høj 
kvalitet baseret på hø med 
mange arter og udvikle mar-
kedsføringskoncepter for så-
danne multifunktionelle øko-

logiske produkter. Der kigges
desuden på den reelle mer-
værdi af økosystem services
(bestøvning, husdyrsundhed 
osv.) og en øget markedsfø-
ringsværdi af kvalitetspro-
dukter med �en god historie�.

”
Skal der opnås 

en effekt på foderkva-
liteten, er det nødven-
digt, at den enkelte urt 
udgør en betydende 
del af marken, mens 
det ikke er så nødven-
digt, hvis målet er at 
give fødegrundlag for 
insekterne.
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Lancetbladet vejbred Kællingetand Esparsette

Kommen Hvid stenkløver

PENGE & LEDELSE  |  SVIN  |  KVÆG  |  MARK  |  TEKNIK  |  SPECIAL  ØKOLOGI

Økologi 
Den første fredag hver måned sætter LandbrugsAvisen Agro fokus på faglig økologi i et samarbejde med
Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, ICROFS og Videncenter for Landbrug.

Økonoter fra Videnscenter for Landbrug, Økologi og fra ICROFS


