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Blomstrende urter som 
rødkløver, vejbred, cikorie 
og kommen forbedrer 
græsblandingers biogas-
potentiale og fremmer 
samtidig bestøvningen.  

Af Henrik Bjarne Møller, 
Aarhus Universitet
Det er en kendt sag, at kløver-
græs til biogas i et økologisk 
sædskifte er en effektiv kilde 
både til energi i form af bio-
gas og som gødning til salgs-
afgrøder. Men tilsætning af 
blomstrende urter til græs-
blandingen vil også kunne 
give en gevinst til insekterne 
og mobilisere flere af jordens 
nærringsstoffer, der ellers kan 
være svært tilgængelige for 
græsmarksplanter. Hidtil har 
man ikke vidst, hvordan ur-
terne vil bidrage til biogas-
udbyttet i græsblandinger, og 
om visse urter vil kunne dyr-
kes i ren bestand til energi, 
men nu viser nye undersø-
gelser fra forskningsprojektet 
MultiPlant, at urter både i ren 
bestand og i græsblandinger 
vil have et højt biogasudbytte 
selv ved få slæt.

Der er en stigende interesse 
for at producere biomasse til 
økologisk biogasproduktion, 
og kombination med blom-
strende urter i græsblandin-
gerne vil kunne give en række 
positive gevinster bl.a. ved at 
forbedre livsbetingelserne for 
bestøvere. Ved at have færre 
slæt end de traditionelle fire-
fem om året vil urterne få mu-
lighed for at blomstre, så der 
også bliver mad til bestøverne. 

I Multiplant har vi under-
søgt, hvilken indflydelse an-
vendelsen af urter i græsblan-
dinger og slætstrategi har på 
biogaspotentialet og energi-
produktion. Urterne er ud-
valgt i forhold til, at de både 
skal kunne konkurrere med 
græs og give gode betingelser 
for bestøvere. Tidligere un-
dersøgelser har vist, at urterne 
rødkløver, cikorie, vejbred og 
kommen er velegnede. I pro-
jektet er biogas-potentialet 
undersøgt for enkeltarter ved 
forskellig slætstrategi.

To slæt bedre end fi re
Undersøgelsen har vist, at bio-
gasudbyttet ikke er væsentligt 
mindre i systemer med et el-
ler to slæt om året sammenlig-
net med fire slæt. Derfor kan 
man med færre slæt sænke 

høstomkostningerne og der-
med forbedre den samlede 
økonomi ved biogasproduk-
tionen. 

Gasudbyttet i et to-slæt-
system er lige så godt som et 
fire-slætsystem og i de fleste 
tilfælde endda bedre. Et en-

kelt slæt er dog ikke tilstræk-
keligt, da dette vil reducere 
udbyttet signifikant. Dyrk-
ning af urterne i ren bestand 
kan derimod ikke anbefales, 
med mindre det drejer sig om 
rødkløver, da udbyttet er væ-
sentligt lavere end i en græs-
blanding. 

Ud over det samlede me-
tanpotentiale per hektar har 
kvaliteten af biomassen også 
betydning. Tager man kun et 
enkelt slæt, vil kvaliteten til 
biogas blive væsentligt forrin-
get, mens forskellen mellem 
to slæt og fire slæt er begræn-
set (figur 2).

Det maksimale gasudbytte, 
der kan opnås fra de forskel-
lige urter, er højest i kommen, 
mens lancetbladet vejbred gi-
ver lavest udbytte. Græs-klø-
ver-blandingen giver det hø-
jeste udbytte, men bortset fra 
vejbred vil urterne kun redu-
cere kvaliteten marginalt, og 
man kan således roligt blande 
urter i sin græsblanding til 
biogas til gavn for biodiversi-
tet og insekter (figur 1).

Urter i marken giver både 
gas og flere insekter

Figur 1: Metanudbytte per 
hektar ved tre slæt-strategier 
(1, 2 og 4 slæt per vækstsæ-
son). I rødkløver blev der ikke 
etableret to-slæt-strategi.

Økologi 
Hver måned sætter LandbrugsAvisen fokus på faglig økologi i et samarbejde med
Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, ICROFS og SEGES.

Økonoter fra SEGES, Økologi og fra ICROFS

2015 var endnu en sæson med megen gulrust i økologisk 
vinter- og vårsæd. Gulrusten har haft gode betingelser med 
en mild vinter og et køligt og fugtigt forår. Vi anbefaler at 
have særlig fokus på resistens mod gulrust, når der skal 
vælges sort af vintersæden, lyder det fra Lars Egelund Ol-
sen, Seges Økologi.

Der er nemlig stor forskel på sorternes modtagelighed 
over for de forskellige racer af gulrust. I projektet RAMP te-
stes en række sorter af triticale og hvede mod de racer af 
gulrust, der findes i Danmark og de omkringliggende lande. 
Det betyder, at sorters evne til at klare et massivt smittepres 
med de forskellige gulrustracer bliver testet både i marken 
igennem vækstsæsonen og i væksthus gennem vinteren. 

 

Økomælkeproduktion 
har medvind i USA
Også i USA er der god efterspørgsel efter økologiske mæl-
keprodukter, og antallet af økologiske malkekøer er stegt 
støt de sidste 20-25 år. Det fortæller Finn Strudsholm, Seges 
Økologi. I dag er der godt 250 tusinde økologiske malke-
køer, og det svarer til knap 3 procent af USA’s godt ni millio-
ner malkekøer. De amerikanske økologiske besætninger er 
relativt små, og med 5.200 besætninger er den gennemsnit-
lige besætningsstørrelse på knap 50 køer. De amerikanske 
regler for økomælkeproduktion afviger på flere punkter fra 
danske regler. For eksempel er afgræsningskravet i USA, at 
køerne skal optage mindst 30 procent af deres dagsration 
ved afgræsning i mindst 120 dage om sommeren. I USA er 
det også et krav, at køerne har adgang til udearealer året 
rundt. Et tredje markant krav i de amerikanske økologireg-
ler er et totalt forbud mod brug af antibiotika.

Øko-hangrise mindre aggressive 
end konventionelle 
Studier i fem økologiske svinebesætninger har vist, at der 
var færre problemer med både sår og opspring hos hangrise 
under økologiske produktionsforhold end i tilsvarende kon-
ventionelle besætninger. Undersøgelserne er gennemført 
som led i en ph.d.-afhandling, Aarhus Universitet, Foulum, 
og resultaterne viste også, at hangrisene ikke så ofte blev 
halte, når de sprang på hinanden. Afhandlingen forklarer 
forskellene med, at de økologiske hangrise har mere plads, 
ubegrænset adgang til rodematerialer, og at stierne har et 
mere funktionelt design. Økologerne behøver derfor næppe 
frygte, at et eventuelt forbud mod kastration vil give vel-
færdsproblemer hos hangrisene på grund af øget aggres-
sion. 

Åbent hus i Årslevs øko-
forsøg med æbler og pærer
Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitets afdeling i År-
slev inviterer til åbent hus med plantagevandring onsdag 
26. august. De besøgende kan komme med rundt og se 
dyrkningsforsøgene, og forskerne vil fortælle om de nyeste 
erfaringer og resultater inden for forskning i metoder til 
økologisk æble- og pæreproduktion. Under rundvisningen 
vil deltagerne blandt andet høre mere om resultaterne fra 
succesfulde forsøg med overdækning af træerne som mid-
del mod skurv og råd. Arrangementet slutter i universitetets 
proceshal, hvor emnerne varmtvandsbehandling og tidlig 
påvisning af fysiologiske skader vil blive taget op. Institut 
for Fødevarer AU, Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev

Forebyggelse mod gulrust

Der var meget gulrust i 2015 i økokorn. Foto: Seges

 ”Tilsætning af 
blomstrende urter til 
græsblandingen vil 
også kunne give en 
gevinst til insekterne 
og mobilisere fl ere af 
jordens næringsstof-
fer, der ellers kan være 
svært tilgængelige for 
græsmarksplanter

 ■ MultiPlant er et forsk-
ningsprojekt under pro-
grammet Organic RDD 2 
finansieret af GUDP og 
koordineret af ICROFS.

Fakta

Figur 2: Metanudbytte per kg 
organisk stof i cikorie og rød-
løver over tid (1, 2 og 4 slæt 
per vækstsæson). 


