
27-04-2015 

1 

 

Danmark 
Framtiden för ekologisk 

produktion av äpple i Norden 

möjligheter och hinder 
Hanne Lindhard 

GartneriRådgivningen/Aarhus Universitet 

Med tak til Maren Korsgaard, Økologisk 
rådgivning, Gefion og Birgitte Pedersen, 

Kvalitetskonsulent, GASA NORDGRØNT. 

1 

Dansk økologisk produktion 

Indberetning 2013 

2 
462 ha 

Danske økologiske æbler 
2011: 171 producenter, 277 hektar 

Plantager over fem hektar 

7 procent af de økologiske æbleavlere har plantager over 5 hektar. 

Deres plantager udgør 43 procent af det økologiske æbleareal i 

Danmark. De producerer 65 procent af de økologiske æbler i 

Danmark. Det gennemsnitlige høstudbytte for denne gruppe er 10,1 

ton per hektar. De bruger hjælpemidler. 

 

Plantager mellem én og fem hektar 

33 procent af de økologiske æbleavlere har plantager på 1-5 hektar. 

Deres plantager udgør 45 procent af det økologiske æbleareal. De 

producerer 32 procent af de økologiske æbler i Danmark.  Det 

gennemsnitlige høstudbytte i denne gruppe er 4,7 ton per hektar. 

Bruger typisk feromonforvirring. 

 

Plantager under én hektar 

60 procent af de økologiske æbleavlere (103 avlere) har plantager 

mindre en 1 hektar. Deres plantager udgør 12 procent (36 hektar) af 

det samlede økologiske æbleareal. De producerer tre procent af de 

økologiske æbler i Danmark. Det gennemsnitlige høstudbytte i denne 

gruppe er 1,6 ton per hektar. Bruger ingen hjælpemidler. 
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Økonomi? 

• Svært for avlerne at holde en god økonomi 

pga. at udbytterne er lave, sammenlignet 

med resten af Europa. 

• Kæmper for at få udbytterne op ved brug 

af hjælpestoffer. 

• Kæmper med at holde en pris, som er 

højere end den de udenlandske avlere får. 
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Priser på dansk økofrugt 

 
• Konkurrence fra Tysk importeret frugt 
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Muligheder er kommet langt de sidste år 
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Begrænsninger 

Pesticidafgifter 
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Formål med pesticidafgifter:  

Økonomisk incitament til avlere at anvende de pesticider,  

som belaster miljø og sundhed mindst.   ? 

Armicarb 

• Godkendt 

• Kurativt middel mod æbleskurv 

• Virkning mod Sodplet 

• Firma vil ikke bestille midlet til Danmark 

fordi der er forudbestilt for lille mængde 

• Markedet for Armicarb er for lille i Danmark 
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Begrænsning 
Bekæmpelse  

Æblebladhveps/äppelstekeln 
 

• Ingen godkendte effektive midler 

• Gør stor skade, specielt i æblesorten 
Discovery. 
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Bekæmpelse af Æblehvepse 

i Topaz 2014 
Timing af behandlinger er altafgørende 

beh Behandling middel

% nedfald med

 primære angreb

% nedfald med

 sekundære angreb

total

kg/træ g/frugt

klaser

træ

Frugtsætning

Frugter/100 

bl.klaser

antal

Frugter/træ

Frugter

% larvegange

Frugter

% hveps i alt

kg 

frugter 

uden 

larvegan

ge 

per træ

tonsha i 

alt Uden 

larvegan

ge

1 Ubeh 12 19 9,6 159 160 41 66 18,8 29 7,7 23,1

2 Spruzit 1 x 6l i 1000 l 13 19 9,6 163 166 36 59 9,3 27 8,8 26,4

3 Neem 1 x 3 l i 800 l 9 18 8,9 166 133 42 54 20,2 27 7,1 21,3

4 Surround 4 x 50 kg i 800 l 5 8 10,7 160 137 49 68 8 13 9,8 29,4

LSD 0,05 % 4 6 ns ns 23 7 11 4 8 1,3 4,5

Fuld blomst den 4. maj. 
Udførelse af sprøjtninger : 

beh 2 og 3 er sprøjtet d. 17/5  

beh 4 er sprøjtet 4 gange d. 10/5, 12/5, 15/5 og 
17/5 
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En mulighed 

Kaolin/Surround mod 

æblehvepse? 
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Begrænsning for avlere, som ikke 

bruger svovl mod 

svampesygdomme 

Æbleøjeplet-Topaz plet- Elsinoe pyri 
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Kilde og foto: Maren Korsgaard 

Æbleskurv 
Æbleøjeplet 
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Mangler  

Tidlige gode sorter til salg i super 

markeder? 
• Ønskes: Tidlighed-God smag-Håndteres 

• Vi har:  

• Nanna: Kort holdbarhed og trykfølsom 

• Collina: Trykfølsom 

• Discovery: Følsom for skadedyr og 

frugttrækræft. 

• Den første rigtig gode sort er Aroma. 
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Mulighed 

Maskinbeskæring? 
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Reducerer arbejdstid i plantagen.  

Beskæring på begyndende blomst/ Ballon. 

Reducerer risiko for angreb af frugttræskræft. 

Højere temperatur betyder at kræftsår hurtigere 

læges/heles.   

Mulighed  
RIMpro varsling 

Beslutningsstøttesystem 
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Varslingssystemer: 

Svampesygdomme 

Æbleskurv (Venturia Inaequalis) 

Frugttrækræft (Neonectria) 

Ildsot (Erwinia amylovora) 

 

Sodplet ( Sooty blotch) 

Kirsebærbladplet (Cherry leaf spot) 

Vinskimmel (Grape downey mildew) 
 
 

Varslingssystemer:  

Skadedyr 

Æblevikler (Codling Moth) 

 

Æblebladhvepse (Apple saw fly) 
 
 

Ny støttemulighed frugt og bær 

fra 2015 

Politisk ønske om af få en større 

national produktion 
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Nye avlere? 

• Mange små nye interesserede. 

• Fleste ønsker ikke at bekæmpe 
skadevoldere med hjælpemidler. 
Besværligt med lille areal fordi det kræver: 
Sprøjtebevis og godkendt sprøjte. 

• Mange satser på produktion af most og 
cider. 

• Kun meget få konventionelle overvejer at 
starte økologisk produktion. 
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Politisk velvilje 

• Politisk ønskes større forbrug af økologiske 
fødevarer. Der presses på til brug af økologi i 
offentlige køkkener. Men intet krav om, at det 
skal være dansk produceret. 

• Coop: kører kampagne om, at det skal være 
billigt at købe økologisk. 

• Coop har valgt at skære ned på egen avance 
for at sænke priser. 

• Dette giver konkurrence på prisen i 
gårdbutikker og direkte salg.  
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Tak for opmærksomheden 
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