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Med støtte fra Fonden for Økologisk Land-
brug er der udarbejdet en forskningsplan
for økologiske bær. Planen er udarbejdet
som et samarbejde og et fælles ønske fra
hele bærbranchen med repræsentanter fra
både økologiske og konventionelle bærav-
lere, pakkerier, grossister, forarbejdnings-
virksomheder og afsætningsleddet. Bran-
chen ønsker at sætte mere fokus på den
økologiske bærbranche og dens udfordrin-
ger.

Mere fokus på økologi
Formålet med planen er at øge opmærk-
somheden på økologiske bær. Det gøres
gennem fokusering på de mest relevante
forskningsområder set fra hele branchens

synspunkt. Det vil sige at finde de områder,
hvor der mangler viden for at kunne pro-
ducere og afsætte større mængder af øko-
logiske kvalitetsbær i Danmark. Diversite-
ten og kvaliteten af de solgte produkter
ønskes forøget og dermed også branchens
størrelse og mængden af bær produceret
med rentabel økonomi for producenten.

Hovedområder
Forskningsplanen indeholder nedenståen-
de hovedforskningsområder, som der sæt-
tes fokus på i eksisterende og fremtidige
ansøgninger:
1. Sorter og forædling.
2. Produktudvikling.
3. Optimere produktionen med hensyn til

vand- og gødningstilførsel, ukrudtskon-
trol. Desuden skal produktionerne for-
beredes til klimaændringer samt virk-
ning af disse tiltag på bærrenes indre
kvalitet.

4. Vækstmedier i beskyttet produktion
(jordbær).

5. Naturlig regulering af skadedyr.
6. Mindske angreb af svampesygdomme.
7. Bevaring af råvarens kvalitet, både ydre

og indre under høst, transport og lag-
ring.

Mere opmærksomhed til økologiske bær
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Kreativ, innovativ og passioneret. Det var
nogle af de ord, der blev hæftet på modta-
geren af prisen som Årets Erhvervsfrugtav-
ler 2010 ved uddelingen på Brancheudval-
gets årsmøde den 3. marts. Prisen gik til
godsejer og frugtavler Harald Krabbe i
Harpelunde på Lolland, fordi han har bragt
kirsebærvinen tilbage til dansk kultur.

Går egne veje
I sin begrundelse for valget som Årets Er-
hvervsfrugtavler sagde bestyrelsesmed-
lem, Jan Jager:
- Du ser muligheder i stedet for begræns-
ninger. Man kan godt sige, at du går dine
egne veje og i stedet for at rydde arealer
med kirsebær, planter du nye træer på
tidspunkter, hvor andre ikke tør. Du har og-
så kastet dig ud i store investeringer i tek-
nologi, og du har tilegnet dig en masse vi-
den om produktion af kirsebærvin, sagde
Jan Jager og påpegede, at Harald Krabbe
på fornemste vis er i gang med at udvikle
erhvervet og dets produkter. Gevinsten er
en større andel af værdistigningen fra jord
til bord.

44 hektar kirsebær
Godset Frederiksdal på Lollands vestligste
spids er rammen om Harald Krabbes dag-
lige virke. Harald Krabbe overtog godset i
2000 og har siden 2006 brugt en stor del
af sin energi og hele sit hjerte på dyrkning
af kirsebær og fremstilling af ’verdens bed-
ste kirsebærvin’. Godset har i alt 44 hek-
tar med surkirsebær, hvoraf halvdelen er
plantet i 2008.

Sammen med kok og journalist
Harald Krabbe var glad for og stolt over
prisen, men ville i al beskedenhed ikke ha-
ve hele æren selv:
- Vi er tre om produktionen af kirsebærvin.
De to andre er kokken Jan Friis-Mikkelsen

og journalisten Morten Brink Iwersen. Det
var helt tilfældigt, at vi kom i gang, sagde
en smilende Harald Krabbe, da han takke-
de for prisen. - Jeg blev nærmest forført af
de to drenge, der vidste en hel masse om
vin. Nu er det faktisk rigtig sjovt, selv om
vi har lang vej igen. Derfor er det dejligt
med dette skulderklap. Det giver mod til
de næste skridt.

ÅRETS FRUGTAVLER -GodsejerHarald Krab-
be fik prisen som Årets Erhvervsfrugtavler
ved Brancheudvalgets årsmøde. Med æren
følger en buket blomster og 5.000 kroner.

Læs også artiklen om vinproduktion på
Frederiksdal side 158.

Passioneret kirsebæravler og -vinproducent

Tidligere ’Årets
Erhvervsfrugtavlere’
Prisen som Årets Erhvervsfrugtavler
er indstiftet i 2001 af brdr. Axel og
Peder Åge Hansens og Plantageejer
Svend Kristensens Mindelegater.
Sidste år gik prisen til frugtavler
Søren Hvenegaard Lassen. Tidligere
år er prisen gået til Jes Henrik Jensen
(2008), Flemming Jørgensen (2007),
Ejvin Strårup og Mogens Christensen
(2006), Claus Meyer (2005), Laurits
Balle (2004), Finn Sloth Larsen
(2003), Vagn Nielsen (2002) og Erik
Ullemose (2001).

FAKTA

FOKUS PÅ BÆR - Forbrugerne skal bliveme-
re opmærksomme på, hvordan bær produ-
ceres samt deres spisekvalitet og sundhed.
Processen hjælpes på vej af en ny forsk-
ningsplan.


