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Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse.

Analysefasen

Spørgsmål til producentorganisation 15/03/14

JWA

s. 1 af 1

Kære Ole Henrik Schar�, 

Vi er to studerende fra DTU, som i samarbejde med KU Life laver bachelorprojekt omkring feromon-
baseret insektfælder til masseindfangning af hindbær/jorbær-snudebillen.  Vi har besøgt en række jord-
dbærplantager for at lave feltstudier, og vi har fået lidt forskellige indtryk af jordbærproduktionen for de
 danske jordbæravlere, vi mangler dog at få afklaret nogle ting og tænker at du har det fornødne overblik
 til at kunne hjælpe os, så vi har et par spørgsmål

- Hvad er dit indtryk af situationen i de seneste år, i hvilken grad er hindbærsnudebillen et problem for de 
danske jordbæravlere (konventionelle og økologiske) ?
Svar: DET VARIERER RIGTIG MEGET, FRA 0-50% AF UDBYTTET MED STIGENDE ANGREBSGRAD MED ALDER AF 
PLANTNINGEN. PROBLEMET ER STØRST I DE SENESTE SORTER (F.EKS. FLORENCE OG MALWINA).

- Vi har stiftet bekendtskab med frilandsdyrkning samt tunneldyrkning (herunder m. plastbede, 
altankasser eller table tops). Er der andre dyrkningsmetoder til jorbærproduktion end disse?
Svar: DER ER OGSÅ PRODUKTION I DECIDEREDE VÆKSTHUS (GLASHUSE), HVOR DET NÆSTEN ALTID ER TABLE 
TOP PRODUKTION.

- Inden for jordbærproduktion generelt, hvor stor fokus er der så på skadedyrsbekæmpelse i forhold til 
produktionens andre rutiner? (Er det fx en af de vigtigste områder?)
Svar: JA, DET ER ET AF DE VIGTIGSTE OMRÅDER. SVAMPEBEKÆMPELSE (GRÅSKIMMEL PÅ FRILAND OG MELDUG 
I BESKYTTET PRODUKTION) ER NOK ENDNU VIGTIGERE. DET VARIERER DOG ÅR FOR ÅR PGA. KLIMAETS INDFLY-
DELSE PÅ SKADEDYRSPOPULATIONERNE.

- Hvilke visioner og gøremål har i, som producentorganistation, inden for jordbærproduktion? Og hvilken 
rolle spiller i overfor jordbæravlerne?
Svar: VI UDFØRER UVILDIG RÅDGIVNING INDEN FOR FAGLIGE SPØRGSMÅL, PRIMÆRT OMKRING DYRKNING-
STEKNISKE FORHOLD. SE EVT. WWW.GARTNERIRÅDGIVNINGEN.DK :-)

Dette arbejdsblad afklarer behovet for en feromonbaseret insektfælde mod hindbærsnudebillen. 
Spørgsmålene er rettet mod producentorganisationen Gartnerirådgivningen, 
herunder jordbærkonsulenten Ole H. Schar�. 
(http://www.gartneriraadgivningen.dk/gartneriraadgivningen.htm)
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Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse.

Analysefasen

Møde om projektafgrænsning 18/02/14

MRS

s. 1 af 1

Det er vigtigt at projektet er klart afgrænset, så det er muligt at fokusere på de vigtigste aspek-
ter og bruge energien korrekt. Derfor afholdtes et møde med lektor Lene Sigsgaards, Købehavns 
Universitet, Natur - og Biovidenskabelig fakultet for at få afklaret hvilke områder der skal belyses. 
Nedenfor er de vigtigste pointer fra mødet noteret og prioriteret i forhold til nævnte afgrænsning. -
Således at alle punkterne under “DfX” skal medtages i processen.

Vigtigste pointer fra mødet. Afgrænsning af projektet.

Biologisk funktion af fælden (Forskningsbaseret):
• Hver fælde skal kunne indeholde 2-4 forskellige feromoner. 
• For Håret Engtæge har man udviklet et kønsferomon, hvilket resultere i at der fanges   
 mange hanner. Man skal op og fange 95% af hannerne, for at det er e�ektivt. Ønskeligt  
 at udvikle duftstof som tiltrækker hunner.
• Aggregeringsferomon benyttes til Hindbærsnudebillen. Fanger ca. 50-50 mellem   
 hanner og hunner. Derudover benyttes planteduftsto�er, for at øge fangsten.
• Problem at skadedyrene ikke falder ned i fælden. Op mod 4 ud af 5 Håret Engtæger   

• Opvarmning af duftsto�er resulterer i kraftigere fordampning og duft, hvilket ikke   
 nødvendigvis øger fangsten. Temperaturen afhænger af hvilket duftstof og hvilket   
 insekt man ønsker fanget, så man kan ikke sige noget generelt om dette.
• Fælden valgt da den er e�ektiv ved hindbærproduktion. Fælden benyttes primært til   
 monitering af skadedyr, men har potentiale for masseudfangning (farven på vingerne   
 bestemmer hvilke skadedyr den tiltrækker).
• Avancerede bærproducenter kan opnå 2 årlige plukninger. Dette kan have betydning   
 for skadedyrenes livscyklus og dermed behov for bekæmpelse.
• Producenterne har som oftest jordbær i 3 år på en mark, da skadedyr og sygdom   
 bygger op i markerne. Herefter andre afgrøder i 1-2 år. En jordbærproduktions cyklus   
 starter med år 0, hvor der plantes, i år 1 og 2 kan der plukkes, hvorefter marken ryddes   
 fuldstændigt.

DfX (Konceptudvikling):
• Vigtigt at fælderne vaskes hvis de skal fra én mark til en anden. Kan virke som smittekil  
 de fra mark til mark. Skal nok kunne vaskes med sæbevand.
• Måske muligt at tilslutte fælden til det nuværende vandingssystem. (Cisterne-løsning).
• Det er muligt at afprøve en prototype i funktion i slut maj, start juni.
• Ved brugeranalyse er det vigtigt at forstå årstidernes rutiner hos en bærproducent.
• Ønsker at øge stabiliteten af fælderne, ift. vindforhold og ujævnt terræn.
• Fælderne står placeret inde i rækkerne af jordbærplanter.
• Problematatisk at bærproducenterne skal løbende fylde nuværende fælder op med   

• Halm og jord kan ryge ned i fælden ved arbejde i marken - skal undgås.
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Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse. Analysefasen

Roll a Snowball 11/03/14

MRS

s. 1 af 1

Lene Sigsgaard, Forsker 
(Feromonbaseret skadedyrsbekæpelse), KU

Bachelorvejleder
Torben Lenau

Internetsøgning

Finn, konventionel 
bærproducent, Finns Jordbær

Søren Østergård, konventionel
 bærproducent, Kildebrøndegaard

Roy Nielsen, produktudvikler 
og ejer, Demeco A/S

Peter Esbjerg, 
forsker (fældede-

sign), KU

Erica Juel Ahrenfeldt, 
PhD-studerende 

(Hjælper m. fælde-
forsøg), KU

Michelle Fountain, 
Forsker, EMR 

(England)

Nauja L. Jensen, 
Jordbærkonsulent, 
Gartneriraadgivnin-

gen

Søren og Jens 
Thorsen, økologiske 
bærproducenterne, 

Ventegodtgaard

Søren, økologisk 
bærproducent, 
Bakkegaarden

Søren Olesen, konven-
tionel bærproducent, 

Hyldetoftegaard, 
formand for Jord-

bær/Hindbær-klubben

GARTA, 
Gartneri-relateret salg

DLG/GASA NORD GRØNT, 
salgsorganisation

Har været i 
kontakt med

Har besøgt/
afholdt møde med

Ole H. Schar�, 
Garnerirådgivningen, 

Jordbærkonsulent
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Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse.

Analysefasen

Plan og struktur for feltarbejde og interview 15/02/14

MRS & JWA

s. 1 af 2

Rekvisitter til interview: 
● DSLR kamera til videooptagelse (inkl. mikrofon og handheld equipment) 

○ Ekstra batterier til mikrofon. 
○ Opladning af kamerabatteri. 

● Diktafon (smartphone) 
● Blok + skriveredskaber. 

 
Feltarbejde - interviews m. landmænd 

● Rutiner omkring jordbærproduktion (opstart) - Overordnet sekvensanalyse 

○ Styr på alle processer fra år 0 til år x? 

(Haves en kalender/plan for dette?) 

Fælles opgave: Du bedes skabe et overblik over rutinerne og cyklussen 

forbundet med jordbærproduktion. Vi tegner, hjælp os med det.. 

■ Gødning 

■ Vandingssystemet 

■ Beplantning 

■ Blomstring 

■ Ukrudtbekæmpelse 

■ Skadedyrsbekæmpelse 

■ Høst 

■ Rydning 

■ Braklægning (andre afgrøder? hvor længe?) 

● Distribution 

○ Spørgsmål: Hvor køber han dem? 

○ Spørgsmål: Hvordan modtager han dem? 

● Samling af fælden - Sekvensanalyse 

○ Case-opgave: Efter modtagelse af xx antal fælder, skal de samles. Du bedes 

gøre dette ud fra et samlet eksemplar af fælden. 

○ Hvor vil han samle x antal fælder? 

Samlingen - filmes (derved tidstagning af samling) 

○ (Intuitivt?) - er det første gang han samler den? 
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● Opsætning - Sekvensanalyse 

○ Case-opgave: Sæsonen for skadedyr står for døren og fælderne skal 

transporteres, fyldes med sæbevand og sættes ud på marken. Du bedes gøre 

dette... 

Transport af xx antal fælder ud til marken? 

Opsætning af fælder i rækkerne? 

● Vedligehold 

○ Case-opgave: Efter x antal uger i marken skal fællerne tjekkes og om nødvendigt 

tømmes/genopfyldes. Du bedes gøre dette? 

Tømning 

Opfyldning 

○ Spørgsmål: Flytning? (Komplikationer ift. fx ukrudtsbekæmpelse?) 

● Opmagasinering 

○ Case-opgave: Sæsonen er ovre og jordbærproduktion skal klargøres til vinteren. 

Vis og fortæl hvad du vil gøre med fælderne... 

○ (Rengøring) 

○ (Opmagasinering) 

● Bortskaffelse 

○ Spørgsmål: Hvordan skaffer du dig af med fælderne? 

○ Spørgsmål: Hvornår skiller du dig af med fælderne? 

● Brugerkarakteren 

○ Hvorfor konventionel el. økologisk? 

○ Hvordan håndterer du skadedyrsbekæmpelse? 

○ Ser du generelt nogle problematikker i forhold til feromonbaseret 

skadedyrsbekæmpelse? 

Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse.

Analysefasen

Plan og struktur for feltarbejde og interview 15/02/14

MRS & JWA

s. 2 af 2
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Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse.

Analysefasen

Funktions�ader og Brug, Softpest Multitrap 17/02/14

MRS

s. 1 af 2

Beholder til feromoner. 
Skadedyrene kan ikke 
komme derind.

Duftsto�erne skal 
skærmes af, for at 
undgå udvaskning og 
kraftig fordampning.Glatte �ader, hvorpå skade-

dyrene sidder, indtil de falder 
ned i fælden.

Tragtformet låg, som 
sørger for at skadedyrene 
ikke �yver/kravler ud igen.

Beholder til sæbevand, 
hvori skadedyrene 
drukner.

Det ønskes at bibeholde de nævnte 
funktions�ader, da de udspringer af 
den bagvedliggende forskning og 

afgrænser projektet. Dog vil det 
tages op til genovervejelse, såfremt 

det strider imod brugerperspek-
tivet.

Vingernes dimensioner
er fastlåste, ligesom 
udformning og dimen-
sioner af beholderen 
til feromonerne . 

En beholder med et 
tragtlåg som holder
skadedyrerne fanget.

Den grønne farve 
skal bibeholdes på 
konstruktionen, da 
den tiltrækker 
skadedyrerne.

NUVÆRENDE LØSNING AFGRÆNSNING

Tag til at skærme for 
regn og sol

Ø 27

  52

  110

76

Del 1: Spanden til vand. Del 2: 
Tragtformede låg. Del 3 og 4: 

Vingerne, hvorpå skadedyrerne 
sidder inden de falder ned. Del 

5: Beholder til duftsto�et. Del 6: 
Tag mod regn og andet.

1

2

43

65

Håret Engtæge,
Lygus Rugulipennis 

Hindbærsnudebillen,
Anthonomus Rubi

4,5 mm 3 mm
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Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse.

Analysefasen

Funktions�ader og Brug, Softpest Multitrap 17/02/14

MRS

s. 2 af 2
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Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse. Analysefasen

Sekvensanalyse, livscyklus for Hindbærsnudebille og Håret Engtæge 15/03/14

MRS

s. 1 af 2

Hindbærsnudebillen 
overvintre i visne 

krøllede blade.

september - marts
Hindbærsnudebillen påbegyn-

der sine aktiviteter, når tempera-
turen når ca. 8-12 ˚C. Den lever 
af værtsplantens nye blade og 

senere af blomsterknopper.

 slut april/start maj
Reproduktionen starter og varer ca. 1 

måned. Hunnen lægger et æg i blomster-
knoppen. Hunnen lægger mellem 30 og 
260 æg. Oftest lægges 1-2 æg. Herefter 
skærer hunnen blomsterstænglen over.

maj/juni

juli/august
august/

september

Ægget klækker 
efter 3-7 dage.

Larven lever af blomsterknopen 
i op til 5 uger før den er en 

udvokset Hindbærsnudebille.

Den nye generation 
lever af værtsplant-
ens blade og er ikke 
skadelig for bære-

rene.

Begynder at 
lede efter 

visne, krøllede 
blade at 

overvintre i.

september - marts  slut april/start maj

august/
september

Håret Engtæge 
overvintre i krat og 

læhegn.

Omkring jordbærernes blom-
string �yver den Håret Engtæge 

ud for at lede efter egnede 
jordbær-værtsplanter 

henover sommeren

Informationerne om den Håret Engtæges livscyklus er 
desværre sparsomme. De er enten bi- eller univoltine og kan 
således få op til 2 generation i løbet af en sæson. Dette bety-

der at de forsager størst skade sidst på sæsonen.

1. generation. Æggene klækkes 
og de små nymfer forsager 

skade på jordbærerne, så de 
bliver deforme. 

2. generation klækkes

Begynder at 
lede efter krat 
og læhegn de 
kan overvintre 

i.

Vigtigt er det at opstille og forstå skadedyrernes livscyklus, 
for at sammenholde den med jordbærproduktionen.
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Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse. Analysefasen

Sekvensanalyse, livscyklus for Hindbærsnudebille og Håret Engtæge 15/03/14

MRS

s. 2 af 2

Nedenstående model viser en oversigt over hvordan gulerøds�uen (Psila rosae) blev monitereret i forhold til et læhegn. Model-
len viser at koncentrationen af gulerods�uen er størst i nærheden af det område hvor de overvintre. Specielt Håret Engtæge 
overvintre i krat og læhegn, ligesom at hindbærsnudebillen søger visne sammenkrøllede blade, og derfor også naturligt kan 
fore�ndes både her og blandt jordbær-værtsplanterne.
(jf “Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk”, Gan Forlag 2006, 1. utgave, ISBN 10: 82–492-0732–7 ISBN 13: 97–882-4920732–9) 

Dette arbejdsblad belyser potentiale for randbeskyt- 
telse. Randbeskyttelse minimerer antallet af fælder, da 
de kun skal stå i randen af marken - e�ektiviteten af 
denne bekæmpelsesmetode er dog ikke veri�ceret til 
massefangning og derfor antages bekæmpelsesfor-
men at være markbeskyttelse som indebærer at 
fælderne placeres jævnt spredt ude i marken.
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Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse.

Analysefasen

Omkostninger for brug af fælder vs. pesticider

JWA

s. 1 af 3

Grundet jordbæravlernes pro�t-orientiering er det af yderste relevans at sammenligne omkostningerne 
ved skadedyrsbekæmpelse med fælden og pyrethroid (og evt. uheldige følgevirkninger)

1/04/14
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Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse.

Analysefasen

Omkostninger for brug af fælder vs. pesticider

JWA

s. 2 af 3

[kvm]
[kvm/ha]

[fælder/ha]

[fælder/ha]

DKKr
DKKr

DKKr
DKKr

[DKKr/ha]

[DKKr/ha]

[DKKr/ha]

1/04/14
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Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse.

Analysefasen

Omkostninger  v.  brug af fælder vs. pesticider 1/04/14

JWA

s. 3 af 3

[DKKr/ha]

Det ses altså at prisen for fælder fra Sentomol pr. ha. pr. år når op på ca. 3200.
Såfremt brugen af pyrethroid har uheldige følgevirkninger som kræver 2 sprøjtninger er fælderne 
økonmisk præferable ift. indkøbsprisen.
Omkostningerne i de to scenarier er excl. lønnede arbejdstimer og omkostninger for maskiner 
under arbejdsgangene for skadedyrsbekæmpelsen.
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Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse.

Analysefasen

Alternative fælder 11/03/14

MRS

s. 1 af 1

http://www.arbico-organics.com/category/insect-monitoring-traps http://www.insectslimited.com/store/lures-only.htmlhttp://www.sentomol.com
http://www.planetnatural.com/product-category/organic-gardening/natural-pest-control/insect-traps-lures/

http://www.globeaustralia.com.au/pest/products/insect_traps_lures.htm

http://www.harrodhorticultural.com/insect-traps-barriers-and-sprays-cid46.html?rss=2#centre-column

Lignende fælder

Alternative fældetyper

Klæbrig over�ade der 
tiltrækker og fanger skadedyr 

Fælde hvor skadedyret slås 
ihjel med elektricitet

For at opnå et 
indblik i hvad en 
insektfælde er og 
hvorledes de er 
udformede, er  
diverse webbutik-
ker afsøgt.

Fælles for fælderne er at de lokker skadedyr ned i en beholder ved brug af feromoner. Derudover 
har en stor del af fælderne følgende fællestræk. De har en gennemsigtig beholder, kan ophænges, 
benytter de samme farver (afhænger af skadedyret), er cylinderformet og har en overdækning. De 

di�erenciere sig på dimensioneringen og brugen af vinger.
Referencer til billederne:
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Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse. Analysefasen

Vigtige citater og 4 vigtige sociotekniske aspekter 17/03/14

JWA

s. 1 af 1

Travlhed

Økologisk eller konventionel?

Jordbærproduktionens udvikling

Pro�t-orienteret

 “Da konsulenten sagde at det var 100 
dages sæson, tænkte jeg; vi dør af en 
blodprop! Da vi så hørte om 3 gange 
højere udbytte, så skiftede vi til 
tunneldyrkning", Kildebrøndegården

“England er langt fremme m. 
table tops fordi de har nogle 
krævende kunder der vil have 
leveringssikkerhed, som fx 
TESCO", Hyldetoftegården

Behov for biologisk skadedyrs-
bekæmpelse hos konventionelle:
“Efter jeg har sprøjtet med pyre-
throider kommer der ofte spin-
demider”, 
Kildebrøndegården

“Såfremt fælderne 
har rigtig god 
virkning, er det 
ligegyldigt hvor 
lang tid opsætnin-
gen tager”, Vente-
godtgården

 “Holdningen er lidt: hellere 
være bøsse end økologisk 
landmand”, Bakkegården

“Det virker lidt skræm-
mende med så mange 
fælder", Hyldetoftegård

“Den største hurdle er jo 
hvor arbejdskrævende det 
er ift. virkningen af det”, 
Hyldetoftegård

“Altså hvis det kun er 30 fælder 
det drejer sig om, så lyder det da 
interessant. Så kunne jeg godt 
lave et forsøg med dem på 1 
hektar”, Kildebrøndegården.

“Tunnellerne koster 300.000, og 600 
mandetimer (100-200kr/timen), så hvis 
fælderne koster et par tusinde kroner i 
alt er det jo peanuts i forhold til det”, 
Kildebrøndegården.

“Det tager jo 3 minutter pr. fælde, så 
jeg ville sætte en skoledreng til det, 
fordi vi har travlt i foråret, og hvis vi 
skal have samlet 100 fælder så koster 
det jo..", Bakkegården

“Jeg vil helst have 
den samlet", 
Bakkegården
 

“De skal væk! Det er noget 
juks!" (Udfordringer ift. �ber-
dug og halm), Bakkegården.

“Jeg ser tidshorisonten for insek-
fældernes virke at være 2-3 uger, 
og så er der jo ikke behov for 
tømning/fyldning og det ser ikke 
ud til at der fordamper meget fra 
det lille hul", Kildebrøndegården

“Det trækker jo lidt ned, jo mere 
arbejde der i det, vi sætter dem jo ud 
og så får vi travlt - så jeg ville ikke 
tømme dem eller desin�cere dem - 
kun lige skylle dem”, Kildebrønde-
gården

Dette arbejdsblad omfatter 4 vigtige aspekter af jord-
bærproduktion, som skal overvejes ved redesign af 
fælden. Travlhed og pro�t-orientering er vigtige for den 
praktiske implementbarhed af fælden. 
Jordbærproduktionens overordnede udvikling samt 
kontroversen mellem den økologiske og konventionelle 
produktionsmåde ses at være mere overordnede 
tendenser, som skal medtages i fældens script.

Bakkegården og Ventegodtgården er økologiske.
Kildebrøndegården og Hyldetoftegården er konventionelle.

“Øko-markedet vækster jævnt 
også under krisen..”, 
Ventegodtgården

8A



Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse. Analysefasen

Kulturmodel 14/03/14

MRS

s. 1 af 1

Bærproducent (Konventionel)
-

sejer.
Har muligheden for at 

-
cider m.m..
Ønsker at øge afkastet pr. 
hektar jordbær mest muligt.

Bærproducent (Økologisk)

Mere beviste om miljøet og benytter 
derfor ikke perticider m.m.
Vælger økologi enten grundet den 
stigende markedsandel eller af etiske 
årsager.

Ansatte
Udfører udfaglært arbejde i marken, 
f.eks. plukker bær, planter, luger ukrudt 
m.m. Afhænger af deres færdigheder, 
eks. hvorvidt de kan kører en traktor.
Udlændinge, unge og ufaglærte 
benyttes oftest, grunet de lavere 
lønninger.

Privatpersoner (Gårdbutik)
Købssituationen er præget af 
spontanitet.

Supermarkeder
Ønsker leveringssikkerhed.
Aftager en bestemt mængde bær pr. 
døgn.
Aftager til lavere kilopris end ved salg 
fra f.eks. gårdbutik.

Privatpersoner (Selvpluk)
Familietur ud og plukke 
jordbær. Aftager en større 
mængde.Sprogbarriere

Sprogbarriere

Konkurrenter
Miljø

mæssigt

Uansvarlig
e

“Hellig
e” 

miljøbevidste

 konkurrenter

Øko ell. kon.

Ved redesignet af fælden er det vigtigt at forstå 
aktørernes kultur. Her er belyst de vigtigste 
kulturelle aspekter og diskurser, som kan have 
ind�ydelse på domesticeringen af fælden. 

9A



Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse. Analysefasen

Udviklingsarenaen for Skadedyrsbekæmpelse i jordbærproduktion 07/06/14

MRS & JWA

s. 1 af 1
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Jordbærproduktion

Københavns Universitet (KU Life)

Konkurrerende producenter
af bekæmpelsesmidler

Mikrobiologisk
Skadedyrsbekæmpelse

Miljødiskurs

Økologisk

Konventionel

Danske stat

Europæiske union

Virksomhedsdrift 
(Landbrug)

Producent
organisationer

Økologidiskurs
Empiribaseret 
forskning (diskurs)

Fælder til 
detektering

Fældeud-
formning

Fælde til 
skadedyrsdetektering

Insekticid Ukrudt- og
skadedyrsbekæmpelse

Fritids-/havebrug

Feromonbaseret
skadedyrsbekæmpelse

Forskning

Supermarkeds
kæder

Supermarkeds
kunder

Selvpluk-/
Gårdbutiks kunder

Jordbundsmiddel

Insektfauna

Ansatte

Designingeniører

Pro�torienteret

Landmænd

Andre afgrøder
Sædskifte

Friland

Tunnel (Plastbede)

Tunnel (Altankasser)
Tunnel (Table Top)

En-række
To-række

Producent

Engros forhandlere

Distributør

Forhandlere

Softpest Multitrap

Bortska�else

Halm
Fiberdug

Drypslanger
Tunneller

Landbrugsmaskine
Jordbærplanter

Jordforhold

Vejrforhold

Lovgivning

Landbrugsstøtte Alternative insektfælder

Jordbæraftagere

Lovgivende instanser

Skadedyr

A

B

C

D

E

F

Udviklingen går mod substrat-
dyrkning pga. kunders efterspørg-
sel efter leveringssikkerhed og 
landmændenes pro�t-diskurs.

Fældens design er påvirket af et 
spændingsfelt og kontroverser ml. 
forskningens og jordbærproducen-
ternes aktørverdener, som stiller 
forskellige krav afhængingt af 
artefakter, dyrkningsmetoder, 
forskningsresultater, pro�t-diskurs, 
miljø-diskurs.

Der er en kontrovers ml. forsknin-
gens, forbrugernes og lovgivinin-
gens miljødiskurs og landmæn-
dendes pro�t-diskurs. Miljødiskurs-
en øger forskning som skaber 
alternativer til bl.a. pesticider.

Forskere har blackboxet fældede-
signet, ved ikke at overveje 
alternative insektfælder til 
forskningen.

Brug af pesticider kan give 
problemer med skadedyr og 
sygdom pga. ødelagt insektfauna. 
Derfor er der behov for biologisk 
skadedyrsbekæmpelse hos 
konventionelle.

Løsningen skal være implementer-
bar i allerede stabile aktørnetværk, 
selvom den løser en anden 
problemstilling end tidligere og 
dermed konkurrerer på nye 
parametrer

"Den største hurdle er jo hvor 
arbejdskrævende det er ift. 
virkningen af det"

"Tunnellerne koster 300.000, og 600 
mandetimer (100-200kr/timen), så 
hvis fælderne koster et par tusinde 
kroner i alt er det jo peanuts i forhold 
til det"

"England er langt fremme m. table 
tops fordi de har nogle krævende 
kunder der vil have leveringssikker-
hed, som fx TESCO"

“Efter jeg har sprøjtet med 
pyrotoider kommer der ofte 
spindemider”

UDVIKLINGSARENAEN

indikerer vigtig relation, 
fx kontrovers eller korelation.

A

E

B
D

F

C

Den økologisk 
markedsandel øges
“Øko-markedet vækster 
jævnt også under krisen..”

Miljø- og økologi-
diskursen vinder 

langsomt frem

Produktionens-
metoderne bliver 
mere avancerede

Landbrugene bliver
 større og mere 

avancerede

Tvivlsom udvikling
imod mindre 

brug pesticider

Modellen viser arenaen for 
skadedyrsbekæmpelse i 

jordbærproduktion, herunder 
aktørverdener, aktører og deres 

indbyrdes relationer. 

Aktørverden

Udvikling

Relation

10A
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Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse. Analysefasen

Udviklingsbanen, Skadedyrsbekæmpelse (Europa) 15/03/14

MRS

s. 1 af 1

Lige siden mennesket begyndte at 
dyrke afgrøder, har skadedyr været et 
problem. I middelalderen kom det 
første bekæmpelsemiddel, da trev-
angsbrug (skadedyrsforebyggende) 
blev indført, hvilket var en landbrugs-
revolution.

Pesticider (insek-
ticider) benyttes i 
Danmark.

Det danske anerkend-
elsessystemet oprettes, 
for at regulere og 
undersøge brugen af 
pesticider.

Landbrugskulturen 
kommer til europa 
sydfra.

http://da.wikipedia.org/wiki/Landbrugshistorie

3500 år f.Kr. ca. 600 år e.Kr. 1900 tallet 1937

EU direktivet om fælles 
godkendelsesregler i 
EU vedtages og imple-
menteres. (GEP regler)

19924000 år f.Kr.

Fra Blåstensvæske i 1893 frem til pyrethroider i 
dag, er et stort antal pesticider blevet forbudt, 
og nye er udviklet og indført.

Anerkendelsessyste-
met nedlægges, og 
man overgår til kun at 
bruge GEP reglerne, 
grundet store ligheder.

2006

http://pure.au.dk/portal/�les/54106111/Afproevning_af_pesticider_historisk_perspektiv.pdf

Referencer:

1989

Der �ndes 401 økolo-
giske landbrug i 
Danmark. Det udgør 
mindre end 1% af de 
danske landbrug

2009

Der �ndes 2689 
økologiske land-
brug i Danmark. Det 
udgør 6,3% af de 
danske landbrug.

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/sider/danskoeko.aspx

11A



Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse.

Analysefasen

Sekvensanalyse, samling af fælden 11/03/14

MRS

s. 1 af 2

I forbindelse med feltarbejdet  undersøgtes i hvor høj grad samlingen af fælden forekom intuitiv og let.  En 
samlet fælde blev placeret foran bærproducenten (billede til venstre), hvorefter bærproducenten �k de 
nødvendige dele og forsøgte at samle en fælde. Sekvensen blev �lmet og observerede, uden indblanding.
Nedenstående er eksempler på problemstillinger der blev observeret gentagne gange. 

Del 1: Spanden til vand. Del 2: Tragtformede låg. Del 3 og 4: Vingerne, hvorpå skadedyrerne sidder inden de 
falder ned. Del 5: Beholder til duftsto�et. Del 6: Afdækning mod regn og andet.

1

2

43

65

Problematisk at få sammensat del 1 og 2. Besvæligt at få de 4 samleled låst sammen.

Svært at få del 3 og 4 (vingernes) 4 samleled til at passe med del 2 (låget). Der skal benyttes en del kraft til at presse 
samlingen sammen. Ydermere knækker den cylinderformede samling på vingerne let af.

Del 6 (afdækningen) og del 3 og 4 (vingerne) kræver meget stor kraft at få samlet. Brugeren 
forsøgte at banke dem sammen med hånd�aden, uden held. 12A



Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse.

Analysefasen

Sekvensanalyse, samling af fælden 11/03/14

MRS

s. 2 af 2

Placeringen af del 3 og 4 (vingerne) viste sig problematisk. Her forsøgt placeret i del 1 (spanden) og fastsat på 
undersiden af del 2 (låget).

Note: Brugeren havde i dette tilfælde ikke set en samlet fælde. Del 6 (afdækningen) og del 3 og 4 (vingerne) forsøgt 
placeret på undersiden af del 2 (låget), del 3 og 4 (vingerne) forsøgt placeret nede i del 1 (spanden).

Note: Brugeren havde i dette tilfælde ikke set en samlet fælde. Placeringen af del 5 (Beholder til duftsto�et) viste sig 
svær at placere, her forsøgt placeret på undersiden af del 2( låget).

12A



Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse.

Analysefasen

Sekvensanalyse, Opsætning af fælden 15/03/14

JWA

s. 1 af 2

I forbindelse med feltarbejdet blev der undersøgt hvordan jordbærproducenten forestillede sig at
opsætning af fælderne skulle ske. Det antages at fælderne dækker et areal på 15 meter i diameter. 
Bærproducenterne skulle vise og fortælle hvordan de ville opstille xx antal fælder i deres jordbærproduktion og 
besvare uddybende spørgsmål for at få alle nuancer belyst. Dette er de vigtigste pointer som blev 
observeret mht. opsætning af fælden.
Generelt spillede vindforhold og jordforhold en vigtig rolle ved opsætningen. 
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Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse.

Analysefasen

Sekvensanalyse, Opsætning af fælden 15/03/14

JWA

s.  2 af 2
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Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse.

Analysefasen

Artefaktmodel, landbrugsmaskiner til jordbærproduktion 27/02/14

MRS

s. 1 af 3

Ved radrensning anvendes en maskine 
som benytter sig af forskellige 
funktioner, til at rense for ukrudt. 
Funktionerne kan stå alene, eller 
kombineres, afhængigt af modellen.

Beplantningen sker delvist 
med maskinkraft og delvist 
manuelt. 2 personer sidder 
og “lader” maskinen, som 
stikker planterne ned i 
jorden.
Maskinen planter 2 rækker 
af gangen, og er ideel til 2 
række systemet.

Gåsefødderne underskærer ukrudtet i 
rækkerne mellem jordbærplanterne. 
Ukrudtet trækkes så op og ligger oven 
på jorden, hvor den tørrer og dør. (se 
til venstre)

Fingerharvens “�ngre” kører helt 
ind mellem jordbærplanterne og 
�erner ukrudt. Dette er en 
mulighed så længe ukrudtets 
rodnet er mindre stærkt og 
jordbærplanterne ikke rives løs. 
Derfor er det vigtigt ofte at 
radrense, og vedligeholdes det 
ikke i en periode, har det ingen 
virkning.

Striglen benyttes i starten af året, til at 
�erne visne blade og ukrudt fra 
marken, så den er klar til den 
forestående sæson.

Plantemaskine

Radrenser

Strigle

Det er ønskeligt at afdække hvilke forbudte områder der opstår i 
produktionen ved brug af landbrugsmaskiner. Dette er indikeret 
med de røde områder. (Kvadratet til højre)

14A

Reference: http://www.egedal.dk/produkter/02/001411.html?__locale=da

Reference: Mangler

Reference: Mangler



Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse.

Analysefasen

Artefaktmodel, landbrugsmaskiner til jordbærproduktion 27/02/14

MRS

s. 2 af 3

Fræsning
Jordbærrækkerne fræses ind, så 
planterne ikke breder sig for meget. 
Der fræses ned på begge sider af 
planterne, til en plantediameter på 
12-15 cm.

Slagleklipper/slåmaskine

Bedopsætter

For at mindske sygdom og begrænse 
væksten af jordbærplanten, slår 
bærproducenterne dem ned før vinter. 
Dette gøres enten med en slagleklipper 
eller en slåmaskine. Planterne slås ned 
til ca. 5 cm i højden.

Bedopsætteren udlægger enten 1 
eller 2 drypslanger, tildækker dem 
med plast og pløjer lidt jord op, så 
plasten ligger fast. Plastbedene 
benyttes ved tunneldyrkning.

14A



Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse.

Analysefasen

Artefaktmodel, landbrugsmaskiner til jordbærproduktion 27/02/14

MRS

s. 3 af 3

Brugen af landbrugsmaskiner i forbindelse med jordbærproduktion, skaber forbudte 
områder som har stor ind�ydelse på hvor det er muligt at placere en fælde.

Sprøjtning
De konventionelle bærproducenter 
sprøjter med 2 typer af maskiner. Den ene 
med afskærmning og den anden med 
assisteret luft.   

Luftassisteret sprøjtning, fungere 
ved at en justerbar luftstrøm 
“spreder” planten ud, således at 
sprøjtemidlet kan komme helt ind 
i plantens midte. Sprøjtebommen 
er placeret et stykke over plant-
erne. Det benyttes primært til 
tunneldyrkning.  

Sprøjtning med afskærmning, benyttes i 
større grad til frilandsdyrkning.  
Afskærmningen strækker sig enten over 1 
eller 2 jordbærrækker. Afskærmningen 
sørger for at sprøjtemidlet rammer 
planterne og ikke bæres rundt med 
vinden. 

Halmspreder

Der skal spredes halm ud imellem 
planterne for at sikre at jordbærerne 
ikke kommer ned og rører ved jorden. 
Rækkeviden kan justeres, således at 
traktoren kan kører i de samme 
hjulspor.

Pløjning/Harvning

Marken pløjes af to forskellige grunde. 
Enten pløjes for at ligge bede op til 
tunneldyrkning (se til venstre). Ellers 
pløjes der for at klargøre marken til nye 
afgrøder (se til højre). 

Efter pløjningen harves marken for 
at gøre den mere plan. Ligeledes 
harves for at undgå ukrudt, specielt 
brugbart for økologiske landmænd.

14A

Reference: Mangler

Reference: Mangler

Reference: Mangler

Reference: https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl
/Havebrug/Frugt-og-baer/Jordbaer/Sider/
Demonstration_af_sproejteteknik_i_jordba.aspx



Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse.

Analysefasen

Artekfaktmodel, Markens artefakter 15/03/14

MRS

s. 1 af 1

Ved tabletops- og altankasse 
dyrkning, har hver plante 
deres egen vandingsslange. 
Den stikkes i jorden ved 
planten. 

Ved tabletop-dyrkning, tilføres 
nyt substrat hvert år. Der plantes i 
altankasser ca. 1,5 m over jorden. 
Et snoresystem sørger for at skille 
blade og bær, så det er lettere at 
plukke bærerne.

Bøjler, hvorpå snorerne 
spændes ud.

Tunnellerne som 
benyttes kan både være 
lukkede og åbne i 
enderne.

Der er lagt vand ud til 
markerne, hvortil 
vandingsmaskinen kan 
tilsluttes.

Tunnellerne er store 
nok til at der kan køre 
en lille traktor i 
midten. De benyttes 
for at �ytte 
jordbærsæsonen 2-3 
uger frem

Plastikken ligger sammenrul-
let og klar til at blive trukket 
henover. Dette gøres så snart 
det bliver varmt nok.

Fiberdug bruges til at �ytte 
jordbærsæsonen 7-10 dage 
frem. Det trækkes af og på 
ved f.eks. radrensning, 
sprøjtning m.m. Når ca. 10% 
af planterne er blomstrede, 
tages det permanent af. 

Drypslanger benyttes til 
vanding. Enten lgges der 
1 slange per række i 
rækken, eller 1 slange 
per 2 rækker, placeret 
midt imellem.

Altankasserne er placeret 
ovenpå et lag af mypex. I 
altankassen skiftes 
substrat og planter ud 
årligt. Et snoresystem 
adskiller blade og bær, 
for at gøre plukning 
lettere.

Det er ønskeligt at afdække det miljø som fælden skal passe ind i 
ved at belyse de artefakter som er tilstede på marken.

For at undgå at jordbærerne 
bliver smattede når de 
rammer jorden, spredes der 
halm ud mellem rækkerne. 15A



Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse. Analysefasen

Fysisk model over marken v. frilandsdyrkning, 2-række og 1-rækkesystem 12/03/14

JWA

s. 1 af 2

50-400m

Marksystemerne er vejled-
ende, og varierer på 

detaljeniveau afhængigt 
af landmand

ca. 0,9m

el. Jordbærplante Grænse for 
jordbærvækst

Traktorspor,
ukrudtsområde

Traktorens 
vendingsareal

Overdækning med 
�berdug fra februar-
marts og frem til 10% 

blomstring ca. april 
(afhængigt af sort)

Her ses traktorsporene 
samt 2-rækkesystemet. 

Jorden var i dette 
tilfælde relativt 

lerholdig

Nedgravede drypslanger 
enten enkelt eller dobbelt 

(her set v. plastbede).
Alternativt anvendes vand-

ingsmaskine, som køres i 
traktorsporet.

Overblik over 2-række marksystemet

Nedgravede dryp-
slanger, enten 
dobbelt- eller enkelt
på hele marksystemet.

 

Der er udarbejdet fysiske modeller for at skabe overblik over de forskellige 
dyrkningsmetoder v. jordbærproduktionen som insektfælden skal indgå i. Her 
belyses forskelle og ligheder ml. forskellige dyrkningsmetoder.

16A



Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse. Analysefasen

Fysisk model over marken v. frilandsdyrkning, 2-række og 1-rækkesystem 12/03/14

JWA

s. 2 af 2

Overblik over 1-række marksystemet

50-400m

Nedgravede 
drypslanger Jordbærplante Grænse for 

jordbærvækst
Traktorspor,

ukrudtsområde

Marksystemerne er vejled-
ende, og varierer på 

detaljeniveau afhængigt 
af landmand

 0,12-0,4m

På mange måde lig 2-rækkesystemet. Dækkes med 
�berdug, vandes med drypslanger el. vandingsmaskine. 

Her ses 1-rækkesystem op 
til høst, hvor halm er blevet 

lagt ud.*

16A

Reference: “Strawberries” af James F. Hancock



Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse. Analysefasen

Sekvensanalyse: Jordbærproduktionens rutiner ved økologisk frilandsdyrkning. 27/02/14

JWA

s. 1 af 2

Strigling, som 
�erner ukrudt  

og renser 
rækker for 

blade.

Efter strigling: Vanding efter behov/vejr (ca. hver 3. dag)

Intensiv radrensning holder ukrudt nede hver 4.  dag.

Sæson for skadedyr

Fiberdug 
tages af ved 
10% blom-

string.

Halm på 
marken ved 

afblomstring. 
Høst.

Juni

Lige efter høst:
Slåning til 5-10 cm i 
højde og indfræs-

ning til 12 cm 
bredde. 

Jordbær-
planterne 

sætter anlæg 
til næste års 

skud.

Marken 
ligger 

uberørt 
henover 
vinteren.

Evt. Gødning.

Over-
dækning m. 

�berdug.

År 1

Marken ligger 
uberørt 
henover 
vinteren.

Harvning pr. 
10. dag.

Jan/Feb

Jan/Feb

Udgangspunkt: 
en pløjet mark, 
gødet vinteren 

før.

Gødning 
m. gylle

Løbende efter beplantning: Radrensning og vanding

Anlæg af 
vandings-

system.

 Beplantning.

Marts  April

April

Nogle bærav-
lere klipper 

blomster af for 
at undgå bær 

og styrke 
væksten.

Maj/Juni

Maj

Juli/August

Juli August/Sept

Sept/Okt/Nov/Dec

Okt Nov/Dec

År 0

Månederne er vejledende 
grundet variation i tidsplanen 

alt efter vejrforholdene og 
jordbærsorten

Jordbær-
planterne 

sætter anlæg 
til næste års 

skud.

Sæson for skadedyr
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Månederne er vejledende 
grundet variation i tidsplanen 

alt efter vejrforholdene og 
jordbærsorten

Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse. Analysefasen

Sekvensanalyse: Jordbærproduktionens rutiner ved økologisk frilandsdyrkning. 27/02/14

JWA

s. 2 af 2

Fjerner vand-
ingssystem

Herefter 
sædskifte.

Juni

Lige efter høst: 
Fræser og pløjer 

marken.

År 4 (ofte selvpluk)

Jan/Feb April Maj Juli August

År 2 & 3

Samme procedure som år 1, men der er mere hakning og 
mekanisk ukrudtsbekæmpelse.

Samme procedure som år 1, men der er mere hakning og mekanisk ukrudtsbekæmpelse.

JuniJan/Feb April Maj Juli August/Sept Okt Nov/Dec
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Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse. Analysefasen

Sekvensanalyse: Jordbærproduktionens rutiner ved konventionel frilandsdyrkning. 11/03/14

JWA

s. 1 af 2

Strigling, som 
�erner ukrudt  

og renser 
rækker for 

blade.

Løbende: Vanding efter behov/vejr.

Få radrenser mekanisk et par gange.

Fiberdug 
tages af ved 
10% blom-

string.

Halm på 
marken ved 

afblomstring. 
Høst.

Juni

Lige efter høst:
Aftopning til 5-10 

cm i højde og 
indfræsning til 12 

cm bredde. 

Jordbær-
planterne 

sætter anlæg 
til næste års 

skud.

Over-
dækning m. 

�berdug.

År 1

Harvning.

Jan/Feb

Jan/Feb

Udgangspunkt: 
en pløjet mark, 

ukrudsbehandlet 
vinteren før.

Anlæg af 
vandings-

system.
Beplantning.

Radrensning.

Marts  April

April

Nogle bæravlere 
klipper blomster 
af for at undgå 
bær og styrke 

væksten.

Maj/Juni

Maj

Juli/August

Juli August/Sept

Kemisk renholdning:
Jordbundsmiddel

Kemisk 
renholdning:

Jordbund-
smiddel

Sept/Okt/Nov/Dec

Okt Nov/Dec

År 0

Månederne er vejledende 
grundet variation i tidsplanen 

alt efter vejrforholdene og 
jordbærsorten

Løbende efter beplantning: Sprøjtning*, vanding samt monitering 

Sæson for skadedyr

Sæson for skadedyr
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Månederne er vejledende 
grundet variation i tidsplanen 

alt efter vejrforholdene og 
jordbærsorten

Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse. Analysefasen

Sekvensanalyse: Jordbærproduktionens rutiner ved konventionelt frilandsdyrkning. 11/03/14

JWA

s. 2 af 2

Fjerner vand-
ingssystem

Herefter 
sædskifte.

Juni

Lige efter høst: 
Fræser og pløjer 

marken.

*Nogle aktører laver sædskifte 
efter 3 år, andre 4 år.

Sidste år er ofte selvpluk pga. 
ringe høstudbytte.

År 4 (evt. selvpluk)*

Jan/Feb April Maj Juli August

År 2 & 3

Samme procedure som år 1, men der er evt. mere sprøjtning mod ukrudt og skadedyr

Samme procedure som år 1, men der er evt. mere sprøjtning mod ukrudt og 
skadedyr

JuniJan/Feb April Maj Juli August/Sept Okt Nov/Dec
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Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse. Analysefasen

Sekvensanalyse: Jordbærproduktionens rutiner ved konventionel tunneldyrkning m. table tops. 10/03/14

JWA

s. 1 af 1

Løbende sprøjtning* efter behov

Høst.

Tunneldug 
monteres

Beplantning 
m.  voksne 

planter.

JuliJuni

Kassering af planter, 
afmontering af 

tunneldug.

Table top-systemet 
står tomt.

År 0

Løbende vanding

Jan/Feb

Løbende udluftning af tunnellerne i et par timer.

*Omfatter kun skadedyrs-
bekæmpelse

April MajMarts August/Sept Okt Nov/Dec

Månederne er vejledende 
grundet variation i tidsplanen 

alt efter vejrforholdene og 
jordbærsorten

Sæson for skadedyr

Udgangspunkt: 
et tomt table 
top-system
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Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse. Analysefasen

Fysisk model over marken v. tunneldyrkning m. altankasser 16/03/14

JWA

s. 1 af 1

50-400m

Vandingsslanger

Jordbærplante i 
altankasse

Mypex-dækning 
intet ukrudt

Traktorspor, 
ukrudtsområde

Gangareal, 
m. mypex

Marksystemerne er vejled-
ende, og varierer på 

detaljeniveau afhængigt 
af landmand

Her ses altankasserne 
overdækket med 
�berdug, normalt 
anvendes et-årige 
planter og derfor 

anvendes �berdug 
ikke. 

Altankasse med ødelagt 
�berdug og mypex-

underlag (plastic). På metal-
bøjlerne spændes snore til 
at støtte planterne når de 

bliver store og tunge. 
Kasserne er meget smalle og 

der er kun plads til planter.

Vandingsslanger 
sørger for tilførsel af 
vand og næring. Ét 

udløb som vist her pr. 
plante. Der føres 

jævnligt tilsyn om de 
sidder ordentligt.

 0,12-0,4m

8m

Der er udarbejdet fysiske modeller for at skabe overblik over de forskellige 
dyrkningsmetoder v. jordbærproduktionen som insektfælden skal indgå i. Her 
belyses forskelle og ligheder ml. forskellige dyrkningsmetoder.
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Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse. Analysefasen

Fysisk model over marken v. tunneldyrkning m. plastbede, 2-rækker 12/03/14

JWA

s. 1 af 1

Marksystemerne er vejle-
dende, og varierer på 

detaljeniveau afhængigt
af landmanden

el.

Jordbærplante

Plastbede, 
intet ukrudt

Traktorspor, 
ukrudtsområde

Gangareal

50-400m

Nedgravede drypslanger 
enten enkelt eller 

dobbelt.
Alternativt anvendes 

vandingsmaskine, som 
køres langs traktorsporet 

Overdækning med 
�berdug fra vinteren og 
under tunnel uden dug 

(pga. storme under 
vinteren). Bemærk den 
lerholdige jord. (foto fra 

konventionel produktion).

Rækkerne, som under-
dækkes med halm ved 

afblomstring. Det 
bevoksede område er 
traktorsporet. (foto fra 
økologisk produktion). 

ca. 0,9m

8m

Der er udarbejdet fysiske modeller for at skabe overblik over de forskellige 
dyrkningsmetoder v. jordbærproduktionen som insektfælden skal indgå i. Her 
belyses forskelle og ligheder ml. forskellige dyrkningsmetoder.

Nedgravede dryp-
slanger, enten 
dobbelt- eller enkelt
på hele marksystemet.
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Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse. Analysefasen

Sekvensanalyse: Jordbærproduktionens rutiner ved konventionel tunneldyrkning m. plastbede. 09/03/14

JWA

s. 1 af 2

Evt. sprøjtning*

Løbende sprøjtning*

Tunneldug 
monteres.

Halmudlæg v. 
afblomstring. 

Høst.

JuliJuni

Lige efter høst:
Slåning til 5-10 cm i 
højde og indfræs-

ning til 12 cm 
bredde. 

Jordbær-
planterne 

sætter anlæg 
til næste års 

skud.

År 1

Jan/Feb

Jan/Feb

Udgangspunkt: en 
pløjet, gødet mark 

sprøjtet med 
jordbundsmidler 

vinteren før .

Løbende efter beplantning: Sprøjtning efter behov*, vanding samt monitering hver 2. dag

Opsætning af 
plastbede og 

anlæg af 
vandings-

system.

 Beplantning og 
brug af �berdug

Løbende udluftning af tunnellerne i et par timer.

*Omfatter hovedsageligt 
skadedyrsbekæmpelse

Marts/April

Marts/April

Opsætning 
af tunneller 

efter 
afblom-
string.

Halmudlæg 
og nogle 

bæravlere 
høster (ca. 60 

dage efter 
beplantning). 

Tunneldug 
tages af.

Maj

Juli/AugustMaj/Juni

August/Sept

Kemisk renholdning: 
Jordbundsmidler.

Jordbund-
smiddel.

Okt/Nov/DecSept

Okt Nov/Dec

År 0

Månederne er vejledende 
grundet variation i tidsplanen 

alt efter vejrforholdene og 
jordbærsorten

Sæson for skadedyr

Sæson for skadedyr
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August/Sept Okt Nov/Dec

*Omfatter både ukrudts- og 
skadedyrsbekæmpelse

Månederne er vejledende 
grundet variation i tidsplanen 

alt efter vejrforholdene og 
jordbærsorten

Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse. Analysefasen

Sekvensanalyse: Jordbærproduktionens rutiner ved konventionel tunneldyrkning m. plastbede. 27/02/14

JWA

s. 2 af 2

År 2

Samme procedure som år 1

JuniJan/Feb April Maj Juli

Fjerner vand-
ingssystem. 

Pløjer

Herefter 
sædskifte.

Lige efter høst: 
Flytter tunneller til 
nybeplantet mar. 
Nedfræser plant-

erne.
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Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse. Analysefasen

Sekvensanalyse: Jordbærproduktionens rutiner ved konventionel tunneldyrkning m. altankasser 11/03/14

JWA

s. 1 af 1

Løbende sprøjtning* efter behov

Høst.

Tunneldug 
monteres.

Beplantning 
m.  voksne 

planter.

Udgangspunkt:
Tunnelsystem, 
altankassesys-

tem på mypex-
belagt mark.  

Plejning af 
planter. 

Daglige efter-
syn med 
kulturen.

JuliJuni

Kassering af planter, 
afmontering af 

tunneldug.

Altankasse-systemet 
står tomt.

År 0

Løbende vanding

Jan/Feb

Løbende udluftning af tunnellerne i et par timer ad gangen

*Omfatter kun skadedyrs-
bekæmpelse

April MajMarts August/Sept Okt Nov/Dec

Månederne er vejledende 
grundet variation i tidsplanen 

alt efter vejrforholdene og 
jordbærsorten

Sæson for skadedyr
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Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse. Analysefasen

Sekvensanalyse: Jordbærproduktionens rutiner ved konventionel tunneldyrkning m. table tops. 10/03/14

JWA

s. 1 af 1

Løbende sprøjtning* efter behov

Høst.

Tunneldug 
monteres

Beplantning 
m.  voksne 

planter.

JuliJuni

Kassering af planter, 
afmontering af 

tunneldug.

Table top-systemet 
står tomt.

År 0

Løbende vanding

Jan/Feb

Løbende udluftning af tunnellerne i et par timer.

*Omfatter kun skadedyrs-
bekæmpelse

April MajMarts August/Sept Okt Nov/Dec

Månederne er vejledende 
grundet variation i tidsplanen 

alt efter vejrforholdene og 
jordbærsorten

Sæson for skadedyr

Udgangspunkt: 
et tomt table 
top-system
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Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse.

Analysefasen

Sekvensanalyse, Vedligehold af fælden 18/03/14

JWA

s. 1 af 2

I forbindelse med feltarbejdet undersøges hvordan jordbærproducenterne forestiller sig 
praksis vedrørende tømning og fyldning af fælderne samt rengøring, opmagasinering og bortska�else. 
De blev bedt om at fortælle og vise hvordan de ville gøre disse ting i praksis og besvarede uddybende spørgsmål
for at få �est mulige nuancer belyst. 
Nedenstående er eksempler på problemstillinger vi observerede gentagne gange. 

Fr
ila

nd
sd

yr
kn

in
g

Ta
bl

e 
to

ps
 o

g 
al

ta
nk

as
se

r

Vil gå ud langs tunnellerne med stor dunk med skruetap og fylde fælderne op én efter én. 

Hvis tømning og opfyldning er strengt nødvendigt overvejer aktøren at anvende en rygsprøjte til opfyldning.

Tømning og Opfyldning

Mand der går med 20L 
dunk, med skruetap.

Tømning ud på 
mypex, som er 

gennemtrængeligt.

Bukker sig og 
tømmer fælden 

ud på jorden

Genopfylder 
fælden vha. 

sprøjten

Aktøren går ud på 
marken med 

rygsprøjte indehold-
ende sæbevand

Aktøren kører ud på 
marken med spand og 
vandkande indehold-

ende sæbevand.

Fr
ila

nd
sd

yr
kn

in
g

Hvis tømning og opfyldning er strengt nødvendigt vil aktøren selvfølgelig tømme fælden, 
men han vil helst undgå det.

Ingen tømning, 
blot påfyldning 
direkte i fælden.

Tjekker én fælde for at se 
om den indeholder nok 

vand og beslutter om alle 
skal fyldes op.  

Påfyldning af fælden. 
(Ved table tops er dette 

højt at løfte dunken!)

Reference: http://www.multikoeb.dk/rygsproejte-
1971/green-it-rygsproejte-16-liter-p164324
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Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse.

Analysefasen

Sekvensanalyse, Vedligehold af fælden 18/03/14

JWA

s. 2 af 2

Hvis fælden er gået i stykker og skal bortska�es er 
bæravlerne underlagt a�aldssortering jf. virksom-
hedslovgivning, og benytter derfor dagrenova-
tions�rmaet Marius Pedersen, som sorterer a�ald.
Funktionelle/ikke-nedslidte dele vil de �este 
aktører beholde som reservedele.

Fælles for alle aktører er at de ikke mangler plads 
på deres gård. Mange nævner en euro-palle med 
rammer om, som opbevaringssted. Nogle vil 
opbevare fælderne uadskilte, andre skille top og 
spand fra hinanden, så spandene kan “stackes”.

Fælles for aktørerne er at de ikke vil desin�cere 
fælderne grundigt. De �este aktører vil anvende en 
form for børste og hurtigt �erne synligt jord. Nogle 
vil blot anvende vandslange, andre vil bruge balje 
med vand. Et par aktører bemærker at 
højtryksspuleren (deres vante rengøringsværktøj) 
ikke kan anvendes.

Rengøring

Plastbede

Opmagasinering

Bortska�else

Aktøren ser ikke behov for tømning/fyldning, fordi insekfældernes virke er 2-3 uger og 
han mener at der fordamper meget lidt fra tragtens lille hul.

Med nuværende arbejdskraft forudser han at tømning/opfyldning vil blive nedprioriteret og
 udskudt pga. travlhed i høstperioden.  Hvis han have stor jordbærproduktion (fx 70ha) 

ville han sætte to fultidsansatte på tømning/opfyldningsopgaven. 

Reference: http://www.degulesider.dk/f/marius-pedersen-as:66252905

Reference: http://www.stampen.dk/Default.aspx?ID=95#1-liter-p164324

Reference: http://www.thansen.dk/bil/bilpleje/vaskeborster/
vikan-vaskeborste-med-blod-kant/n-1982580837/pn-1982575287/
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