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Havre 2018
af Darran Thomsen

Havre er en af de mest dyrkningssikre af-
grøder i økologisk planteavl. Havre er kendt 
for at have et stabilt udbytte, have et lavt 
gødningsbehov og en god konkurrenceevne 
mod ukrudt. I hele 2017 har prisen på havre 
til gryn og foder været over 200 kr./ha. Det 
har derfor også økonomisk været en attrak-
tiv afgrøde i år. 

Afskallet havre
Afskallet havre er almindelige havresorter, 
hvor skallerne bliver fjernet i afskalnings-
maskine. Det afskallede korn anvendes til 
fodring af høns, kyllinger, malkekvæg el-
ler smågrise. Efter afskalning har havre en 
højere foderværdi end hvede fordi protein-
kvaliteten er bedre og fedtindholdet højere. 
Firmaet Gl. Buurholt er klar med en mobil 
afskalningsenhed, som gør det muligt at ud-
nyttet foderpotentialet og samtidig få pres-
set piller til fyret af skallerne.
  
Grynhavre og glutenfri grynhavre
Havre til konsum kræver, at havren opfyl-
der kriterier i forhold til størrelse, farve og 
indhold af svampe (fusarium- og mykotoksi-
ner). Indholdet af svampe styres ved korrekt 
rensning, nedkøling, tørring og opbevaring 
af kornet. Det korrekte sortsvalg øger chan-
cen for at opfylde kriteriet for kernestørrel-
se. Af de udbudte sorter er Symphony, Ivory 
og Delfin foretrukne sorter til grynhavre. Til 
glutenfri havre anvendes de samme sorter 
som almindelig grynhavre. Den leverede 
vare må ikke indehold gluten. Forureningen 
kommer fra byg-, hvede- og rugkerner som 
spildplanter i marken eller fra utilstrækkelig 
rengjort mejetærsker, vogne eller silo. For-
urening i marken undgås ved forfrugter som 
kløvergræs, vinterraps, hestebønner, kløver, 
ærter o. lign. 

Anbefaling
Til gryn eller glutenfri gryn bør sorten 
Symphony vælges.
Til foder bør Symphony eller Poseidon 
vælges.

Tabel 1: Afprøvning af økologisk havre i Landsforsøgene® 2017. Disse resultater af Lands-
forsøgene® 2017 er foreløbige, og de endelige resultater kan derfor være afvigende

Sort HL-vægt Meldug % dækning Udbytte hkg/ha Strålængde (cm)
Blanding 52,9 5 66,0 91
Poseidon 52,0 10 68,5 89
Delfin 53,5 0 63 89
Emma 51,7 13 61,5 83

Forurening ved høst undgås ved at høste 
havre først eller ved meget grundig ren-
gøring af mejetærsker. På større bedrifter 
med flere glutenfri afgrøder kan en mindre 
mejetærsker reserveret til glutenfri marker 
måske være en løsning.
Vi forventer, at der igen til høst 2018 bliver 
mulighed for at tegne kontrakt på glutenfri 
havre til priser omkring 230-250 kr./hkg.

Sortvalg 2018
I 2018 tilbydes udsæd af sorterne: Dominik, 
Poseidon, Ivory, Gry, Emma, og Symphony. 
Ivory, Symphony og Dominik har været af-
prøvet i økologiske landsforsøg tidligere. 
Delfin, Emma og Poseidon har været afprø-
vet i de økologiske landsforsøg 2017. Forsø-
gene viser flotte udbytter på over 6 tons/ha i 
gennemsnit og med rumvægte i normalom-
rådet. Delfin og Emma har vist gode resul-
tater i konventionelle forsøg de foregående 
år. I de første økologiske forsøg skuffer de 
lidt på udbyttet. Delfin udmærker sig dog 
ved sundhed og pæn rumvægt. Vi ser frem 
til at se begge nye sorter i praksis. Det sikre 
valg er fortsat Symphony til gryn og både 
Symphony og Poseidon til foder.  Hvis der 
er problemer med havrenematoder eller der 
hyppigt bliver dyrket havre i sædskiftet, kan 
det være en fordel at vælge den nematode-
resistente sort Dominik. 
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