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A: BESKRIVELSE AF DET GENNEMFØRTE PROJEKT 
 

1. Formål med projektet – hvad ønskede I at opnå med projektet  
Formålet med projektet var at afprøve og beskrive, hvordan anvendelse af lokale 
vejrstationer kunne give et bedre beslutningsgrundlag for at bekæmpe septoria i forskellige 
hvedesorter efter behov. 
 

2. Kort beskrivelse af det gennemførte projekt og aktiviteter  
I det tildelte projekt fra MST til SEGES er gennemført 4 storskalaforsøg. To vejrstationer 
placeret på Bornholm med tilknytning til Ranch vejrstationer og to forsøg i Sønderjylland 
tilknyttet vejrstationer fra Fieldsense. I Oversigt over landsforsøgene 2020 er forsøgene 
beskrevet med udfordringer og opnåede resultater. I Oversigten har vi medtaget data fra 
yderligere to forsøg udført af Sønderjysk Landboforening SLF, da SLF også har fået 
finansieret forsøg fra MST i forbindelse med samme udbud. Hermed er der større 
forsøgsgrundlag til beregning af udbytter og statistik.   
Som beskrevet i oversigten er udfordringen ofte det tekniske udstyr. Der har været en vis 
usikkerhed i data fra Fieldsense vejrstationerne, hvor den ene station blev foretaget en 
udskiftning af hardware. Ligeledes blev der i det bornholmske forsøg opdaget en defekt 
fugtighedsmåler i Ranch vejrstationen, der dog hurtigt blev skiftet. Forsøget viser, at 
sammenstilling med vejrdata fra DMI og vejrstationen har været givtige for at finde fejl og 
uforklarlige udslag. Der er i projektet blevet brugt en del tid på at sammenholde data. I de 
fleste tilfælde stemmer de overens, men der kan være visse lidt for store variationer. 
Dermed bliver det mere vejrstationer end beslutningsstøttemodellen, der afprøves. 
Udfordring i 2020 har været et år med lavt sygdomstryk i marken.  
Der har været samtale med de to involverede rådgivere i projektet. Ud for årets resultater 
har de ikke kunnet tillægge lokale vejrstationer større sikkerhed i beslutning end anvendelse 
af vejrdata fra DMI. De henholder sig dog til, at et beslutningsstøttesystem kan være med til 
at underbygge beslutning om behandling i marken. De kommende år skulle sikkerhed i 
egne vejrstationer blive bedre, da der fra de to firmaer på markedet nu er blevet stor fokus 
på sikkerhed i deres hardware, der for særligt et firma ikke har været på acceptabelt niveau.  
Til slut i dokument er indsat skærmbilleder af modellen i cropmanager.dk, hvor DMI-data og 
vejrstation er vist.  
Vi har i projektet ikke udarbejdet en artikel til landbrugsmedierne, som angivet i tilbud. Det 
var vores vurdering, at der med de lave niveauer af merudbytte for behandling, ingen forskel 
mellem datagrundlag og udfordringer med vejrstationernes hardware og data, ikke ville give 
mening at bringe en artikel. Det vil skabe for stor usikkerhed for en fremtidig anvendelse af 
vejrstationer, som vi stadig mener der er stort fremtidsperspektiv i. Projektet har til gengæld 
hjulpet til at producenter af vejrstationer har fået øjnene op for vigtigheden i velafprøvede 
vejrstationer, der kan være tillid til. 
 

3. Blev målgruppe inddraget/informeret og hvordan (  
De lokale rådgivere er hver mandag i sæson blevet informeret om vores analyse af vejrdata 
og behov for sprøjtninger. Det har medført en god diskussion om behov og vejrdata. 
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Projektet har sat fokus på sikkerhed i vejrdata og vi har samtidig fået afprøvet den visuelle 
visning og tilknytning af vejrstationer i beslutningsstøtteværktøjet i Cropmanager.dk 
 

4. Projektets leverance(r) (angiv fx faglige artikler, rapporter, afholdte 
demonstrationsarrangementer, mv.)  Der skal så vidt muligt indsættes 
links. 

Projektet er omtalt i Oversigt over landsforsøg, der er vedhæftet mail og kan findes her som 
foreløbig version: https://www.landbrugsinfo.dk/-

/media/landbrugsinfo/public/7/f/8/planter_landsforsogene_oversigt_over_landsforsogene_2020_e_vinterhvede_forelobig.pdf 
 
De endelige versioner af Oversigten over landsforsøg kan findes her 
 

5. Hvordan blev projektet/resultater formidlet? (hvis relevant kan henvises 
til ovenstående punkt) 

Projektet er formidlet i oversigt over landsforsøg 2020 samt omtales på Seminar om 
Planteværn januar 2021. 
 

6. Hvordan vurderes projektet at have bidraget til øget viden om reduktion 
i pesticidforbruget? 

Projektet har vist, at vejrdata kan være forskellige fra lokalitet til lokalitet. Derfor vil lokale 
vejrstationer på sigt give et bedre beslutningsgrundlag. Projektet viser dog også, at allerede 
nu tilgængelige vejrdata baseret på DMI data, der beregner på baggrund af grid på 10x10 
km, også kan anvendes til et bedre beslutningsgrundlag for sprøjtning.  
 

7. Giver projektet anledning til forslag om opfølgende projekter, som I 
ønsker at formidle til Miljøstyrelsen, kan dette anføres her. 

 
 
 

 
Billede 1 

 
Skærmbillede 1 af forsøg på Bornholm, hvor DMI vejrdata er fremvist med grønne kurver og 

den lokale tilvalgt vejrstation (kaldet Rutsker) vises med den brunlige kurve. Der vises en god 

sammenhæng mellem data her, men den lokale vejrstation måler højere niveau end DMI. 

Den røde kasse øverst i billede viser risikoperioden på 20 timer, der udløser en sprøjtning 

mens de grønne kasser er beskyttelsesperioden efter udbragt svampemiddel. På denne 

lokalitet mener man, at der burde være stor forskel, da DMI-vejrstation er placeret tæt på 

havet, og marken her er placeret inde midt på øen. Det kan være forklaring på forskel 

mellem kurverne.   

https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/7/f/8/planter_landsforsogene_oversigt_over_landsforsogene_2020_e_vinterhvede_forelobig.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/7/f/8/planter_landsforsogene_oversigt_over_landsforsogene_2020_e_vinterhvede_forelobig.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/d/5/2/planter_landsforsogene_oversigt_over_landsforsogene
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Billede 2 

 
Billede 2 er fra nr. 2 forsøg på Bornholm ved Nexø. Der er anvendt den lokale vejrstation 

kaldet Nexø med de brunlige kurver. DMI-data er vist med den blå kurve. For denne 

vejrstation blev det opdaget, at fugtmåler var defekt, da data frem til midt maj (vist med pil) lå 

langt under DMI data. Da den blev udskiftet, følges kurven. DMI-vejrstation og den placerede 

lokale vejrstation har kort afstand mellem hinanden.  
 

B: REGNSKAB 
 

Samlet beløb der er indgået kontrakt for 70.000 Kr. 

Beløb der faktureres for projektet (detaljer anføres i tabel 1) 70.000Kr. 

Difference 0 Kr. 

 
Tabel 1: Omkostninger 

Indkøb af udstyr, transportomkostninger, materialer, lønninger (pr. 
organisation) mv. 

Omkostning kr. 

Forsøgsbetaling til rådgivere for 4 Onfarmforsøg 48.448 

SEGES løn til administration, beslutninger og konklusioner 21.552 

  

  

  

  

  

  

  

I alt 70.000 

 
  


