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Bedriftsnære IPM-handlingsplaner til håndtering af græsukrudt  
 
Græsukrudt er de senere år blevet et stort problem hos mange landmænd og der er udsigt til endnu 
større udfordringer med græsukrudt grundet  tidligere såning og mildere vintre, lige som der er store 
udfordringer med herbicidresistens.  
 
Miljøstyrelsen ønskes derfor med dette projekt at sætte fokus på græsukrudt i et samspil mellem 
eksperter, lokale rådgivere og landmænd. Det skal ske via et kursusforløb, hvor min. 50 jordbrugere 
inviteres til et forløb med fokusdage om græsukrudt.  
 
Projektet skal bestå af fire aktiviteter:  
1) kursusdag fælles for alle deltagere 
2) deltagernes udarbejdelse af individuelle handlingsplaner til håndtering af græsukrudt,  
3) en markdag, hvor deltagerne er opdelt i et passende antal grupper og der aflægges besøg hos én eller 
flere af gruppens deltagere  
4) en afrunding med evaluering af løsninger og udfordringer for alle deltagere 
 

Aktiviteter i projektet: 
Kursusdag 
Kursusdagen skal bestå af oplæg ved eksperter og lokale rådgivere om udfordringer med græsukrudt 
og forslag til løsninger.  
Kursusdagen er fælles for alle deltagerne 
 
Handlingsplan 
De deltagende landmænd skal herefter hver især udarbejde en skriftlig handlingsplan for deres 
ejendom med særligt fokus på IPM og løsninger på udfordringer med græsukrudt. Skabelonen for 
handlingsplanen er fælles for alle deltagere. 
 
Markdag 
Deltagerne opdeles i grupper og der afholdes for hver gruppe en ”markdag”, hvor enkelte af deltagerne 
fremviser deres marker for gruppen og handlingsplaner diskuteres.  
 
Afrunding 
I efteråret samles deltagerne igen og fremlægger handlingsplaner og diskuterer de anvendte løsninger 
og udfordringer.  
 
Forløbet skal give en større klarhed for de deltagende jordbrugere om deres problem og de skal gøre 
sig bevidst om at tage IPM principper i brug for at kunne håndtere græsukrudt i fremtiden. 
Det kommende nye krav om udfyldelse af IPM-skema, forventes at kunne inddrages i 
handlingsplanerne. 

 

Deltagere i projektet:  

Jordbrugere, et antal tilknyttede planteavlskonsulenter og eksperter i græsukrudt.  

 

Leverance i projektet:  

Individuelle bedriftsnære IPM-handlingsplaner til håndtering af græsukrudt for deltagende 

jordbrugere  

Formidling af handlingsplanernes løsninger i generel og anonym form. 

 

Tilbuddet skal indeholde:  
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Udkast til program for kursusdag  

Udkast til skabelon for en handlingsplan  

Udkast til hvordan formidling af projektets resultater skal finde sted 

 

Projektperiode: 

2021 

 

Beløbsramme:  

300.000 kr 

 


