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Side 1

                                            Kartoffelafgiftsfonden - budget 2006
                                                                                             September 2005

Regnskab Budget I Budget Relativ Ændring
2004 2005 2006 fordeling til nyt

godk. 20.5.05 i 2006 budget
Note/projektnummer 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. % %

Indtægter:
Overført fra forrige år 997 1.740 541 -68,9

1 Produktionsafgift på kartofler 4278 4.194 4.204 0,2
Renter 66 60 45 -25,0
Andre indtægter

2     Tilskud fra Promilleafgiftsfonden 900 1.000 1.100 10,0
3     Tilskud til fondsadministration 184 225 225 0,0

I. Indtægter i alt 6.425 7.219 6.115 -15,3

Udgifter:
Forskning og forsøg i alt 3739 4.289 3.650 62,7 -14,9
Sygdomsbekæmpelse i alt 403 1.634 1.665 28,6 1,9
Afsætningsfremme i alt 219 474 268 4,6 -43,5

4 Produktudvikling i alt 150 2,6 100,0
Sygdomsforebyggelse i alt 70 72 88 1,5 22,2
Rådgivning i alt 0 0,0 100,0
Uddannelse i alt 70 0 0,0 0,0
Dyrevelfærd i alt 0 0,0 0,0
Kontrol i alt 0 0,0 0,0
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt 0 0,0 0,0
II. Udgifter til formål i alt 4.431 6.539 5.821 -11,0

Generel fondsadministration 185 225 225 0,0
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Regnskab Budget I Budget Relativ Ændring
2004 2005 2006 fordeling til nyt

godk. 20.5.05 i 2006 budget
Note/projektnummer 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. % %
6 Honorar 0 15 15 0,0

Revisionsudgifter 49 50 50 0,0
Øvrige udgifter og tab på debitorer -3
III. Administration i alt 231 290 290 0,0

IV. Udgifter i alt 4.661 6.829 6.111 -10,5

Overførsel til næste år 1764 390 4
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 38 6 0

Supplerende oplysninger:
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Landbrugets Kartoffelfond 1510 1.479 1.474 25,3 -0,3
Danmarks JordbrugsForskning 1584 1.385 1.398 24,0 0,9
Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg 14 1.225 1.225 21,0 0,0
KMC 470 587 722 12,4 23,0
Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret 483 1.013 386 6,6 -61,9
Forskningsforeningen for frugt, grønt og kartofler 125 150 2,6 20,0
AKV Langholt 149 141 2,4 -5,4
Samsø Landboforening 50 60 136 2,3 126,7
BJ-Agro Aps 74 124 2,1 67,6
Danmarks Kartoffel Råd 16 23 55 0,9 139,1
Smagens Dag 10 10 10 0,2 0,0
KVL 142 0 0,0 -100,0
Økologisk Landsforening 34 75 0 0,0 -100,0
Stidsen&Partnere Formidlingsvirksomhed Aps 70 0 0,0 -100,0
Grindsted Landbo- og Husholdningsskole 52 0 0,0 -100,0
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Regnskab Budget I Budget Relativ Ændring
2004 2005 2006 fordeling til nyt

godk. 20.5.05 i 2006 budget
Note/projektnummer 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. % %

Lammefjordens Kartoffelcentral 40 0 0,0 -100,0
DanOrganic A/S 20 20 0 0,0 -100,0
Åbent Landbrug 10 0 0,0 -100,0
Udviklingssekretariatet for kartoffelmelfabrikkerne 150
Dansk Kartoffelproducent-forening 50
Dalum Uddannelsescenter 40
V. Tilskud i alt 4.431 6.539 5.821 -11,0

Noter
1. Produktionsafgift på kr. 0,40 per 100 kg kartofler.
       I 2006 budgetteres med tkr. 260 fra lægge-; 584 fra spise- og 3.360 fra industrikartofler 
       I 2005 budgetteres med tkr. 250 fra lægge-; 584 fra spise- og 3.360 fra industrikartofler 
       I 2004 regnskabet indgår tkr. 256 fra lægge-; 732 fra spise- og 3.290 fra industrikartofler 
2. Tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug anvendes til medfiansiering af projekt nr. 4, 11, 13 og 14.
3. Fondens adm. udgifter finansieres af kapitaldepot tilhørende Dansk landbrug.
4. Tilskudformålet produktudvikling er en ny aktivitet, der er beskrevet under projekt nr. 21. 
5. Rejsegodtgørelse tkr. 8 og honorar tkr. 7 til bestyrelsesmedlem indstillet af Forskningsrådene. 
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Regnskab Budget I Budget Relativ Ændring
2004 2005 2006 fordeling til nyt

godk. 20.5.05 i 2006 budget
Note/projektnummer 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. % %

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Landbrugets Kartoffelfond i alt 1.510 1.479 1.474
Forskning og forsøg:

1    Kvalitets- og resistensudvikling med dihaploid kartoffel 500 500 300
2    Udvikling af forældrelinie kartoffel 318 310 400
3    DNA-markører til forældreudvalg i kartoffel 261 220 400
4    Genbank for kartofler, suppl. og vedligehold. 233 200 200
5    Rust i kartofler - Mop-top 78 60 90
6    Glykoalkaloider i kartofler 42 61 31

   Bagekartofler 79
   Kartofel-nyt, lay-out og distribution 30
I alt Forskning og forsøg: 1.462 1.430 1.421

Afsætningsfremme:
7    Udsendelse af opskriftspjecer 32 35 35
8    Sortslistegebyr (Asparges, Primula og Dianella) 16 14 18

I alt Afsætningsfremme 48 49 53

Danmarks JordbrugsForskning i alt 1.384 1.385 1.398
Forskning og forsøg:

3    DNA-markører til forældreudvalg 534 530 400
   Sorters følsomhed for fysiologisk ældning 200 200

9    Rodfiltsvamp - forekomst og sygdomshæmning, del 1 & 2 212 196 131
6    Glykoalkaloider i kartofler 49 50 77
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Regnskab Budget I Budget Relativ Ændring
2004 2005 2006 fordeling til nyt

godk. 20.5.05 i 2006 budget
Note/projektnummer 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. % %
10    Forebyggelse af jordsmitte af kartoffelskimmel 350

   Regnfasthed af skimmel-fungicider 200
I alt Forskning og forsøg 995 976 958

Sygdomsbekæmpelse:
11    Kartoffelmeristemoprensning/-bank 389 409 440

I alt Sygdomsbekæmpelse 389 409 440

Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg i alt 14 1.225 1.225
Sygdombekæmpelse:

12    Erstatning for angreb af farlige skadegørere 0 1.200 1.200
   Adm. af erstatningsordningen 14 25 25
I alt Sygdomsbekæmpelse 14 1.225 1.225

KMC i alt 470 587 722
Forskning og forsøg:

13    Sortsforsøg med stivelseskartofler 350 350 370
14    Sortsforsøg med kartofler til pulver 120 140 170

   Opformering til pulverforsøg 32
   Gødningsstrategier i fabrikskartofler, del 1 & 2 26
   Rodfiltsvamp - forekomst og sygdomshæmning, del 1 & 2 39

15    Gørdningsstrategier i fabrikskartofler 115
16    Grundgødskning af kartofler 67

I alt Forskning og forsøg: 470 587 722
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Regnskab Budget I Budget Relativ Ændring
2004 2005 2006 fordeling til nyt

godk. 20.5.05 i 2006 budget
Note/projektnummer 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. % %

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i alt 483 1.013 386
Forskning og forsøg:
   Udvikling af DQC-kartofler til Eurogap niveau 260 260
   Lagring af kartofler, data- og byggeblade 125
   Standardisering af laboriatorieanalyser ved kartoffelforsøg 75

17    Ukrudtsbekæmpelse i kartofler 40 70 85
18    Bekæmpelse af gengroninger i korn 55 63

   Forsøg med stigende Mg til stivelseskartofler 39 45
   Bejdsning af læggekartofler mod rodfiltsvamp 30 35
   Rodfiltsvamp - forekomst og sygdomshæmning, del 1 & 2 24
   Bestemmelse af Erwinia i læggekartofler 14
   Minimering af trykskader ved lagring i storkasser 168
   Kartoffel-nyt, redaktion 30
   Bestemmelse af Erwinia i læggekartofler 14
I alt Forskning og forsøg 413 871 148

Sygdomsforebyggelse:
19    Bladlusregistering 39 40 53
20    Skimmel- og coloradobillereg. på Pl@nteInfo 31 32 35

I alt Sygdomsforebyggelse 70 72 88

Uddannelse:
   Udvikling af kartoffelrådgivningen 70
I alt Uddannelse 70 0

Produktudvikling:
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Regnskab Budget I Budget Relativ Ændring
2004 2005 2006 fordeling til nyt

godk. 20.5.05 i 2006 budget
Note/projektnummer 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. % %
21    Udvikling af rådgivningsværktøjer 150

I alt Rådgivning 150

Forskningsforeningen, frugt, grønt og kartofler i alt 125 150
Afsætningsfremme
   Kartofler i børnehøjde 125

22    Etabl. af platform for Kartoffelpartnerskabets arbejde 50
23    Kartofler og sundhed (del I) 100

I alt Afsætningsfremme 125 150

AKV Langholt i alt 149 141
Forskning og forsøg:
   Markundersøgelser af betydning af fritlevende nematoder
      for forekomst af rodfiltsvamp 82
   Rodfiltsvamp - forekomst og sygdomshæmning, del 1 & 2 39
   Sorters følsomhed for fysiologisk ældning 28

24    Undersøgelse af forekomst af frtilevende nematoder  141
I alt Forskning og forsøg 149 141

Samsø Landboforening i alt 50 60 136
Forskning og forsøg:

25    Sortsforsøg med tidlige kartofler 50 60 60
26    Revnedannelse i sorter af tidlige kartofler, udvikling af test 76

I alt Forskning og forsøg: 50 60 136
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Note/projektnummer 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. % %

BJ-Agro Aps i alt 74 124
Forskning og forsøg:

27    Målrettet avl af små kartofler 74 74
28    Sortsforsøg med middeltidlige og sildige spisekartofler 50

I alt Forskning og forsøg: 74 124

Danmarks Kartoffel Råd i alt 16 23 55
Afsætningsfremme:

29    Kartoffelarrangement på Egeskov 15 16 18
30    Valdemarsdag - Hele Danmarks Kartoffeldag 5 5
31    DM i dyrkning af frilandskartofler 1 2 2
32    Kartoffelprisen 2006, konkurrence for kokke 30

I alt Afsætningsfremme: 16 23 55

Smagens Dag i alt 10 10 10
Afsætningsfremme:

33    Smagens dag 10 10 10
I alt Afsætningsfremme 10 10 10

KVL i alt 142
Forskning og forsøg
   Introduktion af vildartsegenskaber i kartoffel 142
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godk. 20.5.05 i 2006 budget
Note/projektnummer 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. % %

I alt Forskning og forsøg 142

Økologisk Landsforening i alt 34 75
Afsætningsfremme:
   Smag på økologien 2005 75
   Handlingsplan for fremme af afsætning af øko. kartofler 34
I alt Afsætningsfremme 34 75

Stidsen&Partnere Formidlingsvirksomhed Aps i alt 70
Afsætningsfremme
   Undervisningsmaterale om kartofler til folkeskoler 70
I alt Afsætningsfremme 70

Grindsted Landbo- husholdningsskole i alt 52
Afsætningsfremme:
   Kartofler ud til folkeskolen 52
I alt Afsætningsfremme: 52

Lammefjordens Kartoffelcentral i alt 40
Afsætningsfremme:
   Gamle kartoffelsorter i det nordiske køkken 40
I alt Afsætningsfremme: 40
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godk. 20.5.05 i 2006 budget
Note/projektnummer 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. % %

DanOrganic A/S i alt 20 20
Afsætningsfremme:
   Demonstrations forsøg med økologiske kartofler 20 20
I alt Afsætningsfremme: 20 20

Åbent Landbrug i alt 10
Afsætningsfremme:
   Mad & Mode, forbrugeraften 10
I alt Afsætningsfremme 10

Udviklingssekretariatet for Kartoffelmelfabrikkerne i alt 150
Forskning og forsøg:                                                                                                                                       
Optimering af metode til udvinding af protein 150
I alt Forskning og forsøg: 150

Dansk kartoffelproducent-forening i alt 50
Afsætningsfremme:
   Konkurrence for studerende på HH 50
I alt Afsætningsfremme 50

Dalum Uddannelsescenter i alt 40
Afsætningsfremme:
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Regnskab Budget I Budget Relativ Ændring
2004 2005 2006 fordeling til nyt

godk. 20.5.05 i 2006 budget
Note/projektnummer 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. % %

   Kartoffelprisen 2004, kokkekonkurrence 40
I alt Afsætningsfremme 40

Aktive projekter i 2006 er markeret med nummer. Nye projekter er markeret med tilskud i fed typografi.

udvikle en behandlings- og nedvisningsstrategi for kartofler, der sikre mindst mulig dannelse af jordsmitte. 
I slutningen af 1970'erne kom begge krydsningstyper (A1 og A2) af kartoffelskimmel til Europa. Siden har det været muligt af danne
hvilelegemer (oosporer) som udgør svampens kønnede stadier. En oosporer kan overleve i jorden i flere år. Ved kartoflens fremspiring
spirer oosporen ligeledes med et sporangier, der kan inficerer blade og stængler i kontakt med jorden. Betydningen har været disku-
teret, men i 2005 har der været et forøget antal marker med primær infektioner, der er karakteristiske for jordsmitte. 
Projektet består af tre dele. Del 1 omfatter implementering af en jordtest til kvantificering af oosporter i jorden. Del 2 omfatter et forsøg
med sædskiftets indflydelse på jordsmitte. Sidste del er en undersøgelse af forskellige bekæmpelses- og nedvisningsstrategiers  
indvirkning på dannelse af jordsmitte. Projektet har en planlagt varighed på to år hvortil der er bevilget tilskud til første år. Der er 
krav om afrapportering og offenliggørelse af resultater.

fabrikskartofler fra det praktiske landbrug
I blandt avlere og konsulenter diskuteres hvilken gødningstype kartofler er bedst til at optage. Forsøget skal belyse om der er forskelle 
på udnyttelsen af kvælstof om, der anvendes placeret flydende N-gødning, placeret fast N-gødnnig, placeret flydende ammoniak
eller flydende ammoniak ved samme kvælstofmængde. I 2005 er der udført et demonstrationsforsøg med forskellige typer af kvælstof. 
Resultaterne skal bruges til at optimere udnyttelsen af kvælstof, og være til støtte ved investering i nye kartoffellæggere med 
placeringsudstyr. Undersøgelsen gennemføres som et forsøg med tre gentagelser på to lokaliteter. Forsøget har en skitseret varighed     
på 3 år hvortil der er bevilget til første år. De er krav om afrapporering og offenliggørelse af resultater.

10. Forebyggelse af jordsmitte af kartoffelskimmel. Formålet er at implementere en metode til bestemmelse af oosporer i jord samt  

15. Gødningsstrategier i fabrikskartofler. Formålet er at sammenligne forskellige gødningsstrategier med hensyn til kvælstof til 

16. Grundgødsning af kartofler. Formålet er at undersøge om der er forskel på at placere en ren N gødning eller en NPK gødning 
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til kartofler.
Forsøget skal belyse, om der opnås et merudbytte ved at placere fosfor, kalium og magnisium sammen med kvælstof sammenlignet  
med kun at placere kvælstof og bredsprede den øvrige gødning til fabrikskartofler.  Undersøgelsen er nært knyttet til projekt nr. 15, 
men ansøger har af forsøgstekninske årsager været nødsaget til at lægge afprøvningen i en separat forsøgsserie. Undersøgelsen er
planlægt over 3 sæsoner, og der er bevilget til første år. Der er krav afrapportering og offenliggørelse af resultater. 

produktudv., med tre delmål: 1. At udvikle et værktøj til at analysere en kartoffelejendoms driftsresultater i forhold til sammenlignelige  
bedrifters resultater. Herunder at udpege fokusområder hvor ejendommens indtjening kan forbedres. 2. At udvikle et rådgivnings-
koncept som via en helhedsorienteret rådgivning kan øge indtjeningen på den enkelte ejendom. Heri indgår også økologisk kartoffel- 
produktion. 3. At opgygge en specialviden om kartofler hos en gruppe konsulenter, der skal kunne bidreage væsentligt til udvikling 
af den samlede kartoffelproduktion.
I udviklingen inddrages 45 kartoffelavlere med produktion indenfor stivelse, procesindustri, spise, lægge og økologisk. Produktionen   
fra disse ejendomme registres med relevante nøgleoplysninger på en sammenlignelig måde. I opstartsfasen skal der udpeges   
nogle fokusområder, som der kan forbedre produktionsresultatet og forsynningssikkerheden ved kartoffelavl. I et lignende Hollandsk  
projekt med udbytte som fokusområde viste det sig, at udbyttet kunne hæves for alle avlertyper, også dem der i forvejen havde et
højt udbytte og en god indtjening. 
I processen inddrages de 45 avlere aktivt sammen med de landsdækkende kartoffelkonsulenter således, at der for hver enkelt avler
udpeges fokusområde, udarbejdes handlingsplaner og planlægning af indsatsen på de medvirkende ejendomme. Efter første år 
sammenlignes resultaterne og evalueres til et værktøj til udpegning af hvilke områder bedriften bør have i fokus for at kunne 
forbedre resultatet. Økonomien skal herefter inddrages, således at der kan udvikles et operativ værktøj til benchmarking.
 Udvikling af rådgivningsværktøjer er skitseret til at forløbe over to år hvortil der er ydet tilskud til medfinansiering af første år.
 Rådgivningen stilles til rådighed for alle kartoffelavlere. Der er krav om afrapportering og offentliggørelse af resultater.

gennem markedsføring. Formålet med platformen er at styrke og koordinere aktiviteterne omkring forbrugs- og afsætningsfremme   
af kartofler. Kartoffelpartnerskabet er et åbent og bredt samarbejde - og er dannet af myndigheder, virksomheder og organisationer

21. Udvikling af rådgivningsværktøjer til sammenligning af produktionsresultater på kartoffelejendomme. Nyt under formålet 

22. Etablering af platform for Kartoffelpartnerskabets arbejde. Kartoffelpartnerskabet er åbent, og har til formål at øge forbruget af 
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med interesse i at øge forbruget af kartofler. Tilskuddet ydes til opstart af et sekretariat herunder udbygning af hjemmeside om 
kartofler på adressen www.tofler.dk.

Disse skal formidles via hjemmesiden www.tofler.dk, som forbrugerrettet, videnskabelig funderet information. Målgruppen er den 
almindelige forbruger, kartoffelbranchen, ernæringsfagfolk og andre med interesse for kartofler og sundhed. Såvel den eksisterende
som ny viden på området skal formidles på en populærvidenskabeligt form via hjemmesiden.

hos AKV Langholt vedrørende rodfiltsvamp og fritlevende nematoder. Undersøgelsen i 2006 er rettet mod at påvise hvilke dyrknings- 
faktorer der kan virke hæmmende eller begunstigende på angrebene af fritlevende nematoder i kartoffelafgrøden. Endvidere fortsættes  
forsøget med undersøgelse af betydningen af angreb af fritlevende nematoder i kartoffelavlen.
I et areal der i 2003 viste kraftige angreb af fritlevende nematoder anlægges et forsøg med og uden forårspløjning kombineret med  
sort jord fra høst til lægning, bevoksning med ukruft og spildkorn fra høst til lægnnig og bevoksning med olieræddige efter høst
til lægning. I vækstperioden måles synlige angreb af rodfiltsvamp og fritlevende menatoder samt analyse af jorden for fritlevende 
nematoder. Der er krav om afrapporting og offentliggørelse af resultater.

brugbart i gulerødder til forudsigelse af revnedannelse skal udvikles til at forudsige risikopartier af tidlige spisekartofler.
Revnedannelse er et sort problem for avlere af tidlige kartofler, idet revner betyder kassation af kartoflerne. Revnedannelse er  
karakteriseret ved, at revner kun opstår i de 2-3 første uger af sæsonen. Målemetoden er relativ simpelt. En skive udskæres af  
kartoffelknolden og en ring af den midterste marv udstandses. Den yderste ring gennemskæres, og lægges i destilleret vand i 
fire timer, hvorefter snitåbningens størrelse måles. Åbningen omsættes til et index som et mål for kartoffelpartiets tendens til 
revnedannelse. Det skal undersøges om målemetoden kan udvikles til kartofler, og i bekræftende fald hvordan indexet omsættes    
til en risiko for revnedannnelse i et parti kartofler. Målemetoden kan udføres af kartoffelavleren selv. 
Der er krav om afrapporting og offentlighørelse af resultater.

23. Kartofler og sundhed. Formålet med aktiviteten er at få beskrevet rå og forarbejdede kartoflers ernæringsmæssige egenskaber.

24. Undersøgelse af forekomst af fritlevende nematoder og mulighed for reduktion af angreb. I flere år har der foregået undersøgelse

26. Revnedannelse i sorter af tidlige kartofler. Et nyt projekt under formålet forsøg. En analysemetode, som er fundet 
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og dels kartofler til stivelsesproduktion. Disse sortsforsøg udvides nu til også at omfatte de middeltidlige og sildige spisekartofler.   
Det er forsøg med sammenligning af udbytte og andre kvalitetsegenskaber for forskellige sorter. I sortsforsøget vil indgå omkring
35 forskellige sorter med tre gentagelser. Normalt skal sortsforsøg gentages over flere år, men der er kun ydet tilskud til første års 
forsøg. Der er krav om afrapportering og offentliggørelse af resultater fra forsøget. 

år senest i regi af Dalum Uddannelsescenter med tilskud fra fonden. Formålet med konkurrencen er at skabe opmærksomhed 
om kartoflens anvendelsesmuligheder inden for gastronomien og højne kartoflens anseelse blandt forbrugere.   

28. Sortsforsøg med middeltidlige og sildige spisekartofler. Igennem flere år er der udført forsøg med dels tidlige spisekartofler

32. Kartoffelprisen 2006, konkurrence med kartoffelretter for professionelle kokke. Konkurrencen har forløbet over flere   
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