




















Beløb i 1.000 kr.

Senest 
godkendte 

budget 2015
(ej revideret)

Regnskab 
2015

Relativ 
fordeling af B i 

%

Afvigelse                  
(B-A/A)  *100%

Note A B C D

INDTÆGTER:
Overført fra forrige år 2.189 2.181 24,4 -0,4

1 Produktionsafgifter 620 724 8,1 16,8
2 Promillemidler 1.100 1.018 11,4 -7,5
3 Særbevilling og anden indtægt 5.000 5.000 56,0 0,0

Renter 10 4 0,0 -60,9

I. Indtægter i alt 8.919 8.927 100,0 0,1

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme i alt 205 199 3,0 -2,9
Forskning og forsøg i alt 6.410 5.798 87,5 -9,5
Produktudvikling i alt 400 400 6,0 0,0
Rådgivning i alt 0 0 0,0 -
Uddannelse i alt 0 0 0,0 -
Sygdomsforebyggelse i alt 75 59 0,9 -20,8
Sygdomsbekæmpelse i alt 1.374 172 2,6 -87,5
Dyrevelfærd i alt 0 0 0,0 -
Kontrol i alt 0 0 0,0 -
Særlige foranstaltninger 0 0 0,0 -
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer 0 0 0,0 -

II. Udgifter til formål i alt 8.464 6.629 100,0 -21,7

4 Fondsadministration 
Revision 55 50 86,6 -9,1
Advokatbistand 0 0 0,0 -
Effektvurdering 0 0 0,0 -
Ekstern projektvurdering 3 3 5,2 0,0
Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse 0 0 0,0 -
Tab på debitorer 0 5 8,2 -

III. Administration i alt 58 58 100,0 -0,5

IV. Udgifter i alt 8.522 6.687 -21,5

Overførsel til næste år 397 2.241
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 5 34
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V. Balance beløb i 1.000 kr
Regnskab 

2015

Aktiver i alt 5.566
Likvide midler:
Indestående i bank 5.559

Debitorer:
Tilgodehavender  
   Tilskud, Danmarks Kartoffelråd,  ej anvendt i 2015 6
   Andre tilgodehavender 1  

Passiver i alt 5.566
Kreditorer:
  KMC 433
  Landbrugets Kartoffelfond 695
  SEGES 718
  Aarhus Universitet 448
  AKV Langholt 274
  Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 200
  Aalborg Universitet 69
  LMO 75
  BJ-Agro ApS 41
  Asbjørn & Borberg 40
  Kold College 38
  Smagens Dag 10

  Promilleafgiftsfonden for landbrug 82
  Moms 154
  Revison 50

Disponible midler:
Overført fra forrige år 2.181
Årets resultat 60
Overførsel til næste år 2.241

Supplerende oplysninger:

Senest 
godkendte 

budget 2015
(ej revideret)

Regnskab 
2015

Relativ 
fordeling af B i 

%

Afvigelse                  
(B-A/A)  *100%

A B C D

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Landbrugets Kartoffelfond 1.881 1.636 24,7 -13,0
SEGES 1.759 1.580 23,8 -10,2
KMC 1.231 1.048 15,8 -14,8
Aarhus Universitet 895 895 13,5 0,0
AKV Langholt 549 549 8,3 -0,1
Andels Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 400 400 6,0 0,0
LMO 150 150 2,3 0,0
BJ-Agro ApS 125 103 1,6 -17,6
Asbjørn & Borberg 80 80 1,2 0,0
Kold college 75 75 1,1 0,0
Aalborg Universitet, Afd. for bioteknologi 69 69 1,0 -0,1
Danmarks Kartoffel Råd 40 34 0,5 -14,9
Smagens Dag 10 10 0,2 0,0
Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg 1.200 0 0,0 -

VI. I alt 8.464 6.629 100,0 -21,7
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Noter til punkterne I - IV

Seneste godkendte budget 2015 er det godkendte ændringsbudget. 

Note 1 - Produktionsafgifter Budget Regnskab Regnskab
1.000 hkg 1.000 hkg 1.000 kr.

1. Læggekartofter
Eksport 350 319 16
Hjemmmarked 350 473 24

2. Spisekartofler
Eksport 1.200 2.322 116
Hjemmmarked 240 1.067 53

3. Industrikartofler
Eksport 9.850 9.989 499
Hjemmemarked 10 2 0
Chips og anden forarbejdning 400 318 16
I alt 12.400 14.488 724

Produktionsafgiften udgør for alle typer kartofler 0,05 kr. per 100 kg. 

Note 2 - Promillemidler

Regnskab 
2015

1.000 kr. 1.000 kr.
Afsætningsfremme i alt 0 0
Forskning og forsøg i alt 1.100 1.018
Produktudvikling i alt 0 0
Rådgivning i alt 0 0
Uddannelse i alt 0 0
Sygdomsforebyggelse i alt 0 0
Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0
Dyrevelfærd i alt 0 0
Kontrol i alt 0 0
Særlige foranstaltninger i alt 0 0
Medfinansiering af initiativer under EU-
programmer i alt 0 0
I alt 1.100 1.018

Note 3 - Særbevilling og anden indtægt

Note 4 - Tilskud til fondsadministration

Fondens udgifter til fondsadministration finansieres af afkast fra kapitaldepot tilhørende Landbrug & 
Fødevarer. Udgifter til generel fondsadministration er ikke finansieret af fondsmidler.

Kartoffelafgiftsfonden fik for 2015 bevilget 1.100 t.kr. fra Promilleafgiftsfonden for landbrug til 
medfinansiering af Fondens tilskud. Fondens tilskudsmodtagere har ikke fuldt ud anvendt de af 
Kartoffelafgiftsfondens bevilgede tilskud. Som følge deraf har Kartoffelafgiftsfonden ikke fuldt ud 
anvendt de af Promilleafgiftsfondens bevilgede tilskud.  Tilskuddets anvendelse på 
landbrugsstøttelovens formål fremgå af tabellen nedenfor.

NaturErhverstyrelsen har overført 5 mio. kr. til Fonden i ordinære promillemidler, jf. 
finanslovens § 24.24.51.
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Kartoffelafgiftsfonden - Regnskab 2015 -  Suppleren de oplysninger 

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Landbrugets Kartoffelfond i alt 1.881 1.636

Forskning og forsøg:
1 Markører for brokresistens i kartofler 500 500 § 11
2 Virus-Y resistens i kartofler, nye kilder og genmarkører 325 310 § 11
3 Markør for pallida resistens 220 220 § 11
4 Forældrelinier med Mop-top og Rattleresistens 225 208 § 11
5 Genbank for kartofler, suppl. og vedligehold. 170 170 § 11
6 Resistens mod brok 164 153 § 11
7 Rodudvikling i kartofler, afprøvning af metode 77 41 § 11
8 Datamining i forædlingsdata 200 33 § 11

I alt Forskning og forsøg: 1.881 1.636

SEGES P/S i alt 1.759 1.580

Forskning og forsøg:
9 Anvendelse af bladanalyser til brug for behovsbestemt 

gødskning 425 388 § 11
10 Videnbase og specialrådgivning indenfor kartoffeldyrkning 220 217 § 2.1.4.a
11 Afprøvning af sorter til økologisk produktion af spisekartofler 200 181 § 11
12 Effekt af vækststimuleringsmidler til spisekartofler 175 175 § 11
13 Økonomisk fosforoptimum i stivelseskartofler 150 144 § 11
14 Økonomisk kvælstofoptimum samt indhold af nitrat i blad-

stængler 210 138 § 11
15 Udbyttemåling på markniveau, del af præcisionsjordbrug 130 106 § 2.1.4.a

I alt Forskning og forsøg 1.510 1.349

Sygdomsforebyggelse:
16 Registreringsnet, bladlus og kartoffelskimmel 75 59 § 8

I alt Sygdomsforebyggelse 75 59

Sygdomsbekæmpelse:
17 Udvikling af Den danske kerneplantesamling for kartofler 174 172 § 11

I alt Sygdomsbekæmpelse 174 172

KMC i alt 1.231 1.048

Forskning og forsøg:
18 Sortsforsøg med stivelseskartofler 500 448 § 11
19 Business check - stivelse og pulverkartofler 300 237 § 11
20 Test af brokresistente sorter 135 125 § 11
21 Test af udbytteforskelle i certificeringsklasser af lægge-

kartofler 80 78 § 11
22 Forhold mellem næringsstoffer K og Mg i stivelseskartofler 64 61
23 Økologisk sortsforsøg i stivelseskartofler 40 39 § 11
24 Lagertab i stivelseskartofler ved lagring i kortere perioder 35 35 § 11
25 Strategier med organisk gødning og Protamylasse 65 20 § 11
26 Undersøgelse af udbytte ved forskellige rækkeafstande 12 6 § 2.1.4.a

I alt Forskning og forsøg: 1.231 1.048

N
ot

e

Specifikation af 
anvendt 

statsstøtteregel
Beløb i 1000 kr.

Senest 
godkendte 

Budget 2015     
(ej revideret)

Regnskab 
2015
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Kartoffelafgiftsfonden - Regnskab 2015 -  Suppleren de oplysninger 
N

ot
e

Specifikation af 
anvendt 

statsstøtteregel
Beløb i 1000 kr.

Senest 
godkendte 

Budget 2015     
(ej revideret)

Regnskab 
2015

Aarhus Universitet i alt 895 895

Forskning og forsøg:
27 Bekæmpelse af Alternaria i kartofler 335 335 § 11
28 Nye modeller til bekæmpelse af kartoffelskimmel 200 200 § 11
29 Bladlus i læggekartofler-en opdatering af varslingssystem 170 170 § 11
30 Kortlægning af andre kartoffelvira end Y og Blr 190 190 § 11

I alt Forskning og forsøg 895 895

AKV Langholt i alt 549 549

Forskning og forsøg:
31 Bladanalyser til N-gødskning af kartofler i praksis 130 130 § 11
32 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse 120 120 § 11
33 Optimalt forårskoncept ved avl af industrikartofler 80 80 § 11
34 Beskadigelse af melkartofler ved nye optagerteknikker 60 60 § 11
35 Begrænsning af sortben og andre sygdomme ved langtids-

frilægning 60 60 § 11
36 Business check i stivelseskartofler for 2014 50 50 § 11
37 N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter 49 49 § 11

I alt Forskning og forsøg 549 549

Andels-Kartoffelmelsfabrikken-Sønderjylland i alt 400 400

Produktudvikling:
38 Produktion af protein og protamylasse på oplagret kartoffel-

frugtsaft 400 400 § 11
I alt Produktudvikling 400 400

LMO i alt 150 150

Forskning og forsøg:
39 Sortsforsøg med tidlige spisekartofler med og uden 

plastdække 150 150 § 11
I alt Forskning og forsøg 150 150

BJ-Agro Aps i alt 125 103

Forskning og forsøg:
40 Sortsforsøg med middeltidlige og sildige spise- og 

salatkartofler 85 85 § 11
41 Udbredelse og betydning af bladplet 40 18 § 11

I alt Forskning og forsøg: 125 103
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Kartoffelafgiftsfonden - Regnskab 2015 -  Suppleren de oplysninger 
N

ot
e

Specifikation af 
anvendt 

statsstøtteregel
Beløb i 1000 kr.

Senest 
godkendte 

Budget 2015     
(ej revideret)

Regnskab 
2015

Asbjørn & Borberg i alt 80 80

Afsætningsfremme:
42 Heldig kartoffel, bog 80 80 ej statsstøtte

I alt Afsætningsfremme: 80 80

Kold college i alt 75 75

Afsætningsfremme:
43 Kartoffelprisen - Kokkekonkurrence om 

kartoffelretter/Kartoffelfestival 75 75 ej statsstøtte
I alt Afsætningsfremme: 75 75

Aalborg Universitet, Afd. for bioteknologi i alt 69 69

44 MASPot kartoffelpopulationen - en genetisk ressource 69 69 § 11
I alt Forskning og forsøg 69 69

Danmarks Kartoffel Råd i alt 40 34

Afsætningsfremme
45 Valdemarsdag, kartoffelfest for ældre 25 24 ej statsstøtte
46 DM i tidlig fremavl af kartofler 15 10 ej statsstøtte

I alt Afsætningsfremme 40 34

Smagens Dag i alt 10 10

Afsætningsfremme:
47 Smagens Dag 10 10 ej statsstøtte

I alt Afsætningsfremme: 10 10

Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg i alt 1.200 0

Sygdombekæmpelse:
48 Erstatning for angreb af farlige skadegørere 1.200 0 § 9

I alt Sygdomsbekæmpelse 1.200 0

I alt 8.464 6.629
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       Kartoffelafgiftsfonden - Opgørelse over de s eneste 5 regnskabsår

Beløb i 1000 kr.

INDTÆGTER:
Overført fra forrige år 1.402 1.367 1.684 2.610 2.181
Produktionsafgifter 4.093 4.989 639 661 724
Promillemidler 1.040 1.010 1.100 1100 1.018
Særbevilling og anden indtægt 5.000 5.000 5.000
Renter 24 14 5 6 4
Tilskud til fondsadministration 220 209 156 - -
I. Indtægter i alt 6.779 7.589 8.584 9.377 8.927

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme i alt 329 404 235 202 199
Forskning og forsøg i alt 4.022 4.536 5.113 6.718 5.798
Produktudvikling i alt 0 0 0 0 400
Rådgivning i alt 0 0 0 0 0
Uddannelse i alt 0 0 0 0 0
Sygdomsforebyggelse i alt 150 150 129 80 59
Sygdomsbekæmpelse i alt 540 540 279 140 172
Dyrevelfærd i alt 0 0 0 0 0
Kontrol i alt 0 0 0 0 0
Særlige foranstaltninger i alt 0 0 0 0 0
Medfinansiering af initiativer under EU-
pro-grammer 65 0 0 0 0
II. Udgifter til formål i alt 5.106 5.630 5.756 7.140 6.629

Fondsadministration 
Generel fondsadministration 220 209 156 - -
Revision 45 59 59 49 50
Advokatbistand 0 0 0 0 0
Effektvurdering 0 0 0 0 0
Ekstern projektvurdering 3 3 3 3 3
Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse 10 0 0 0 0
Tab på debitorer 28 4 0 4 5
III. Administration i alt 306 275 218 56 58

IV. Udgifter i alt 5.412 5.905 5.974 7.196 6.686

Overførsel til næste år 1.367 1.684 2.610 2.181 2.241
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 25,3 28,5 43,7 30,3 33,5

Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Landbrugets Kartoffelfond 1.120 1.012 1.107 1.185 1.636
Videncentret for landbrug / SEGES 602 1.193 1.607 1.530 1.580
KMC 849 990 993 1.558 1.048
Aarhus Universitet 1.697 1.259 691 876 895
AKV Langholt 200 185 311 436 549
Andels Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 0 0 0 0 400
LMO 0 0 0 0 150
BJ-Agro Aps 0 110 80 87 103
Asbjørn & Borberg 0 0 0 0 80
Aalborg Universitet 0 0 0 369 69
Kold college 123 123 125 85 75
Danmarks Kartoffel Råd 0 0 0 0 34
Smagens Dag 0 0 0 0 10
Københavns Universitet 125 333 582 748 0
Samsø Landboforening 147 150 150 150 0
Landbrug & Fødevarer 0 0 100 67 0
Diverse tilskudsmodtagere (u. t.kr. 100) 43 0 10 49 0
Forskningsforeningen for frugt, grønt og 
kartofler 200 275 0 0 0
I alt 5.106 5.630 5.756 7.140 6.629

Regnskab                   
2015

Regnskab                   
2011

Regnskab                   
2012

Regnskab                   
2013

Regnskab                   
2014
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1. Markører for brokresistens i kartofler 
Tilskudsmodtager: Landbrugets Kartoffelfond 
Fundet af brok i Midtjylland i efteråret 2014 har flyttet brokresistens i stivelsessorter op som en af de vigtigste 
forædlingsparametre. Test for brokresistens er imidlertid dyr og kræver overskud af knolde, hvorfor den tid-
ligst kan udføres efter 2. år i marken, hvor en markant del af foræd-lingsmaterialet allerede er fravalgt. Da 
brokresistens kræver samvirken af flere forskellige gener er succesraten lav, så det er nødvendigt at have et 
stort antal mulige kandidater at lede i. Dette dilemma kan i hvert fald delvis løses ved på et tidligere tidspunkt 
at undersøge, om et antal nødvendige resistensgener er til stede, og kun beholde de sorter, der har potentia-
le for brokresi-stens. Dette projekt har brugt en delmængde af den eksisterende MASPOT-population, hvor 
den brokresistente sort Aventra er den ene forælder, til at finde disse gener og lave markører, der kan bru-
ges til at sortere i materialet. Aventra blev krydset med 14 forskellige sorter, hvoraf nogle sorter havde kom-
plementære gener for resistens mod brok race 6 og/eller race 18 
 
2.  Virus-Y resistens i kartofler, nye kilder og genmarkører 
Tilskudsmodtager: Landbrugets Kartoffelfond 
De gamle danske typer af virus Y er fuldstændig erstattet af nye og mere aggressive typer, Y NTN og Y Wil-
ga, som foruden udbyttetab også giver knoldsymptomer. Den bedste måde at imødegå virusproblemer i 
avlen på er ved dyrkning af virusresistente sorter. Der findes i litteraturen angivet ni gener, der giver resi-
stens mod virus Y. Mange af disse gener kommer fra vildarter, men en del af dem er allerede krydset ind i 
den almindelige kartoffel og findes i kommercielle sorter eller i forældrelinjer. I projektet er de markører ble-
vet benyttet, der findes for disse resistensgener, til en hurtig og effektiv udvælgelse af resistente sorter. I 
projektet er indkørt laboratorieprotokoller for 6 resistensgener, skaffet sorter hjem til krydsninger og krydset 
generne ind i det eksisterende forædlingsmateriale. Der er testet både materiale fra genbanken, fra den al-
mindelige forædling og fra målrettede krydsninger i projektet. De kloner, der har 3 og 4 resistensgener er 
vildarter fra genbanken, som alle tilhører arten S. stoloniferum, der også er den oprindelige kilde til resi-
stensgenet Rysto, som bl.a. sorten Kuras har. 
 
3. Markør for pallida resistens 
Tilskudsmodtager: Landbrugets Kartoffelfond 
Formålet med projektet er at bringe forædlingen for resistens mod G.pallida et skridt fremad ved at kortlæg-
ge gener med betydning for pallidaresistens, identificere gen-varianter der forårsager resistens og benytte 
dem i det tidlige udvalg af nye sorter. Fuld pallidaresistens kræver et hovedgen og et eller flere mindre ge-
ner. En af de vigtigste af LKFs forædlingskloner er 99-HLC-01, der har tre vildarter i stamtræet. Den giver en 
meget høj pa-resistens videre til sit afkom og har hovedgenet GpaV fra S. vernei, men dens supplerende 
gener er ukendte. For at finde disse gener udnyttedes nogle af klonerne fra projektet, MASpot, hvor der blev 
lavet 5000 afkomssorter fra 18 forældre. En af disse forældre var barn af 99-HLC-01, og dens afkom spalter 
ud for pallida-resistens. Der blev lavet tre grupper, en resistent, en modtagelig og en intermediær, og derud-
fra blev der på Ålborg Universitet fundet områder på kromosomet, der var associeret med resistens. Der er 
lavet krydsninger både med sorter fra kommende fra 99-HLC-01-linjen, med andre resistente sorter og med 
vildarter. Alt bliver testet for tilstedeværelse af GpaV, og kloner uden dette hovedgen bliver kasseret. 
 
4. Forældrelinier med Mop-top og Rattleresistens 
Tilskudsmodtager: Landbrugets Kartoffelfond  
Udviklingen af rustresistente sorter tager afsæt i en videreførelse af afsluttet projekt med mop-top resistens.  
Materialet i mop-top projektet er stadigt forholdsvis vildt og kræver flere tilbagekrydsninger før det nærmer 
sig sortsniveau. Disse tilbagekrydsninger foretages med eksisterende rattle-resistens sorter for at kombinere 
resistens mod begge typer rust.      
 
I 2015 blev to hold frøplanter dyrket i klimarum i jord tilsat findelt skræl med pulverskurv. Pulverskurven in-
deholdt mop-topvirus, men koncentrationen var ukendt. Frøknoldene testes for mop-topvirus og virusinfice-
rede kloner kasseres. Frøknoldene fra 2014 blev lagt i marken, men desværre var der meget lidt rust i forsø-
get. Ved en test af målesorterne Saturna (Moptopfølsom) og Hamlet (Rattlefølsom) fandtes kun rattlevirus og 
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i ret små mængder. Der var derfor meget dårlig mulighed for selektion for resistens på sortsniveau, men der 
var stor forskel på familierne, så der blev i stedet foretaget familieselektion. Derudover blev der foretaget en 
mild selektion for knoldkarakterer. Da der ikke var mop-top i det benyttede markstykke besluttedes det at 
lægge de resterende knolde i klimarummet i december til en ekstra smittetest med moptop inden valget af 
krydsningsforældre.  
        
5. Genbank for kartofler, supplement og vedligeholdelse 
Tilskudsmodtager: Landbrugets Kartoffelfond 
I kartoffelgenbanken vedligeholdes gamle sorter, nye forældrelinier og udenlandske sorter, som anses for at 
have værdifulde egenskaber. Blandt genbankens sorter foretages en opformering af knolde til udlevering til 
interesserede museer og til forskning. Udpluk af genbankens materiale lægges i marken til observation.  
Heraf er 12 gamle navnesorter og der opnås herved knolde til udsendelse til museer mm. Sorterne får karak-
terer for knoldegenskaber og får målt tørstof samt bliver kogt og friteret. Der sker en rotation mht. hvad der 
lægges i marken, så alt materialet efterhånden bliver bedømt.   
 
Sortssamlingen af kartofler går tilbage til LKF´s start og er den eneste større samling af kartoffelmateriale i 
Danmark. Materialet anvendes i forbindelse med forsøg, forædling og forskning indenfor kartofler. Kartofler-
ne indeholder vigtige dyrknings-, resistens- og kvalitetsegenskaber. På foranledning af de andre samlinger af 
kartofler i norden har LKF analyseret en del af deres samlinger vha. microsatellitter mht. at bedømme lig-
hed/slægtskab i og mellem samlingerne og med LKF’s samling. Det viste sig at flere af de gamle sorter 
fremkommer ved forskellige navne. Materialet er generelt sundt og har en sygdomsstatus, så det kan sendes 
indenfor EU med plantepas. 
 
6. Resistens mod brok 
Tilskudsmodtager: Landbrugets Kartoffelfond 
Brok er p.t. ikke et større problem i dansk avl, men erfaringer fra udlandet viser at intensiv dyrkning ofte føl-
ges af problemer med sædskiftet heriblandt brok. Der findes kun få sorter med bred resistens mod flere racer 
af brok. De fleste har resistens mod type 1 eller ingen. Erfaringer viser at brok resistens bygger på flere ge-
ner, hvilket besværliggør forædlingen. I samarbejde med 6 andre firmaer og universitet i Wageningen er der 
ydet tilskud til første år af en planlagt fireårigt udviklingsprogram. I projektet skal der udvikles genmarkører til 
test af en sorts resistens, så de dyre smitte test for enkelttyper af brok kan udgås.     
 
Projektet er pt. på forkant med projektbeskrivelsen: Tidligere producerede spaltende populationer er inddra-
get og testet primo 2015, nye populationer der dyrket 2015. Protocol for isolering af or renoprensning af DNA 
fra S. endobioticum er gennemført – og de første sekvenseringer af organismen gennemført. Der er ansat 2 
PhD-studerende på projektet i løbet af 2015. De gør gode fremskridt. Det vurderes at projektet har mulighed 
for gennemførelse og succes.  
 
7. Rodudvikling i kartofler, afprøvning af metode 
Tilskudsmodtager: Landbrugets Kartoffelfond 
Projektets formål er at teste en metode til måling af rodudvikling af kartoffelsorter med henblik på at kortlæg-
ge potentiale for udnyttelse af næringsstoffer og vand i jorden.  Der blev anlagt et forsøg med 8 sorter, 4 
gentagelser og 4 placeringsdybder af gødning som beskrevet i ansøgningen. Forsøget blev lagt med hånd i 
oprillede rækker og gødningen tildelt før dækning og opkamning. Dybde 0cm er jordoverfladen, dvs samme 
niveau som knoldene. De øvrige dybder nås ved at banke et jernrør ned i rækken mellem to knolde; det var 
hårdt arbejde, fordi jorden er stenet. Ideen med forsøget var at følge røddernes vækst ved at notere, når 
toppen skiftede farve fra lys og kvælstofmanglende til mørkegrøn og kvælstofrig. Det viste sig at være ret let 
at bedømme. Jorden var desværre uens over de fire gentagelser, så rødderne nåede dybere ned hurtigere i 
1. og delvis 2. gentagelse end i 3. og 4. gentagelse. Den gennemsnitlige rodudvikling er dog parallel for gen-
tagelserne. Ikke overraskende er kartoflens rodsystem meget overfladisk – og når sjældent længere end 40 
cm. Den mest iøjnefaldende forskel mellem sorterne er, at de sorter, der vides at være mest tørkeresistente, 
hurtigere når ned i jorden end de mere følsomme sorter. Den sort, der har mindst rodsystem, er som ventet 
Ballerina, der er tidlig og som også har en lille top. De sorter, der når dybest, er Oleva, Ydun og Spunta. 
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Metoden virkede – for så vidt – om end meget svær at etablere ordentligt. Det visuelle indtryk var ikke helt så 
klart som ønsket. 
 
8. Datamining i forædlingsdata 
Tilskudsmodtager: Landbrugets Kartoffelfond 
Formålet var at finde/identificere krydsningsforældre til kartofler, som har vist en større succesrate indenfor 
specifikke egenskaber for resistens, koge og stegning, knoldform, stivelse og udbytte. Projektet startede i 
2015 begyndende med analyse af bestående data fra forædlingsdatabasen samt indledende samtaler med 
LUC JANSS/AU og litteraturstudier mht. udvidede analyser af givne data. Dette arbejde måtte dog henlæg-
ges som følge af mangel på ressourcer hos LKF.  
 
9. Anvendelse af bladanalyser til brug for behovsbestemt gødskning  
Tilskudsmodtager: SEGES 
Mange marker afmodner for tidligt i forhold til det planlagte høsttidspunkt. Når der iagttages en synlig afmod-
ning (gulning), har planterne allerede over en periode på tre til fire uger ikke produceret det potentielle udbyt-
te. Der er derfor igangsat en treårig forsøgsserie, der belyser muligheden for at anvende delt gødskning til 
spise- og stivelseskartofler, samt om det er muligt at anvende bladanalyser til en behovsbestemt gødskning i 
kartofler. I 2015 er der udført tre forsøg i hver af sorterne Kuras og Folva, hvor effekten af delt gødskning er 
undersøgt.  
 
10. Videnbase og specialrådgivning indenfor kartoffeldyrkning 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Projektets formål er at indsamle, videreudvikle og formidle specialviden i relation til udvikling og optimering af 
kartoffelproduktionen i Danmark. Projektet er med til at sikre, at der er adgang til en opdateret og kvalitets-
sikret viden, så landmanden får det optimale grundlag for at træffe de nødvendige beslutninger. For at kunne 
optimere kartoffelproduktionen skal det sikres, at der er adgang til de nyeste resulter fra national og interna-
tional forskning og forsøg. Informationerne indsamles, vurderes, systematiseres og formidles i en form, så de 
er umiddelbart tilgængelige og anvendelige for konsulenter og landmænd. I 2015 har der været specielt fo-
kus på formidling af viden fra forsøg, tidsskrifter, EU-lovgivning, bekæmpelse af kartoffelcystenematoder og 
kartoffelbladplet. Desuden er der i projektet afholdt en workshop for alle danske konsulenter og forskere med 
tilknytning til kartoffelerhvervet. 
 
11. Afprøvning af sorter til økologisk produktion af spisekartofler  
Tilskudsmodtager: SEGES 
Projektet er en forlængelse af et projekt, hvor der blev anlagt en kontrolmark med op til 34 forskellige sorter. 
Kontrolmarken har vist, at der er meget stor forskel på forskellige sorter og partiers egnethed til brug i den 
økologiske kartoffelproduktion. I 2014 er der opformeret 12 sorter på samme lokalitet (Jyndevad Forsøgssta-
tion), som blev lagret under samme lagerforhold og afprøvet i markforsøg (værdiafprøvning) i 2015. På grund 
af avlerens uens udlægning af husdyrgødning samt uheldige ukrudtsrensning var det ikke muligt at foretage 
udbytte- og kvalitetsundersøgelse af kartoflerne. Der blev testet for sensoriske egenskaber, og der var bety-
delige forskelle mellem de forskellige sorter i smag, mørkfarvning og udkogning. Disse forskelle kan være 
påvirket af at der var uens fordeling af husdyrgødning i forsøget. 
 
12. Effekt af vækststimuleringsmidler til spisekartofler 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Formålet med projektet er at belyse effekten af forskellige vækststimuleringsmidler på udbytte og kvalitet i 
økologiske og konventionelle spisekartofler. Dette gælder specielt i marker, hvor forholdene ikke er optimale 
for kartoffelproduktion. Produkternes vækstpåvirkning kan skyldes biologisk eller biokemisk påvirkning af 
skadegørere og/eller kan skyldes, at der tilsættes/frigøres essentielle mikronæringsstoffer. Der er således 
behov for at undersøge en bred vifte af vækststimule-ringsprodukter og deres virkning under optimale og 
suboptimale forhold for at se, hvordan midlerne påvirker brutto- og nettoudbytte samt kvalitet. Der er i 2015 
ingen forskel mellem behandling med Monceren FS 250 og de øvrige behandlinger, hvad angår stivelsesud-
bytte. Forsøgene er i 2014 udført i en spisesort og i 2015 i en stivelses-sort. I de fire forsøg i 2014 og 2015 
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er der et negativt merudbytte ved brug af Monceren i to af de fire forsøg. Effekten af vækststimuleringsmid-
lerne er derfor meget påvirket af denne negative effekt af Monceren FS 250. Da der ikke er observeret et 
negativt merudbytte ved brug af Monceren FS 250 i de øvrige forsøg, bør midlerne afprøves i et større antal 
forsøg. 
 
13. Økonomisk fosforoptimum i stivelseskartofler 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Fosfor er en knap ressource, men et vigtigt næringsstof i kartofler, som fremmer en tidlig rod- og knolddan-
nelse. Der er gennemført markforsøg på to lokaliteter, hvor der anvendes 0, 30, 60 og 90 kg P i triplesuper-
fosfat pr. ha i stivelseskartofler, som enten udbringes som bredspredt gødning før lægning eller som placeret 
gødning samtidig med lægning. Der er gennemført to forsøg på henholdsvis JB 1 og 4. Fosfortallet på de to 
forsøgsarealer har været henholdsvis 4,1 og 3,8, hvilket er et normalt niveau. Begge forsøg er præget af stor 
variation. Der er ikke signifikant effekt af at udbringe fosfor i nogen af forsøgene uanset udbringningsmeto-
den. I begge forsøg har der dog været en tendens til, at 30 kg fosfor pr. hektar tilført i rillen har givet et høje-
re udbytte end 30 kg fosfor pr. ha bred-spredt eller placeret. 
 
14. Økonomisk kvælstofoptimum samt indhold af nitrat i bladstængler 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Der har regelmæssigt igennem årerne med års mellemrum været udført forsøg med stigende kvælstof-
mængder til stivelseskartofler. Der er behov for nye kvælstofforsøg, hvori indgår de nye og tidligere sorter, 
for at kunne fastlægge det økonomiske kvælstofoptimum samt optimalkurven for nitratindhold i bladstængler 
til brug ved delt gødskning og eftergødskning af kartofler. I 2015 er der gennemført to forsøg på henholdsvis 
JB 1 i sorten Seresta og på JB 4 i sorten Energie. Den økonomisk optimale kvælstofmængde er i disse to 
forsøg beregnet til henholdsvis 242 og 214 kg kvælstof pr. ha for henholdsvis Seresta og Energie.  
 
I USA, New Zealand, Holland og Sverige har man i flere år arbejdet med at korrelere indholdet af nitrat i 
saften fra plantestængler med det optimale kvælstofniveau. Formålet er at finde en metode, hvor man ud fra 
en måling af nitratindholdet kan vurdere, om kartoflerne skal eftergødskes. Hvis nitratniveauet i stænglerne 
falder for tidligt på sæsonen, er der risiko for, at kartoflerne af-modner for tidligt. I forsøgene med stigende 
mængder kvælstof er der i løbet af sommeren målt indhold af nitrat i saften fra bladstængler med en såkaldt 
Horiba NO3-tester. Forsøgene viser, at nitratkoncentrationen i saften ved det økonomisk optimale niveau 
falder fra ca. 7 - 8.000 ppm i begyndelsen af juli til 1 - 2.000 ppm i starten af august. Flere års forsøg i for-
skellige sorter og på forskellige lokaliteter skal vise, om det er muligt at opstille en model, som i praksis kan 
anvendes til at beslutte om, og i givet fald hvor meget, der skal eftergødskes.  
 
15. Udbyttemåling på markniveau, del af præcisionsjordbrug 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Formålet er at øge avlernes fokus på betydningen og rentabiliteten af indsatsstoffer, sorter, sædskifte, jord-
struktur og jordbearbejdning i spise- og læggekartofler. Udbyttemåling på markniveau er første skridt i udvik-
ling af præcisionsjordbrug i kartoffelavlen i Danmark. I projektet blev der installeret en udbyttemåler på en 
kartoffeloptager på en demonstrationsejendom, hvor der er foretaget forskellige behandlinger, herunder jord-
løsning, placering af fosfor, anvendelse af to forskellige partier læggekartofler samt anvendelse af mikronæ-
ringsstoffer som bladgødskning i baner for derefter at måle effekten med udbyttemåleren. På denne bag-
grund er der udregnet et udbytte pr. række kartofler direkte i marken. Udbyttemåleren ser for nærværende 
ud til at være et potentielt redskab for avleren til at erkende problemområder i marken og effekten af nye 
dyrkningstiltag samt et potentiale som udbyttemåler i landmandsforsøg, som kan bruges i NFTS. 
 
16. Registreringsnet, bladlus og kartoffelskimmel  
Tilskudsmodtager: SEGES 
Undersøgelsen skal sikre at avlerne får et hurtigt overblik over udbredelsen af den tidlige smitte med kartof-
felskimmel, samt antallet og artsfordelingen af bladlus i kartoffelmarker. Udbredelsen af den tidlige kartoffel-
skimmel er fulgt via kontakt til personer, der færdes meget i kartoffelmarker. Disse har indsendt bladprøver, 
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hvorefter det i laboratoriet verificeres. Fund af kartoffelskimmel blev plottet ind på et Danmarkskort på Land-
brugsInfo og PlanteInfo.  
 
Det første fund af udbredt kartoffelskimmel i ikke-plastdækkede stivelseskartofler blev fundet i ved Løgum-
kloster den 9. juni. Registreringsnettet for kartoffelskimmel i 2015 blev præsenteret på www.skimmelsty-
ring.dk og www.landbrugsinfo.dk. Som et led i registreringsnettet blev der afholdt et ugentligt telefonmøde fra 
begyndelsen af juni til slutningen af september, hvor alle rådgivere og forskere var velkomne. Risikoen for 
kartoffelvirus Y (PVY) blev udregnet på baggrund af fangster og optællinger af forskellige bladlusarter i gule 
fangbakker i ni marker med læggekartofler, som vises på LandbrugsInfo. Den gennemsnitlige smitterisiko i 
2015 var meget lavt, og smitten kom sent. Der er derfor udsigt til generelt lav forekomst af kartoffelvirus Y i 
partier af læggekartofler til brug i 2016. 
 
17. Udvikling af Den danske kerneplantesamling for kartofler (tidl. Kartoffelmeristembank) 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Formålet er at sikre kartoffelerhvervet det bedst mulige udgangspunkt for et højt udbytte og en god kvalitet af 
præbasislæggekartofler til brug i den videre fremavl af danske læggekartofler. Det sker ved at sikre adgang 
til patogenfrie og sortsægte miniknolde (meristemknolde) ved at opretholde og udvikle en økonomisk bære-
dygtig dansk kerneplantesamling for kartofler. I 2015 indeholder kerneplantesamlingen i alt 90 sorter og for-
ædlingslinjer. SEGES står for den praktiske drift af kartoffelmeristemprogrammet med optagelse og udfas-
ning af sorter, samt beslutninger vedrørende de frie sorter i meristembanken. Alle har mulighed for at søge 
optagelse af kartoffelsorter i meristembanken, men udlevering af meristemplanter fra banken sker under 
lovgivningens regler for sortsbeskyttelse. 
 
18. Sortsforsøg med stivelseskartofler 
Tilskudsmodtager: KMC 
Forsøgsserien har forløbet over nogle år og omfatter afprøvning af nye sorter til produktion af stivelse. Sor-
terne bliver løbende skiftet ud efter som de har været med gennem 3 års afprøvning. Antallet af sorter har 
varieret gennem årene og udgør 12 sorter i 2015. Forsøgene blev placeret 3 steder i Jylland. I forsøgene 
indgår to optagningstidspunkter dels primo september og ved modenhed. De væsentligste egenskaber der 
undersøges er udbytte, stivelsesprocent, skimmelresistens og lageregenthed.  Forsøgene i 2015 var præget 
af det kølige og fugtige forår, blandet andet blev der set en del angreb af fritlevende nematoder, som kan 
have haft indflydelse på resultaterne. Blandet andet derfor er 2. optagning i Sønderjylland blevet kasseret.  
 
19. Business check – stivelses- og pulverkartofler 
Tilskudsmodtager: KMC 
Efter omlægning af støtten til stivelseskartofler til direkte sammenkædning med avlerens betalingsrettigheder 
uden direkte krav om avl af kartofler er fokus øget på indtjening per areal i forhold til andre afgrøder. Det er 
kendt, at der er betydelige udbytte og driftsøkonomiske forskelle mellem de enkelte avlere, men det er ikke 
tydeligt hvor der bedst sættes ind for at øge indtjeningen. Dette er blevet analyseret ved gennemgang af 
driftsregnskaber for stivelsesavlen hos kartoffelavlere. Der har været fokus på udbytte og stivelsesprocent, 
maskinomkostinger og finansielle omkostninger. Resultatet af de seneste tre års gennemgang af driftsregn-
skaber har haft stor betydning for rådgivers indgangsvinkel til de samtaler, de har med avlere i løbet af 
driftsåret.  
 
20. Test af brokresistente sorter 
Tilskudsmodtager: KMC 
Tilskuddet har været ydet til afprøvning af brokresistente sorter, som kan avles i sikkerhedszone omkring 
brokinficerede marker. Fra tidligere test i melsortsforsøg har disse sorter ligget 5-10 % lavere udbytter end 
målesorterne. Forsøget har været anlagt som almindelige kvælstofforsøg med 5 gødningsniveauer og 4 
gentagelser. Det er forsøgt at finde 4 sorter som er så forskellige som muligt. Seresta som den tidlige sort, 
der formodes at have et højt N-krav, Aventra der er middeltidlig og meget spirevillig, Avarna som er sen og 
formodes at have et lavt N-behov og Festien der er meget sildig og meget spiretræg. Der er blevet lavet 
optimumskurver for nitratindholdet i bladstænglerne, som efterfølgende kan anvendes til delt gødskning. 
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21. Test af udbytteforskelle i certificeringsklasser af læggekartofler. 
Tilskudsmodtager: KMC 
Blandt kartoffelavlere diskuteres ofte om der kan påvises en fordel ved at vælge læggekartofler i en højere 
certificeringsklasse og om partier af højere certificering resulterer i et højere udbytte og dermed kompenserer 
for merprisen. Med henblik på at undersøge det er der igangsat en forsøgsserie for at belyse, om der er væ-
sentlige forskelle imellem klasserne (årgange) af læggekartofler. Seks forsøg i perioden 2013 – 2015 viser 
ingen signifikante forskelle i udbytte og stivelsesprocent ved høst i oktober. Det er dog blevet konstateret en 
lidt lavere fremspirring jo længere nede i klasserne man kom, uden den dog er markant. Desuden ser 
præbasismateriale ud til at fremspire lidt mere jævnt. Inden af disse to forskelle har dog været så store, at 
det har haft betydning for det endelige udbytte.  
 
22. Forhold mellem næringsstoffer K og Mg i stivelseskartofler 
Tilskudsmodtager: KMC 
Underforsyning med magnesium menes at resultere i lavere stivelsesprocent i stivelsesavlen. Formålet har 
været at undersøge det optimale forhold mellem K og Mg i stivelseskartofler. Kalium og magnesium indgår 
begge i en ligevægt i plantens vækst. Kalium er dog den stærkeste, hvorfor magnesium-mangel kan påvirke 
plantens vækst og primært sænke stivelsesprocenten. Der er gennemført forsøg, hvor mængden af K er 
øget fra 160 kg K til 220 kg K pr ha. Samtidig har man prøvet at øge magnesium-mængden så den svarer til 
et forhold på 4:1 eller 8:1. Derudover har man set på om man kan ændre optagelsen ved at tilføre Calsium.  
   
23. Økologisk sortsforsøg i stivelseskartofler 
Tilskudsmodtager: KMC 
Markedet efterspørger en mere stabil afsætning af økologisk kartoffelstivelse. I dag er dyrkning af økologiske 
stivelseskartofler væsentligt baseret på erfaringer fra konventionel dyrkning af stivelseskartofler. Sorter der 
tidligere er blevet kasseret fordi de ikke kan klare sig i kampen mod andre stivelsessorter konventionelt, kan 
muligvis præstere et tidligt og sikkert udbytte der kan bruges i den økologiske produktion. Det har ikke været 
muligt at fremskaffe ensartet læggemateriale til at lave sortsforsøg. Som følge deraf er der i projektet blevet 
opformeret udsæd i seks sorter til gennemførelse af det rigtige sortsforsøg i 2016.  
 
24. Lagertab i stivelseskartofler ved lagring i kortere perioder 
Tilskudsmodtager: KMC 
Stivelsesfabrikkerne har ændret deres indtag så de i dag kan håndtere at modtage meget større mængder af 
sten end tidligere. Derved vil der sandsynligvis være flere sten iblandet kartoflerne alle de steder de håndte-
res fra marken til fabrik. Det er blevet undersøgt, hvilken skade stenene gør i form af slagsteder og rifter 
under korttidsopbevaring i 2-3 uger samt ved lagring i 6-8 uger. Der er udtaget prøver hos en række avlere 
med varierende mængder af sten i jorden. Resultaterne viser, at der er betydelig forskel imellem avlerne. 
Enkelte avlere taber helt op til 10 % efter få ugers lagring. Ved et udbytte på 100 hkg stivelse pr. hektar vil et 
tab på 10 % betyde et økonomisk tab i størrelsesordenen 3.200 kr.  
 
25. Strategier med organisk gødning og Protamylasse 
Tilskudsmodtager: KMC 
Forsøgene blev anlagt for at teste gængse gødningsstrategier med organisk gødning og Protamylasse til 
stivelseskartofler. Protamylasse er en koncentreret restvare fra stivelsesfabrikkerne som derfor kan transpor-
teres over større afstande fra fabrikkerne. De anlagt forsøg i 2015 blev kraftigt angrebet af fritlevende nema-
toder og blev derfor delvist kasseret.  
 
26. Undersøgelse af udbytte ved forskellige rækkeafstande 
Tilskudsmodtager: KMC 
I takt med større maskiner og krav om effektivitet har flere avlere spurgt, om man fortsat skal køre med en 
rækkeafstand på 75 cm, som i mange år har været standarden. I projektet var der bevilliget et litteraturstudi-
um til undersøgelse af, hvad der allerede fandtes af data på rækkeafstande i stivelseskartofler. Der blev 
taget kontakt til kollegaer i Tyskland, Holland og Sverige. På baggrund heraf blev det konstateret, at der intet 
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er lavet på dette område i de seneste 30 år. Der findes ej heller danske undersøgelser, der kan anvendes i 
relation til nutidig kartoffelavl.  
 
27. Bekæmpelse af Alternaria i kartofler 
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 
I nærværende projekt, som blev igangsat i 2014, indgår undersøgelse af det optimale tidspunkt for at sprøjte 
mod alternaria, og om der kan opnås en tilfredsstillende virkning med nedsatte doseringer. Forsøgene fore-
går på tre lokaliteter (Flakkebjerg, Billund og Sunds). Der laves forsøg både med kunstig og naturlig smitte. 
I 2015 blev forsøgsplanen udvidet med syv andre forsøgsled. Der er i 2015 således blevet afprøvet de bed-
ste strategier for beskyttelse gennem hele sæsonen samt virkningen af nedsat dosering og en vurdering af 
økonomien i bekæmpelsen, herunder også økonomi i anvendelse af nedsatte doser. Forsøgene viser at tre 
måske fire behandlinger ofte er tilstrækkelige.  
 
28. Nye modeller til bekæmpelse af kartoffelskimmel 
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 
Projektets formål er at optimere bekæmpelsen af kartoffelskimmel ved at teste beslutningsstøttesystemet 
Skimmelstyring samt en ny model, hvor der anvendes nedsat dosering og variable intervaller. Der blev udført 
forsøg med seks forsøgsbehandlinger på tre lokaliteter efter følgende forsøgsplan: Rutinebehandling med 
fulddosis, rutinebehandling med ½ dosis, skimmelstyring – model A, skimmelstyring – model B, model med 
10-dages interval med anvendelse af systemiske midler afhængig af risiko samt skimmelstyring – ¾ til fuld 
dosering og variable intervaller. På grund af de tørre og blæsende forhold i juli, så kom angreb af kartoffel-
skimmel relativt sent i forsøgene. De forskellige strategier gav god virkning, men der kunne ikke ses sikre 
forskelle mellem behandlingerne. Der er i 2015 afprøvet modeller som kan anvise sprøjtning efter mere vari-
able intervaller over hele sæsonen og som kan fungere i praksis for landmændene. Resultaterne undestøtter 
tidligere forsøg og viser, at modellerne kan give en sikker kontrol af skimmel, som samtidig kan udnytte peri-
oder, hvor der kan spares på forbrug af fungicider og antallet af kørsler i marken.  
 
29. Bladlus i læggekartofler – en opdatering af varslingssystem 
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 
Smitterisikotal for de bladlus, som er indfanget i Danmark, er blevet revurderet ved at analysere og sammen-
ligne med de udenlandske bladlusvarslingssystemer i områder med sammenlignelige klimatiske forhold. 
Analysen viser, at nabolandene inddrager væsentlige flere bladlusarter i deres beretning for smitterisikotal 
end for Danmark. Gevinsten ved at gøre dette er sandsynligvis, at de kan varsle tidligere i læggekartoflernes 
vækstsæson.  
 
Der er derudover foretaget en nærmere artsbestemmelse af de ”ukendte bladlus” som er blevet indfanget i 
hjemlige fangbakker, hvor nogle af disse ”ukendte arter” allerede er kendte fra udlandet, som bærer af PY 
virus. De fire til fem arter, som fokuseres på i Danmark er stadig de primære smittespredere og som der 
lægges megen vægt på i udlandet. Selvom nye arter inddrages i den danske opgørelse er spørgsmålet sta-
dig, om der vindes noget afgørende. Specielt set i lyset af, at de ”nye” arter kan være vanskelige af artsbe-
stemme. 
 
30. Kortlægning af andre kartoffelvira end Y og Bladrulle  
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet  
Projektet er en opfølgning på et projekt fra 2014, hvor universitet undersøgte forekomsten af kartoffelvirus 
PVA, PVM, PVX, PVS, PMTV i vinterafprøvningen ved at udnytte materiale (RNA) fra Fødevarestyrelsens 
årlige test for forekomst af kartoffelvirus Y og kartoffelbladrullevirus. I dette projekt har universitet udført de 
samme analyser på materiale fra vinterafprøvningen fra året efter. Fødevarestyrelsen har gemt det oversky-
dende ekstraherede RNA fra deres tests, og det har været udgangspunkt for nærværende undersøgelse, 
hvor der blev testet 488 læggekartoffelpartier for forekomst af kartoffelvirus A, M, S, X og kartoffelmop-
topvirus (PMTV). Hver prøve var én samleprøve af RNA fra 100 knolde fra hvert parti. Testen blev udført 
med kvantitativ PCR. Der blev ikke påvist PVA og PVM i prøverne. Der blev påvist PVX i 7 prøver (1.4 %), 
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PVS i 32 prøver (7 %) og PMTV i 65 prøver (13 %) ud af de 488 undersøgte prøver. Denne undersøgelse 
bekræfter de overraskende høje fund af PVS og PMTV fra året før.  
 
31. Bladanalyser til N-gødskning af kartofler i praksis 
Tilskudsmodtager: AKV Langholt  
Der er foretaget konsekvente målinger på mere end 70 lokaliteter fordelt på 20 avlere i 2015. Der er blevet 
lavet regneark til behandling af data til brug for både avlere og rådgivere. Resultaterne har været, at enkelte 
marker er blevet efter eftergødet efter bladanalyser. En del marker, der var planlagt til eftergødskning, blev 
ikke efterødet, da analyser viste for høj værdi, og andre marker viste normalt niveau eller overgødskning. 
Der skal arbejdes videre med udvikling af en normkurve, der kan håndtere individuelle forhold såsom jordty-
pe og husdyrgødning, men en grundlæggende normkurve er nogenlunde på plads.  
 
32. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse 
Tilskudsmodtager: AKV Langholt 
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse anvendes i stigende omfang i Danmark. Dette skyldes bl.a. at udvalget af 
bekæmpelsesmidler er meget begrænset, og de godkendte midler er begrænset i anvendelse. Forsøg og 
praksis har vist, at effekten af mekanisk ukrudtsbekæmpelse kan være på højde med kemisk bekæmpelse. 
Det øgede arbejdstidsforbrug ved mekanisk bekæmpelse er ofte ikke et problem, da vejret sjældent be-
grænser kørsel, i modsætning til kemisk bekæmpelse, hvor der ofte kun er få morgentimer til rådighed. 
Imidlertid er der kun i beskedent omfang undersøgt udbyttereduktion ved mekanisk bekæmpelse. Der er i 
2015 gennemført tre landsforsøg, hvor afprøvning af tre forskellige rensere er sammenlignet med kemisk 
bekæmpelse på henholdsvis et areal, hvor gødning er bredspredt og et areal, hvor gødning er placeret. Der-
udover er der gennemført storskalaforsøg, hvor rensning er sammenlignet med kemisk behandling samt med 
og uden jordløsning. Resultaterne viser, at mekanisk ukrudtsbekæmpelse kan koste både udbytte og penge, 
og at man kun får begrænset gevinst ved jordløsning ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse sammenlignet med 
gevinsten ved kemisk bekæmpelse. Forsøgene viste igen, at udbyttereduktionen tilsyneladende ikke fore-
kommer, hvor der er placeret gødning. Tallerkenrensere er de mest skånsomme og på lige med kemisk be-
kæmpelse, og i modsætning til stjernerullerensere og plov/kamformerensere. Mekanisk rensning kan foreta-
ges med i mange tilfælde tilfredsstillende effekt på ukrudt, dog kan specielt 1-årigt rapgræs være et problem 
ved optagning.  
 
33. Optimalt forårskoncept ved avl af industrikartofler 
Tilskudsmodtager: AKV Langholt 
Tidligere bestod forårsarbejdet ved kartofler som standard af efterårspløjning, opharvning om foråret og 
lægning med lille traktor med lægger. I dag findes flere varianter af denne opgave, og spørgsmålet er, om 
disse nye tiltag lever op til kartoflernes behov for løs jord, og om nogle behandlinger er mere udbyttegivende 
end andre? Der er i 2015 anlagt et forsøg i storskala. Der er anvendt traditionel jordbehandling inden læg-
ning. Der er anvendt ingen jordløsning, jordløsning i forbindelse med lægning og jordløsning efter lægning 
med to typer jordløsere. Resultatet af årets forsøg viste, at der var stort merudbytte for jordløsning. Det bed-
ste udbytte blev opnået ved jordløsning efter lægning sammenlignet med jordløsning ved lægning. Men øko-
nomisk er der ikke stor forskel på de to metoder.  
 
34. Beskadigelse af melkartofler ved nye optagerteknikker 
Tilskudsmodtager: AKV Langholt 
I de senere år er der sket en stor ændring indenfor optagning af melkartofler.  AKV fandt ved en indledende 
undersøgelse i 2013 en tendens til, at de nye systemer gav en stigning i forekomst af beskadigelser, primært 
som stødmærker med en stigning på op til 15 % point. Beskadigelser giver anledning til store stivelsestab og 
større risiko for råd og lagertab. Der er i 2016 foretaget 116 beskadigelsesanalyser af melkartofler. Prøverne 
er udtaget ved optagning, og der er udtaget to prøver pr. sted. Prøverne har været fordelt på 1- og 4-
rækkede optagere. Resultaterne viste i 2015 et generelt højt beskadigelsesniveau med både åbne sår og 
stødmærker. Kartofler høstet med 4-rækkede optagere havde cirka dobbelt så mange åbne sår, som kartof-
ler høstet med 2-rækket optager. Den mest skånsomme optager var BoubleL-maskine, der anvender høj 
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grad af frilægning. Resultaterne har vist, at en kartoffel med åbne sår taber 0,8 % enheder stivelse sammen-
lignet med en kartoffel med stødmærker. Det var ikke muligt at sammenligne med kartofler uden fejl.  
 
35. Begrænsning af sortsben og andre sygdomme ved langtidsfrilægning 
Tilskudsmodtager: AKV Langholt 
Det er blevet undersøgt om frilægning kan begrænse spredning af en række sygdomme idet en frilægning 
hærder skinnet, og ved frilægning over en periode dannes solanin i overfladen. I 2015 er der lagt læggekar-
tofler af syv forskellige partier, hvoraf de seks vides at have forekomst af sortben. De fem af partierne blev 
valgt til høst for mulig lægning i 2016. Heraf blev fravalgt et parti pga. forekomst af skimmel. Der er således 
fire partier til lægning i 2016. Tre af disse er inficeret latent med sortben, og et parti er sundt. I opformeringen 
indgår tidlig og sen høst med og uden frilægning, smat en tidlig frilægning med sen høst. Kartoflerne lægges 
igen i 2016 i et nyt forsøg.  
 
36. Business check i stivelseskartofler for 2014 
Tilskudsmodtager: AKV Langholt 
Der er foretaget Business check hos 12 avlere for at få bedre kendskab til økonomien i kartoffelavl og der-
med mulighed for at optimere og udvikle den økonomiske gevinst ved kartoffelavl. I lighed med tidligere år 
har det været en øjenåbner for de fleste deltagere. Desuden er fokus på økonomien værdifuld både for de, 
der deltager, men også for de øvrige avlere. 
 
37. N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter 
Tilskudsmodtager: AKV Langholt 
Forekomst af brok har skabt behov for et hurtigt sortsskifte hvor Kuras har udgjort 60-70 % af stivelseskartof-
felarealet. I de kommende år forventes sorten erstattet af sorter med bredere resistens. De nye sorter har et 
anderledes gødningsbehov og der er behov for en hurtig screening af disse.  Der er gennemført et forsøg 
med fire N-niveauer og et led med undergødskning med P. Vurderingen efter første år er: 
- At der har kunnet beregnes N-optimum for de deltagende sorter 
- At der tilsvarende har kunnet laves optimumskurve for nitratindholdet i bladene. 
- N optimum beregnet med sorten Energie i dette forsøg svarer til N-optimum fundet i storskalaforsøg med 

Energi i naboforsøg.  
Forsøget har åbnet op for en ny måde at kombinere gødnings- og sortsforsøg, og hvis resultaterne i 2016 er 
lige så gode, vil det give mere sikre forsøg og flere resultater for pengene i forsøgsarbejde.  
 
38. Produktion af protein og protamylasse på oplagret kartoffelfrugtsaft 
Tilskudsmodtager: Andels-Kartoffelmelsfabrikken-Sønderjylland 
Intentionen med projektet er at udvikle nye løsninger som omfatter en optimeret produktion af protein og 
protamylasse på oplagret frugtsaft eller frugtvand fra overdækkede laguner. Allerede ved de indledende 
forsøg kunne det konstateres at oplagring af frugtsat og frugtvand ikke kunne understøtte en forøget protein-
produktion. Årsagen hertil er en markant omsætning og gæring af organiske komponenter i frugtsaften. Den-
ne omsætning afstedkommer også at den efterfølgende inddampningsproces bliver ineffektiv. Observationer 
under de indledende forsøg tilkendegav derimod et potentiale ved at reducere den skumdannelse der sker 
under proteinfremstillingsprocessen. Projektarbejdet blev derfor suppleret med aktiviteter relateret til redukti-
on af skumdannelse.  Forsøg blev gennemført i pilotskala og i fuldskala.  Udstyr til reduktion af selve skum-
dannelsen blev identificeret og implementeret. Løbende analyse og laboratoriearbejder understøtter, at der 
kan frembringes forøget proteinproduktion, hvis dannelsen af skum reduceres.  
 
Projektets overordnede konklusioner er; 
- Lagring af frugtvand og/eller frugtsaft understøtter ikke en mere effektiv proteinproduktion 
- Reduktion af den skumdannelse, der forekommer ved tilvejebringelsen af proteiner, kan vedvirke til en 

øget produktion af proteiner. 
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39. Sortsforsøg med tidlige spisekartofler, med og uden plastdække 
Tilskudsmodtager: LMO 
Afprøvning af sorter til tidlig fremavl af spisekartofler har forløbet over flere år med skiftende sorter. I 2015 er 
der udført ni forsøg med tidlige kartofler opdelt i hhv. meget tidlige, tidlige og middeltidlige kartoffelsorter med 
og uden plastdækning. Forsøget blev anlagt med 4 gentagelser og 3 optagningstider. De to første optagnin-
ger er med plastdække og den seneste er uden plast. Sorterne er bedømt for udbytte, tendens til revnedan-
nelse og smag.  
 
40. Sortsforsøg med middeltidlige og sildige spise- og salatkartofler 
Tilskudsmodtager: BJ-Agro aps 
Der udbydes et stort antal af nye spisesorter, og som ofte er uprøvet under danske forhold. I undersøgelsen 
indgår ca. 35 sorter som lægges i et randomiseret mønster med 4 gentagelser. Formålet med sortsforsøget 
er, at sammenligne de mest dyrkede og de mest lovende nye middeltidlige og sildige spise- og salatkar-
toffelsorter, på det danske marked, under ensartede dyrkningsbetingelser.  
 
Forsøg med salatkartofler viser, at det er muligt at producere ca. 300 hkg nettovare i 28-40 mm, i de aflange 
sorter og enkelte af de runde sorte ligger på omkring 180 hkg. Men i de runde sorter kræves generelt en 
tættere opfølgning af nedvisningstidspunkt, da de hurtigt bliver for store, sammenlignet med de aflange sor-
ter. Kartoflerne er dyrket på en Jb1 jord med højt sydomstryk, hvilket har givet meget pulverskurv og en del 
rust. Det er med i overvejelserne at forsøg til næste år skal placeres på en bedre jordtype for at fokusere 
mere på kvaliteten. 
 
Forsøg med spisekartofler viser, at udbyttet i 2015 var højt, primært på grund af et højere knoldantal og fær-
re deforme i de fleste sorter og dermed højere brutto- og nettoudbytter. På kvalitetssiden har der været gode 
forhold for pulverskurv. Næsten alle sorter fik pulverskurv men specielt enkelte skilte sig ud, både positivt og 
negativt. Sorternes tilbøjelighed til sclerotier varierer meget, hvor specielt enkelte sorter næsten ingen sclero-
tier har. Niveauet af rust er i 2015 over middel og ligeligt fordelt mellem Rattlevirus og MopTop. 
 
41. Udbredelse og betydning af bladplet 
Tilskudsmodtager: BJ-Agro aps 
I de senere år er fokus på bladplet (Alternaria solani og A. alternata) øget. Der er dog stor forskel på de to 
svampe. For at følge udbredelsen i Danmark er udbredelsen af bladplet i 10 forskellige marker fordelt over 
hele landet blevet moniteret. Der blev ikke fundet bladplet i de første prøver. Det var først midt i august. Mo-
niteringen har vist, at det ikke umiddelbart er til at se forskel på pletterne på bladene i marken. Blandt andet 
pga. et atypisk forår er projektet ikke blevet gennemført fuldt ud. 
 
42. Heldig kartoffel, bog 
Tilskudsmodtager: Asbjørn & Borberg  
Bogen ”Heldige Kartoffel – Den skrælgode historie om hele Danmarks nationalspise” blev udgivet i decem-
ber 2015. Bogen formidler kartoflens kulturhistorie fra rejsen fra Sydamerika til det danske folkekøkken. Bo-
gen skal bruges til at fremme danskernes interesse for kartoflen.  
 
Ej statsstøtte da det ingen virkning har på konkurrencen. 
     
43. Kartoffelprisen – Kokkekonkurrence om kartoffelretter/Kartoffelfestival 
Tilskudsmodtager: Kold College 
Konkurrencen om årets kartoffelpris blev afholdt d. 25. oktober 2015 på Kold College. En styregruppe plan-
lagde og arrangerede konkurrencen i samarbejde med personale på Kold College.  Ud fra de indsendte kar-
toffelopskrifter med foto udvalgte dommerpanelet ti professionelle danske kokke til at deltage i finalen. Hver 
deltager tilberedte en menu på tre retter, hvor kartoffel skulle have en fremtrædende plads i hver ret. Kartof-
len var i centrum i alle retter - og det er tydeligt, at de unge kokkes fokus på det nordiske køkken giver gro-
bund for fornyet interesse for kartoflens mange varianter (sorter) og anvendelsesmuligheder. 
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Skolen havde over 450 besøgende til arrangementet.  Kartoffelfestivalen blev afholdt samme dag som Kar-
toffelprisen.  Det var en event, hvor vores egne folk fra skolen, i samarbejde med elever, havde lavet forskel-
lige tiltag med kartofler, bl.a. kartoffelkager, kartoffel chips med skyr, forsøg med kartofler samt uddeling af 
kartoffelplanter.  Der blev ligeledes demonstreret forskellige kartoffelsorter.  Der var samtidig inviteret 20 
børnefamilier til ”En sjov dag i køkkenet”, hvor de sammen med 2 af skolens dygtige kokkefaglærer skulle 
fremstille en 3 retters menu hvor kartoflen skulle indgå i alle retter. Det var en stor succes for både børn og 
deres forældre. 
 
Ej statsstøtte da det ingen virkning har på konkurrencen. 
 
44. MASPot kartoffelpopulation – en genetisk ressource 
Tilskudsmodtager: Aalborg Universitet 
Der er tale om en vedligeholdelse af MASPot populationen for andre forskningsprojekter. Helt konkret har 
det betydet, at der er taget læggekartofler fra 1000 kloner og lagt i jorden i 2015, holdt styr på hvem der er 
hvem, samt høste og registrere dem så de er til rådighed for endnu en sæson.  
 
45. Valdemarsdag, kartoffelfest for ældre 
Tilskudsmodtager: Danmarks Kartoffelråd 
I 2015 var det 16. gang af der blev afholdt Danmarks største ældrefest. En tradition med servering af nye 
kartofler på plejehjem/-ældreinstitutioner på Valdemarsdag den 15. juni. Tilskuddet er anvendt til tilrettelæg-
gelse og koordinering af dagen samt uddeling af sponseret snaps til deltagende plejehjem. Der var 450 ple-
jecentre, som deltog i arrangementet.  
 
Ej statsstøtte da det ingen indflydelse har på konkurrencen.  
 
46. DM i tidlig fremavl af kartofler 
Tilskudsmodtager: Danmarks Kartoffelråd 
I maj 2015 blev der gennemført danmarksmesterskabet i dyrkning af frilandskartofler. Private kartoffelavlere 
dystede om at vinde titlen som danmarksmester i kartoffeldyrkning på friland. Efter den officielle vejning og 
præmieoverrækkelse blev vinderkartoflerne overbragt til den kongelige familie.  
 
47. Smagens Dag 
Tilskudsmodtager: Smagens Dag 
En årlig tilbagevendende begivenhed den sidste onsdag i september, hvor kokke og andre madinteressere-
de voksne deltager i en temadag på landets skoler. Formålet er at gøre eleverne bevidste om deres evne til 
at smage på de gode danske råvarer. I 2015 er det 23. gang at Smagens Dag blev fejret. Hvert år har et nyt 
tema og en ny vinkel på emnet smag. Det er vurderingen at 20 og 30.000 børn er med til at smage på Sma-
gens Dag. 
 
Ej statsstøtte da det ingen virkning har på konkurrencen. 
 
48. Erstatning for angreb af farlige skadegørere 
Tilskudsmodtager: Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg 
Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg kan efter ansøgning yde en delvis kompensation på op til 60 % af et 
beregnet tab i forbindelse med et konstateret angreb af ring- og brunbakteriose i kartofler, og hvor NaturEr-
hvervstyrelsen har pålagt restriktioner på partier af kartofler.  Der blev for 2015 ikke konstateret angreb af 
ring- og brunbakteriose i kartofler.   
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