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Ledelsesberetning 

Fondens formål 
Kartoffelafgiftsfondens formål er at styrke kartoffelerhvervets udvikling og konkurrenceevne.  
 
Fonden er reguleret i henhold til lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger 
om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for 
landbruget m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 19. juni 2017 (landbrugsstøtteloven).  
 
Fonden ledes af en bestyrelse med seks medlemmer, som består af fire repræsentanter for landbru-
get og to repræsentanter for offentlige interesser. Repræsentanterne for erhvervet er udpeget af mil-
jø- og fødevareministeren efter forudgående udtalelse i enighed fra Økologisk Landsforening og 
Landbrug & Fødevarer. Repræsentanterne for offentlige interesser er udpeget af miljø- og fødeva-
reministeren efter fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet og Det Frie 
Forskningsråd.  
 
Fonden kan i henhold til landbrugsstøtteloven finansiere foranstaltninger inden for følgende hoved-
formål: Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdoms-
forebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-
programmer samt øvrige foranstaltninger, som miljø- og fødevareministeren godkender. 
 
Til finansiering af aktiviteterne opkræver Kartoffelafgiftsfonden produktionsafgifter i henhold til gæl-
dende bekendtgørelse om produktionsafgifter på kartofler. Derudover modtager Kartoffelafgiftsfon-
den tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug, hvis midler består af en delvis tilbageførelse af sta-
tens pesticidafgiftsprovenu. 
 
Fondens budget for 2017 
Fondens basisbudget for 2017 blev fastlagt af fondens bestyrelse i september 2016. Bestyrelsen 
budgetterede med et samlet rådighedsbeløb på 6,3 mio. kr. inkl. en budgetteret overførsel fra 2016 
på 811 t.kr.  
 
Bestyrelsen bevilgede tilskud til gennemførelse af projekter for sammenlagt 6.168 t.kr. med en over-
førsel til 2018 på 74 t.kr. svarende til 1,2 pct. af årets udgifter. Landbrugsstyrelsen meddelte ved mail 
af den 5. december 2016, at fondens basisbudget 2017 var godkendt uden bemærkninger.  
 
Tilskuddet til Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg i 2016 ikke blev udnyttet, som følge af, at avlen af 
kartofler i 2016 blev testet fri for ringbakteriose. I lighed med tidligere år, hvor Kartoffelavlernes Er-
statningsudvalg ikke har anvendt de afsatte midler til erstatninger, blev midlerne i stedet disponeret 
gennem en ekstra ansøgningsrunde for tilskud i 2017. Ved denne ansøgningsrunde blev der bevilget 
tilskud til 11 projekter på i alt 1.203 t.kr. 
 
På baggrund heraf blev der udarbejdet et ændringsbudget for 2017. De samlede bevilgede tilskud til 
gennemførelse af projekter i 2017 blev dermed øget til sammenlagt 7.371 t.kr., de samlede budget-
terede udgifter til 8.018 t.kr., og overførslen til 2018 forventedes at udgøre 589 t.kr., svarende til 7,9 
pct. af årets udgifter.  
 
Landbrugsstyrelsen meddelte ved mail af 18. august 2017, at ændringsbudgettet var godkendt uden 
bemærkninger.  
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Årsregnskabet for 2017 
Kartoffelafgiftsfondens årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2017 er udarbejdet efter 
reglerne i bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- 
og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. 
 
Regnskabet viser en overførsel fra 2016 på 2.529 t.kr. De realiserede indtægter fra produktionsafgift-
erne udgør 4.669 t.kr. Indtægterne er baseret på en produktionsafgift på 0,05 kr. pr. 100 kg. for spi-
se- og læggekartofler og industrikartofler til eksport, og 0,35 kr. pr. 100 kg for industrikartofler til for-
arbejdning i Danmark. Afgift på spise- og læggekartofler hidrører fra kartofler omsat i kalenderåret 
2016, mens afgiften på industrikartofler er fra høsten i 2016 (1/7 – 30/6). Det anvendte tilskud fra 
Promilleafgiftsfonden for landbrug udgør 937 t.kr. 
 
Kartoffelafgiftsfondens samlede indtægter udgør dermed 8.126 t.kr. i 2017, hvilket er på niveau med 
de budgetterede indtægter.  
 
Regnskabet viser, at Kartoffelafgiftsfondens samlede tilskud i 2017 udgør 5.602 t.kr. mod budgette-
ret 7.371 t.kr. Det skyldes, at en række af tilskudsmodtagerne ikke fuldt ud har anvendt de bevilgede 
tilskud: 
1. Danske Kartofler 1.224 t.kr. 
2. Landbrug & Fødevarer, SEGES 340 t.kr.  
3. Danespo 67 t.kr. 
4. KMC 65 t.kr. 
5. Aalborg Universitet 37 t.kr.  
6. Carl Heiselberg 17 t.kr. 
7. Foreningen Smagens Dag 10 t.kr.  
8. Danmarks Kartoffelråd 9 t.kr.  
Samlet  1769 t.kr.  
 
Fonden har i 2017 haft udgifter til fondsadministration i form af revisionsudgifter og ekstern effekt-
vurdering på i alt 68 t.kr. Fondens samlede udgifter udgør 5.670 t.kr., hvilket giver en overførsel på 
2.456 t.kr. til 2018 svarende til 43,3 pct. af årets udgifter.  
 
På trods af en lav overførsel i basisbudgettet og ændringsbudgettet blev overførelsen til 2018 større 
som følge af den positive konsekvens af, at avlen i 2017 blev testet fri for ring- og brunbakteriose. 
Dermed blev der ikke behov for udbetalinger af erstatninger fra Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg 
ved Danske Kartofler. Dette bidrager med 1.218 t.kr. Derudover er overførslen steget grundet færre 
projektudgifter hos syv tilskudsmodtagere, jf. nr. 2 – 8 i ovenfornævnte oversigt.  
 
Fondens anvendelse af midler i 2017 
I 2017 er der gennemført 40 projekter med tilskud fra Kartoffelafgiftsfonden inden for hovedformåle-
ne Afsætningsfremme, Forskning og forsøg, Rådgivning, Sygdomsbekæmpelse og Sygdomsfore-
byggelse. Det væsentligste hovedformål er Forskning og forsøg, som udgør 84,9 pct. af fondens til-
skud i 2017. 
 
Kredsen af tilskudsmodtagere er karakteriseret ved at være bred med forankring i både offentlige og 
private videninstitutioner, virksomheder med udviklings- og forsøgsaktiviteter samt foreninger. Kartof-
felafgiftsfondens tilskudsmodtagere i 2017 er: Landbrug & Fødevarer SEGES, KMC, Aalborg Univer-
sitet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, AKV Langholt, Danespo, LMO, Danske Kartofler, 
BJ-Agro Aps, Kold College, Danmarks Kartoffelråd og Carl Heiselberg.  
 
De støttede projekter er omtalt i noterne til de supplerende oplysninger. 
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Effektvurdering af udvalgte projekter i Kartoffelafgiftsfonden 
Med henvisning til § 23, stk. 2, jf. bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om administration 
og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet, gives 
en vurdering af effekterne af to udvalgte projekter støttet i 2017. 
 
Betydning af efterafgrøder for angreb af fritlevende nematoder i kartofler, Landbrug & Fødevarer, 
SEGES 
Formålet er at mindske risikoen for tab i produktionen af kartofler ved at forebygge angreb af fritle-
vende nematoder. 
I nærværende projekt udlægges der olieræddike og rajgræs i to år forud for kartofler for at undersø-
ge, hvordan populationen af frilevende nematoder ændrer sig over en årrække. 
Projektet blev igangsat i 2016 med støtte fra kartoffelafgiftsfonden. Forsøgene blev anlagt i fire mar-
ker, hvor der i 2015 blev konstateret angreb af fritlevende nematoder i kartofler. I 2016 var der dyrket 
efterafgrøder og harvet ifølge forsøgsplanen. De første jordprøver er udtaget og viste et lavt til mode-
rat indhold af fritlevende nematoder. Jordprøveanalyserne fra marts 2017 viste, at der var et lavt til 
moderat antal af fritlevende nematoder. Projektet fortsætter i 2018. 
 
Værdiafprøvning af sorter til brug i økologisk produktion af spisekartofler, Landbrug & Fødevarer, 
SEGES 
Det første fund af kartoffelskimmel i ikke-plastdækkede stivelseskartofler blev fundet den 9. juni i tid-
lige spisesorter Misuca og Alizee og den 16. juni i stivelsessorterne Kuras og Kardal. Registrerings-
nettet for kartoffelskimmel i 2017 blev præsenteret på www.skimmelstyring.dk og www.landbrugs-
info.dk. Som et led i registreringsnettet blev der afholdt ugentlige telefonmøde fra begyndelsen af ju-
ni til slutningen af september, hvor alle rådgivere og forskere var velkomne til at deltage.  
Risikoen for kartoffelvirus Y (PVY) blev udregnet på baggrund af fangster og optællinger af forskelli-
ge bladlusarter i gule fangbakker i seks lokaliteter med læggekartofler, som blev vist på Landbrugs-
Info. Som gennemsnit af de seks lokaliteter blev der registret en middelhøj risiko for virussmitte i 
2017 sammenlignet med perioden 2000-2017. Da der i højere grad blev anvendt systemiske insekt-
midler til bekæmpelse af bladlus, må der forventes en lav til middel forekomst af PVY i 2018.  
 
Fondens egenkontrol 
Fonden skal i henhold til § 24 i bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 sørge for at der udfø-
res egenkontrol, der sikrer, at tilskudsforvaltningen er i overensstemmelse med de forvaltningsmæs-
sige regler og principper, som beskrevet i Finansministeriets vejledning om effektiv tilskudsforvalt-
ning.  
 
Fondens egenkontrol er beskrevet i et egenkontrolprogram. Resultatet af den udførte egenkontrol er 
opsummeret i en rapport for kalenderåret 2017. Den revisorattesterede rapport skal i henhold til § 
25, stk. 5, indsendes til Landbrugsstyrelsen sammen med årsregnskabet. I ledelsesberetningen til 
årsregnskabet skal der redegøres for resultatet af den udførte egenkontrol.
 
Det er i fondens egenkontrolrapport 2017 konkluderet, at fondens tilskudsforvaltning i 2017 i al væ-
sentlighed har levet op til de forvaltningsretlige regler og principper som beskrevet i Finansministeriets 
vejledning om effektiv tilskudsforvaltning, samt landbrugsstøtteloven, administrationsbekendtgørelsen 
og øvrig lovgivning. Dog ledes opmærksomheden til punkt 7, 10 og 15 i afsnit ”resultat af egenkontrol 
af sagsbehandlingen.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
Til bestyrelsen for Kartoffelafgiftsfonden 

 
Revisionspåtegning på årsregnskabet  
 
Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Kartoffelafgiftsfonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Års-
regnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse 1703 af 16. december 2016 om administration og revi-
sion af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med bekendtgørelse 1703 af 16. december 2016 
om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fi-
skeriområdet. 
 

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen 
udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse 1703 af 16. december 2016 om admini-
stration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområ-
det. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens af-
snit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i overensstem-
melse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse reg-
ler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion. 
 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Kartoffelafgiftsfonden har som sammenligningstal til indtægter og udgifter, noter samt supplerende 
oplysninger medtaget godkendte budgetter. Budgettallene har, som det fremgår af årsregnskabet, 
ikke været underlagt revision. 
 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med bekendtgørelse 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promil-
le- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde års-
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-
information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med 
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlige-
re krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væ-
sentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller 
fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller 
samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag 
af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi 
faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigel-
ser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af 
intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke 
en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.   

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 
rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip-
pet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl 
om fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, 
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet el-
ler, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores kon-
klusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspå-
tegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan 
fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-
venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssi-
ge placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle be-
tydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om administration 
og revision af promille - og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrug- og fiskeriområdet nr. 1703 
af 16. december 2016. 
 
Årsregnskabet er opdelt i et regnskab og en balance. I regnskabet er vist senest godkendte budget 
for 2017 og regnskabet for 2017 med angivelse af indtægter og udgifter fordelt på tilskudsmodtage-
rens aktiviteter. I efterfølgende note er vist anvendelse af tilskud modtaget fra Promilleafgiftsfonden. 
 
Indtægter 
Indtægter er periodiseret i fuldt omfang. 
 
Udgifter 
Bevilgede tilskud er udgiftsført i henhold til indkomne tilskudsregnskaber udarbejdet i overensstem-
melse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og revision 
af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. 
 
Tilgodehavende produktionsafgift 
Tilgodehavende produktionsafgift er optaget til nominel værdi.  
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Beløb i 1000 kr. Ændrings-
budget 2017 Regnskab 2017

Relativ 
fordeling
af B i %

Ændring
A  => B 100*(B-

A)/A
Note B B C D

INDTÆGTER:
1 Overført fra forrige år 2.529 2.529 31,1 0
2 Produktionsafgifter 4.455 4.669 57,5 5
3 Promillemidler 1.034 937 11,5 -9

Særbevilling og anden indtægt 0 0 0,0 -
Renter 0 -9 -0,1 -

I. Indtægter i alt 8.018 8.126 100 1

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme i alt 325 300 5,4 -8
Forskning og forsøg i alt 5.096 4.754 84,9 -7
Produktudvikling i alt 0 0 0,0 -
Rådgivning i alt 470 289 5,2 -39
Uddannelse i alt 0 0 0,0 -
Sygdomsforebyggelse i alt 81 81 1,4 0
Sygdomsbekæmpelse i alt 1.399 178 3,2 -87
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 7.371 5.602 100,0 -24

4 Fondsadministration 
Revision 55 65 95,6 18
Advokatbistand 0 0 0,0 -
Effektvurdering 0 0 0,0 -

5 Ekstern projektvurdering 3 3 4,4 0
Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse 0 0 0,0 -
Tab på debitorer 0 0 0,0 -

III. Administration i alt 58 68 100,0 -

IV. Udgifter i alt 7.429 5.670 -24

Overførsel til næste år 589 2.456
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 7,9 43,3

Supplerende oplysninger:
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Landbrug & Fødevarer, SEGES 1.645 1.305 23,3 -21
KMC 840 775 13,8 -8
Aalborg Universitet 746 709 12,7 -5
Københavns Universitet 577 577 10,3 0
Aarhus Universitet 471 471 8,4 0
AKV Langholt 453 453 8,1 0
Danespo 746 679 12,1 -9
LMO 150 150 2,7 -
Danske Kartofler 1.368 144 2,6 -89
BJ-Agro Aps 130 130 2,3 0
Kold College 100 100 1,8 -
Danmarks Kartoffelråd 65 56 1,0 -14
Carl Heiselberg 70 53 0,9 -24
Foreningen Smagens Dag 10 0 0,0 -100

V. I alt 7.371 5.602 100,0 -24

Kartoffelafgiftsfonden - Regnskab 2017
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V. Balance beløb i 1.000 kr Regnskab 
2017

Aktiver i alt 4.916
Likvide midler:
Indestående i bank 4.905

Debitorer:
Tilgodehavender  
  Smagens dag 8
  Andre tilgodehavender 3

Passiver i alt 4.916
Kreditorer:
  Landbrug & Fødevarer, SEGES 220
  Aalborg Universitet 199
  KMC 145
  Københavns Universitet 144
  Aarhus Universitet 118
  AKV Langholt 113
  Danespo 70
  LMO 38
  BJ-Agro ApS 33
  Danske Kartofler 32
  Kold College 25
  Danmarks KartoffelRåd 7

  Promilleafgiftsfonden for landbrug 97
  Skat (moms) 1.155
  Revison 66

Disponible midler:
Overført fra forrige år 2.529
Årets resultat -73
Overførsel til næste år 2.456

Kartoffelafgiftsfonden - Regnskab 2017
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Kartoffelafgiftsfonden - Regnskab 2017

Noter til punkterne I - IV
Senest indsendte budget er Kartoffelafgiftsfondens godkendte ændringsbudget for 2017. 

Note 1. Overførslen fra 2016 til 2017 er i alt 2.529 t.kr., jf. fondens godkendte regnskab for 2016. 

Produktionsafgifter Ændringsb
udget 2017

Ændrings-
budget 

2017

Regnskab 
2017

Regnskab 
2017

h.kg. kr. h.kg. kr.
1. Læggekartofter
Eksport (Kategori 1 - 0,05 kr./h.kg.) 300.000 15.000 139.559 6.978         
Hjemmemarked (Kategori 1 - 0,05 kr./h.kg.) 400.000 20.000 379.915 18.996       

2. Spisekartofler
Eksport (Kategori 2 - 0,05 kr./h.kg.) 500.000 25.000 136.199 6.810         
Hjemmemarked (Kategori 1 og 4 - 0,05 kr./h.kg.) 2.800.000 140.000 1.003.771 50.189       

3. Industrikartofler
Eksport (Kategori 2 - 0,05 kr./h.kg.) 400.000 20.000 840.265 42.013       
Hjemmemarked (Kategori 3 - 0,35 kr./h.kg.) 11.000.000 3.850.000 12.395.362 4.338.377  
Chips og anden forarbejdning (Kategori 3 - 0,35 kr./h.kg.) 1.100.000 385.000 587.485 205.620     
I alt 16.500.000 4.455.000 15.482.557 4.668.982

Promillemidler
Ændrings-

budget 
2017

Regnskab 
2017

1.000 kr. 1.000 kr.
Afsætningsfremme i alt 22 22
Forskning og forsøg i alt 870 809
Produktudvikling i alt 0 0
Rådgivning i alt 86 51
Uddannelse i alt 0 0
Sygdomsforebyggelse i alt 17 17
Sygdomsbekæmpelse i alt 39 38
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
Tilskud fra Promilleafgiftsfonden I alt 1.034 937

Note 4. Fondsadministration

Note 5.  

Opgaverne vedrørende fondens sekretariat og generelle administration varetages af Landbrug & Fødevarer. 
Omkostninger udgør 401 t.kr, som er finansieret af afkast fra kapitaldepot tilhørende Landbrug & Fødevarer. 
Udgifter til generel fondsadministration er ikke finansieret af fondsmidler.

Udgifter til ekspertbedømmelse af udvalgte ansøgninger.

Note 3. Kartoffelafgiftsfonden fik for 2017 bevilget 1.034 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.

Note 2. Kartoffelafgiftsfondens regnskab er baseret på afgiftsatser i bekendtgørelse nr. 450 af 23. maj 2016 om 
produktionsafgift på kartofler
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VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Landbrug & Fødevarer, SEGES i alt 1.645 1.305

Forskning og forsøg
1 Optimeret næringsstofudnyttelse i kartofler 238 233 §4
2 Midler og metoder til nedvisning og ukrudtsbekæmpelse i kartofler 206 200 §4
3 Værdiafprøvning af sorter til brug i økologisk produktion af 

spisekartofler 193 148 §4
4 Betydning af efterafgrøder for angreb af fritlevende nematoder i 

kartofler 109 104 §4
5 Betydning af tørremetode og håndtering for angreb af fusarium i 

læggekartofler 103 66 §4
6 Sammensætning og udbredelse af fritlevende nematoder i 

Danmark 93 18 §4
7 Værdiafprøvning af sorter til brug i økologisk produktion af 

spisekartofler - tillægsansøgning 41 41 §4
Forskning og Forsøg i alt 983 810

Rådgivning
8 Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartof-

feldyrkning 400 236 §2
Rådgivning i alt 400 236

Sygdomsbekæmpelse
9 Udvikling af Den danske kerneplantesamling for kartofler 181 178 §4

Sygdomsbekæmpelse i alt 181 178

Sygdomsforebyggelse
10 Registreringsnet, bladlus og kartoffelskimmel 81 81 §9

Sygdomsforebyggelse i alt 81 81

KMC i alt 840 775

Forskning og forsøg
11 Melsortsforsøg - afprøvning af sorter til anvendelse til 

kartoffelstivelsesproduktion 418 407 §4
12 Test af broksorter og kvælstofoptimum i stivelseskartofler 133 111 §4
13 Økologisk sortsforsøg i stivelseskartofler 106 98 §4
14 Udnyttelsesprocent af Kalium i Protamylasse og Patentkalium 81 71 §4
15 Forhold mellem næringsstoffer 69 69 §4
16 Melsortsforsøg – Planteanalyser 33 19 §4

Forskning og Forsøg i alt 840 775

Aalborg Universitet i alt 746 709

Forskning og forsøg
17 Genomisk Prædiktion – udvikling af fremtidens kartoffelforædling 680 643 §4
18 MASPot kartoffelpopulationen - en genetisk ressource for 

fremtiden 66 66 §4
Forskning og Forsøg i alt 746 709

Kartoffelafgiftsfonden - Regnskab 2017 - Supplerende oplysninger

N
ote Beløb i 1000 kr.

Specifikation af 
anvendt 

statsstøtteregel

Ændrings-
budget 2017 Regnskab 2017
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N
ote Beløb i 1000 kr.

Specifikation af 
anvendt 

statsstøtteregel

Ændrings-
budget 2017 Regnskab 2017

Københavns Universitet i alt 577 577

Forskning og forsøg
19 Helt nye stivelseskartofler genereret ved Præcis Genom-Editering 577 577 §4

Forskning og Forsøg i alt 577 577

Aarhus Universitet i alt 471 471

Forskning og forsøg
20 Bekæmpelse af kartoffelbladplet i kartofler 278 278 §4
21 Energibesparende LED lamper til effektivisering af 109 109 §4
22 Skimmelstyring på mobiltelefon og tablet 84 84 §4

Forskning og Forsøg i alt 471 471

AKV Langholt i alt 453 453

Forskning og forsøg
23 Anvendelse af bladanalyser til N-gødskning af kartofler i praksis 158 158 §4
24 Nye sygdomme i kartofler - Fokus på black dot og verticillium 75 75 §4
25 OnFarm Forsøg - Udbytteforsøg i praksis 65 65 §4
26 N-optimum for nye resistente sorter 58 58 §4
27 Udnyttelsesprocent af kalium i Protamylasse og Patentkali 54 54 §4
28 Reduceret N-optimum ved delt gødskning 43 43 §4

Forskning og Forsøg i alt 453 453

Danespo i alt 746 679

Forskning og forsøg
29 Resistens mod brok 263 263 §4
30 Markør-assisteret indkrydsning af brokresistens 281 214 §4
31 Genbank for kartofler 202 202 §4

Forskning og Forsøg i alt 746 679

LMO Samsø i alt 150 150

Forskning og forsøg
32 Afprøvning af nye ukendte tidlige kartoffelsorter via udbytteforsøg 

med og uden plastafdækning 150 150 §4
Forskning og Forsøg i alt 150 150

Danske Kartofler i alt 1.368 144

Afsætningsfremme
33 Informations- og pr-aktiviteter om spisekartofler 150 144 §6 og §7

Afsætningsfremme i alt 150 144

Sygdombekæmpelse
34 Erstatning til kartoffelavlere ved tab forvoldt af karantænesygdom-

mene ring- og brunbakteriose 1.218 0 §9
Sygdomsbekæmpelse i alt 1.218 0
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N
ote Beløb i 1000 kr.

Specifikation af 
anvendt 

statsstøtteregel

Ændrings-
budget 2017 Regnskab 2017

BJ-Agro Aps i alt 130 130

Forskning og forsøg
35 Sortsforsøg med middeltidlige og sildige spise- og salatkartofler 91 91 §4
36 Praktisk anvendelse af Horiba-sensorer på bedriftsniveau 39 39 §4

Forskning og Forsøg i alt 130 130

Kold College i alt 100 100

Afsætningsfremme
37 Kartoffelprisen og Kartoffelfestival 100 100 §6

Afsætningsfremme i alt 100 100

Danmarks Kartoffelråd i alt 65 56

Afsætningsfremme
38 Valdemarsdag, kartoffelfest for ældre 25 25 ej statsstøtte
39 Promovering af kartofler ved Danmarks Kartoffelråds årsmøde 25 16 §6
40 DM i tidlig kartoffeldyrkning 15 15 §6

Afsætningsfremme i alt 65 56

Carl Heiselberg i alt 70 53

Rådgivning
41 Optimering af protamylasse år 2 70 53 §2

Rådgivning i alt 70 53

Foreningen Smagens Dag i alt 10 0

Afsætningsfremme
42 Smagens Dag 2017 10 0 §6

Afsætningsfremme i alt 10 0
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Kartoffelafgiftsfonden - Regnskab 2017 - Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår

Beløb i 1000 kr.

INDTÆGTER:
Overført fra forrige år 1.684 2.610 2.181 2.241 2.529
Produktionsafgifter 639 661 724 690 4.669
Promillemidler 1.100 1100 1.018 1.087 937
Særbevilling og anden indtægt 5.000 5.000 5.000 5.000 0
Renter 5 6 4 0 -9
Tilskud til fondsadministration 156 - - - -
I. Indtægter i alt 8.584 9.377 8.927 9.018 8.126

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme i alt 235 202 199 160 300
Forskning og forsøg i alt 5.113 6.718 5.798 5.844 4.754
Produktudvikling i alt 0 0 400 0 0
Rådgivning i alt 0 0 0 200 289
Uddannelse i alt 0 0 0 0 0
Sygdomsforebyggelse i alt 129 80 59 65 81
Sygdomsbekæmpelse i alt 279 140 172 170 178
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 0 0 0 0 0
II. Udgifter til formål i alt 5.756 7.140 6.629 6.439 5.602

Fondsadministration 
Generel fondsadministration 156 - - - -
Revision 59 49 50 50 65
Advokatbistand 0 0 0 0 0
Effektvurdering 0 0 0 0 0
Ekstern projektvurdering 3 3 3 3 3
Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse 0 0 0 2 0
Tab på debitorer 0 4 5 -5 0
III. Administration i alt 218 56 58 50 68

IV. Udgifter i alt 5.974 7.196 6.686 6.489 5.670

Overførsel til næste år 2.610 2.181 2.241 2.529 2.456
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 43,7 30,3 33,5 39 43

Regnskab                   
2016

Regnskab                   
2015

Regnskab                   
2013

Regnskab                   
2014

Regnskab 
2017
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Kartoffelafgiftsfonden - Regnskab 2017 - Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår

Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Landbrugets Kartoffelfond 1.107 1.185 1.636 1.407 -
SEGES 1.607 1.530 1.580 1.662 1.305
KMC 993 1.558 1.048 844 775
Aalborg Universitet 0 369 69 148 709
Københavns Universitet 582 748 0 369 577
Aarhus Universitet 691 876 895 820 471
AKV Langholt 311 436 549 636 453
Danespo 0 0 0 0 679
LMO 0 0 150 150 150
Danske Kartofler 0 0 0 0 144
BJ-Agro Aps 80 87 103 170 130
Kold college 125 85 75 120 100
Danmarks Kartoffelråd 0 0 34 40 56
Carl Heiselberg 0 0 0 73 53
Andels Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 0 0 400 0 0
Asbjørn & Borberg 0 0 80 0 0
Smagens Dag 0 0 10 0 0
Samsø Landboforening 150 150 0 0 0
Landbrug & Fødevarer 100 67 0 0 0
Diverse tilskudsmodtagere (u. t.kr. 100) 10 49 0 0 0
I alt 5.756 7.140 6.629 6.439 5.602
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1. Optimeret næringsstofudnyttelse i kartofler 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Der blev planlagt og gennemført i alt fire forsøg med tilførsel af fosfor til spisekartofler, og resultaterne er 
afrapporteret i Oversigt over Landsforsøgene, 2017. Resultaterne viste, at der var respons for tilførsel af op 
til 60 kg fosfor pr. ha, og at den bedste effekt blev opnået ved at placere halvdelen af fosforen i læggerillen 
og bredsprede resten. 
 
2.  Midler og metoder til nedvisning og ukrudtsbekæmpelse i kartofler 
Tilskudsmodtager: SEGES 
I projekter er der gennemført indledende forsøg med alternativer til nedvisning med Reglone/Quad-Glob. 
Med hensyn til kemiske midler er de mulige alternativer carfentrazon (Spotlight Plus), pyraflufen (Quick-
Down/OS-222 EC) og pelargonsyre (Beloukha). Forsøgene er udført i Fontane og Kuras, som er gødsket 
med 160 kg kvælstof pr. ha. Behandling af Fontane og Kuras er startet henholdsvis 7. august og 28. august. 
Afgrøden har for begge sorter været grøn og i vækst ved start af behandlingerne, men under nedvisningsfor-
løbet viser det sig, at begge sorter har været længere fremme i udvikling end forventet, således at alle be-
handlinger giver en effektiv nedvisning. Det er registreret og iagttaget, at Reglone giver en hurtigere nedvis-
ning end de øvrige midler. 
 
3. Værdiafprøvning af sorter til brug i økologisk produktion af spisekartofler 
Tilskudsmodtager: SEGES 
I 2015 og 2017 er der opformeret 13 sorter på samme lokalitet, som er afprøvet i markforsøg i 2016 og 2017. 
På grund af den vedvarende nedbør kunne forsøget i 2017 ikke høstes, hvorfor der kun blev bedømt for 
modtagelighed overfor kartoffelskimmel. Sorterne Anouk og Alouette var igen i 2017 de to mest tolerante 
sorter overfor kartoffelskimmel. Undersøgelser for smag, udkogning og mørkfarvning viste statistiske forskel-
le mellem sorterne. Der er dog ikke sammenhæng mellem resultaterne i forskellige forsøgsår, mellem kartof-
ler dyrket på forskellige marker og eventuelt på sensoriske testresultater udført af forskellige testpersoner. 
Det anbefales derfor ikke at anvende disse kvalitetsparametre til klassificering af forskellige sorter i en vær-
diafprøvning. 
 
4. Betydning af efterafgrøder for angreb af fritlevende nematoder i kartofler 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Formålet er at mindske risikoen for tab i produktionen af kartofler ved at forebygge angreb af fritlevende ne-
matoder. 
I nærværende projekt udlægges der olieræddike og rajgræs i to år forud for kartofler for at undersøge, hvor-
dan populationen af frilevende nematoder ændrer sig over en årrække. 
Projektet blev igangsat i 2016 med støtte fra KAF. Forsøgene blev anlagt i fire marker, hvor der i 2015 blev 
konstateret angreb af fritlevende nematoder i kartofler. I 2016 var der dyrket efterafgrøder og harvet ifølge 
forsøgsplanen. De første jordprøver er udtaget og viste et lavt til moderat indhold af fritlevende nematoder. 
Jordprøveanalyserne fra marts 2017 viste, at der var et lavt til moderat antal af fritlevende nematoder. Pro-
jektet fortsætter i 2018. 
 
5. Betydning af tørremetode og håndtering for angreb af fusarium i læggekartofler 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Læggekartofler af egen opformering har specielt i de senere år været præget af dårlig holdbarhed og dårlig 
fremspiring i marken. I dette projekt har der været fokus på tørremetoden og håndtering ved indlagring for 
kvaliteten af læggekartofler. Mange af de nye sorter, som er resistente overfor brok og cystenematoder, er 
både mere tyndskinnede og mere spirevillige. Disse sorter bør derfor håndteres med forsigtighed. Projektet 
viser, at flere gang håndtering af læggekartofler fremmer forekomsten af fusarium, og at det kan være en 
fordel af lagre usorterede læggekartofler, som er tørret udendørs ved naturlig ventilation i de år, hvor kartof-
lerne tages op tidligt på sæsonen, og hvor der er lav udendørs luftfugtighed. 
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6. Sammensætning og udbredelse af fritlevende nematoder i Danmark 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Typen af afgrøder og efterafgrøder har stor betydning for ændringen i populationen af forskellige slægter og 
arter af fritlevende nematoder, som kan have stor indflydelse på udbytte og kvalitet af kartofler. I nærværen-
de projekt undersøges i alt 10 marker for fritlevende nematoder i jordprøver og de efterfølgende symptomer i 
marken. Der blev i januar 2016 og 2017 udtaget jordprøver inden jordbearbejdning fra i alt fem marker, som 
blev testet for indhold af fritlevende nematoder. Der var ingen visuelle symptomer på topvæksten i den efter-
følgende kartoffelafgrøde i juni måned, men tydelige og ensartede angreb på rødderne ved opgravning i 
specielt to af de fem marker i 2016 og tre marker i 2017. Resultater viste en god sammenhæng mellem an-
tallet af stub-rodsnematoder (Trichodorus) i jordprøverne og angrebsgraden på rødderne i marken i 2016, 
men en dårligere sammenhæng i 2017. Jordprøver for test af fritlevende nematoder kan anvendes til at give 
en indikation om risikoen for angreb, men undersøgelserne er behæftet med stor usikkerhed. 
 
7. Værdiafprøvning af sorter til brug i økologisk produktion af spisekartofler - tillægsansøgning 
Tilskudsmodtager: SEGES 
I 2015 og 2017 er der opformeret 13 sorter på samme lokalitet, som er afprøvet i markforsøg i 2016 og 2017. 
På grund af den vedvarende nedbør kunne forsøget i 2017 ikke høstes, hvorfor der kun blev bedømt for 
modtagelighed overfor kartoffelskimmel. Sorterne Anouk og Alouette var igen i 2017 de to mest tolerante 
sorter overfor kartoffelskimmel. Undersøgelser for smag, udkogning og mørkfarvning viste statistiske forskel-
le mellem sorterne. Der er dog ikke sammenhæng mellem resultaterne i forskellige forsøgsår, mellem kartof-
ler dyrket på forskellige marker og eventuelt på sensoriske testresultater udført af forskellige testpersoner. 
Det anbefales derfor ikke at anvende disse kvalitetsparametre til klassificering af forskellige sorter i en vær-
diafprøvning. 
 
8. Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Projektets formål er at sikre, at der er adgang til en opdateret og kvalitetssikret viden fra ind- og udland in-
denfor produktion af kartofler. Det sker ved at indsamle specialviden fra internationale tidsskrifter, møder og 
konferenser, der efterfølgende publiceres i forskellige landbrugsfaglige medier, herunder Planteavlsoriente-
ringer, Magasinet Danske Kartofler, workshops, erfagrupper og åbenhus-arrangementer. Der har i 2017 
være fokus på at koordinere og afrapportere de anvendelsesorienterede forsøg i kartofler, arrangere kartof-
felworkshop for kartoffelrådgivere og udvalgte avlere samt fremskaffe og formidle den nyeste viden indenfor 
specielt forebyggelse af lagersygdomme i lægge- og spisekartofler på kølelager, kartoffelcystenematoder, 
nye typer af sortben (Pectobacterium wasabiae og P. carotovorum subs. brasiliense), fund af rodgalle-
nematoder af Meloidogyne chitwoodi i Sverige og sølvskurv og black dot. Dertil kommer de ad hoc problem-
stillinger og ansøgninger om dispensationer for brug af plantebeskyttelsesmidler i løbet af vækstsæsonen, 
som kræver en faglig indsigt. 
 
9. Udvikling af Den danske kerneplantesamling for kartofler 
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. Ultimo 2017 indeholder kerneplantesamlingen i alt 112 sorter 
og forædlingslinjer, som enten er optaget eller tilmeldt kerneplantesamlingen. 
 
10. Registreringsnet, bladlus og kartoffelskimmel 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Det første fund af kartoffelskimmel i ikke-plastdækkede stivelseskartofler blev fundet den 9. juni i tidlige spi-
sesorter Misuca og Alizee og den 16. juni i stivelsessorterne Kuras og Kardal. Registreringsnettet for kartof-
felskimmel i 2017 blev præsenteret på www.skimmelstyring.dk og www.landbrugsinfo.dk. Som et led i regi-
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streringsnettet blev der afholdt ugentlige telefonmøde fra begyndelsen af juni til slutningen af september, 
hvor alle rådgivere og forskere var velkomne til at deltage.  
Risikoen for kartoffelvirus Y (PVY) blev udregnet på baggrund af fangster og optællinger af forskellige blad-
lusarter i gule fangbakker i seks lokaliteter med læggekartofler, som blev vist på LandbrugsInfo. Som gen-
nemsnit af de seks lokaliteter blev der registret en middelhøj risiko for virussmitte i 2017 sammenlignet med 
perioden 2000-2017. Da der i højere grad blev anvendt systemiske insektmidler til bekæmpelse af bladlus, 
må der forventes en lav til middel forekomst af PVY i 2018. 
 
11. Melsortsforsøg - afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelstivelsesproduktion 
Tilskudsmodtager: KMC 
Forsøgsåret 2017 blev første år i Arnborg og på lokaliteten i Løgumkloster. Dronningmølle fortsatte uændret. 
I Arnborg og Dronningmølle er forsøget med henholdsvis 10 sorter og 4 N-niveauer, mens forsøget i Løgum-
kloster udelukkende er med 10 sorter og et fast N-niveau.  
Beslutningen om at gøre således skyldes praktiske årsager, da forsøget i Løgumkloster er placeret som et 
enkelt forsøg hos en landmand uden de fornødne muligheder for at lave de 4 N-niveauer. Vi har fastholdt at 
have forsøg med de 10 sorter i Sønderjylland, så vi har et forsøg i Vendsyssel, i Midtjylland og et i Sønderjyl-
land. Resultaterne fra de 3 steder viser også, at dette er det rigtige at gøre og derved i fin harmoni med, at 
der én stivelsesfabrik i Toftlund, to i Midtjylland og én i Vendsyssel.  
 
12. Test af broksorter og kvælstofoptimum i stivelseskartofler 
Tilskudsmodtager: KMC 
Fund af kartoffelbrok i 2014 og igen i efteråret 2016 understreger nødvendigheden af fokus på sorter med 
udvidet brokresistens. Sorterne, som besidder denne resistens, er delvist ukendt rent dyrkningsmæssigt, da 
vi kun har haft hollandske og tyske erfaringer at trække på.  
Kvælstofdelen af forsøgene har indikeret, at nogle af disse sorter har et højere N-behov end nogle af de 
sorter, vi traditionelt har dyrket til stivelsesproduktion.  
 
13. Økologisk sortsforsøg i stivelseskartofler 
Tilskudsmodtager: KMC 
Dette forsøg har i alle årene været placeret hos den samme økologiske landmand i nærheden af Vojens. 
Forsøgsserien skulle egentlig have stoppet med forsøgene i 2017, men da variationen imellem årene 2015, 
2016 og 2017 har været større, end man normalt ser i sortsforsøg, har vi, men velvillighed fra Kartoffelafgifts-
fonden, valgt at viderefører forsøget også i 2018.  
I 2017 blev forsøget plaget af relativt tidlige og kraftige skimmelangreb, som gjorde, at nogle af sorterne dø-
de meget hurtigt med det resultat, at udbytte- og stivelsesprocent blev for lave.  
Magnat og Nofy er begge to sorter med høj skimmelresistens, som også klarer sig godt i dette forsøg.  
 
14. Udnyttelsesprocent af Kalium i Protamylasse og Patentkalium 
Tilskudsmodtager: KMC  
2017 er første år i denne forsøgsserie, hvorfor vi endnu ikke har så mange resultater. Et lignede forsøg er 
placeret i Vendsyssel.  
Meget foreløbig ser det ud til, at protamylassen er fuldt ud lige så god en Kali-kilde som patentkali til gødsk-
ning af kartofler.  
Forsøgene i 2018 og 2019 vil forhåbentlig give endnu mere og bedre information om anvendelsen af prota-
mylassen til gødskning af kartofler.  
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15. Forhold mellem næringsstoffer 
Tilskudsmodtager: KMC 
Denne serie har kørt fra 2015 til 2017, og vi har fundet ud af, at 1) forholdet mellem K og Mg ikke ser ud til at 
påvirke stivelsesprocenten, mens en tildeling af Mg i forholdet 4:1 hæmmer udbyttet ved alle 3 K-niveauer.  
Samtidig har forsøget vist, at der var et sikkert merudbytte ved tildeling af 220 kg K, hvilket er lidt højere end 
det, der normalt anbefales. Dette har bekræftet vores antagelse af, at vi en del steder undergøder med K og, 
at dette faktisk har en hæmmende effekt på udbyttet.  
 
16. Melsortsforsøg – Planteanalyser 
Tilskudsmodtager: KMC 
Forsøgsåret 2017 blev første år i Arnborg og på lokaliteten i Løgumkloster. Dronningmølle fortsatte uændret. 
I Arnborg og Dronningmølle er forsøget med henholdsvis 10 sorter og 4 N-niveauer, mens forsøget i Løgum-
kloster udelukkende er med 10 sorter og et fast N-niveau.  
Beslutningen om at gøre således skyldes praktiske årsager, da forsøget i Løgumkloster er placeret som et 
enkelt forsøg hos en landmand uden de fornødne muligheder for at lave de 4 N-niveauer. Vi har fastholdt at 
have forsøg med de 10 sorter i Sønderjylland, så vi har et forsøg i Vendsyssel, i Midtjylland og et i Sønderjyl-
land. Resultaterne fra de 3 steder viser også, at dette er det rigtige at gøre og derved i fin harmoni med, at 
der én stivelsesfabrik i Toftlund, to i Midtjylland og én i Vendsyssel. 
 
17. Genomisk Prædiktion – udvikling af fremtidens kartoffelforædling 
Tilskudsmodtager: Aalborg Universitet 
LKF/Danespo har samlet bladmateriale til DNA-ekstraktion af 330 sorter.  
Disse sorter er afprøvet over flere år og lokaliteter, og der er data for agronomisk performance, udbytte, tør-
stof, kvalitet og resistenser, som ligeledes er stillet til rådighed for projektet.  
DNA er ekstraheret fra alle prøverne og de er sekventeret (både til Genotyping by sequencing analysen og til 
den ampliconbaserede analyser). Alle rådata er derfor tilgængelige.  
 
18. MASPot kartoffelpopulationen - en genetisk ressource for fremtiden 
Tilskudsmodtager: Aalborg Universitet 
898 kloner er vedligeholdt i lusetæt plasthus i 2017.  
Af denne population er 100 kloner opformeret til test i Radimax faciliteten i Tåstrup i 2018, hvor forskelle i 
rodlængden skal undersøges, og deres underliggende gener udforskes.  
Populationen er således stadig aktiv og udfylder den tiltænkte funktion.  
 
19. Helt nye stivelseskartofler genereret ved Præcis Genom-Editering 
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet 
Projektets formål er at udvikle bæredygtige kartoffellinjer med helt nye stivelseskvalitet med forøget industriel 
og sundhedsmæssig værdi. Disse omfatter processtabil høj-amylopektin og sundhedsfremmende høj-
amylose stivelser samt lav fosfat stivelse/lav sukker kartofler. Vi har etableret teknologi for Præcis Genom-
Editering (PGE) for kartofelr i Danmark. Vores fokus er nye stivelseskvaliteter. Vi har nu introduceret mutati-
oner i Granule Bound Starch Synthase (GBSS1) genet og produceret et antal skud med fuldt muteret 
GBSS1 for processtabil høj-amylopektin stivelse i sorten Wotan. Fortsat vil vi etablere disse planter på jord 
og producere knolde for analyse af stivelsen. Arbejdet med høj-amylose stivelse og lav fosfat stivelse/lav 
sukker kartofler er igangsat. Metoden forventes at klassificeres inden for mutagenese of ikke betragtes som 
GMO. Etablering af PGE i kartofler kan nu erstatte og gøre en gængse GMO strategi overflødig.  
 
20. Bekæmpelse af kartoffelbladplet i kartofler 
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 
Formålet med projektet er at undersøge virkningen af forskellige modeller til bekæmpelse af kartoffelbladplet 
(Alternaria) og dermed forbedre muligheden for bedre anvendelse af svampemidlerne. Forsøgsåret 2017 var 
andet års forsøg med Alternariamodeller med justering efter erfaringer fra 2016.  
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I 2017 blev der anlagt tre forsøg på lokaliteterne Flakkebjerg (AU), Ikast og Billund (SEGES). På Ikast og Bil- 
lund blev forsøgene udført under naturlige smitteforhold, hvor første angreb blev set juli d. 15. juli. Forsøget 
på Flakkebjerg (Sjælland) er udført med udlagt smittemateriale, som simulerer naturlig smitte. Her blev de 
første angreb set næsten samtidigt som ved Sunds og Billund, d. 15 juli. 
I 2017 indgik følgende forsøgsled i markforsøgene: Led 1 er ubehandlet. Led 2-4 er rutinebehandling med 4 
behandlinger med Signum (0,25 kg/ha) og start 5-7 uger efter fremspiring {led 2) samt senere start ved for- 
skellige angrebsgrader {led 3-4). Led 5 er en vækstmodel, der baserer sig på udvikling af kartoffelplanten, 
mens led 6-7 er egentlige vejrbaserede modeller (TOMCAST). Modellerne beregner sygdomstrykket ud fra 
antal timer med bladfugt samt temperatur i de pågældende timer. 
 
Resultaterne fra forsøgene i 2017 viste, at det er muligt effektivt at bekæmpe Alternaria ud fra model for, 
hvornår kartoffelplanterne blive modtagelige. Modellen forudsiger ud fra fysiologiske vækstdage (P-dage) 
hvornår første behandling bør finde sted. Forsøgene i 2017 har givet ny viden om hvordan kartoffelplanten 
bliver mere modtagelig for angreb hen mod blomstring og hvordan modeller for temperatur og fugtighedsfor- 
hold kan hjælpe med at bestemme, hvornår der skal behandles. 
 
21. Energibesparende LED lamper til effektivisering af kartoffelforædling 
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 
I 2017 er effekten af forskellige farver LED lys på vækst af kartofler dyrket in vitro undersøgt med fokus på 
a) Opretholde/se af en god kondition og samtidigt langsom vækst i vedligeholdelsesfasen: Kun LED lys med 
60% rødt og 40% blåt lys gav kortere internodier og færre visne blade end de traditionelle lysstofrør Danes-
po bruger i øjeblikket (Phillips maste TL5 HE 35W840). 
b) Øget og kraftig vækst i opformeringsfasen: Hvis man derimod ønsker en hurtig vækst bør man vælge 
Phillips master LED eller en lampe med 60% rødt, 20% blåt og 20% grønt lys. Men, man skal begrænse 
dyrkningsperioden af hensyn til visne blade. Projektet har slået fast at man skal være meget påpasselig med 
valg af in vitro dyrkningscontainer. Den skal have god udluftning, da nogle genotyper er meget følsomme for 
ethylen. 
 
Desuden er effekten af forskellige LED væksthuslamper er undersøgt med fokus på: 
a) Knolddanne/se i kartoffelplanter sået som frøplanter i efteråret: Der blev sået frø fra to kartoffelfamilier, 
som blev dyrket under supplerende lys fra 100% rød LED, 100% blå LED, 50% rødt+ 50% blåt og SON-T 
lamper. SON-T lamperne gav det største antal knolde og det højeste vægtudbytte. Det skyldes sandsynligvis 
at bladtemperaturen har været en anelse højere pga. infrarød stråling fra SON-T lampen. Planterne under 
rødt lys producerede uhensigtsmæssigt mange stoloner over jorden. 
b) Energiforbrug ved sammenligning med traditionelle væksthuslamper: Der er ikke udført en egentlig be-
regning af energiforbruget 
 
22. Skimmelstyring på mobiltelefon og tablet 
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 
BlightTracker - en smartphone App til indrapportering af data fra kartoffelskimmel registreringsnet - blev i 
projektet med succes opdateret mht. kommunikationsprotokoller og Google kortservices. Dette var helt evi-
dent for at sikre at erhvervet fortsat kunne indrapportere tidlige fund af kartoffelskimmel som en del af det 
danske varslingssystem for kartoffelskimmel. Det lykkedes at opdatere systemet mht. til brugere af Android 
telefoner og brugere af IOS (iPhone). Det viste sig dog, at nødvendige ændringer til de allernyeste iPhones 
krævede en større indsats end det aktuelle budget kunne bære. Ændringen er en radikal opdatering af IOS 
styresystemet fra Apple's side. Det vurderes at dette ikke på nogen måde påvirkede indrapportering af data i 
2017, men at denne opgave skal løses hurtigst muligt til kommende sæsoner. 12017 var der 32 registrerede 
brugere som havde login til registrering af skimmel (Kun konsulenter/firmakonsulenter/forskere kan uploade 
data). I 2017 blev der indrapporteret 44 fund af skimmel heraf 26 med billeder. Data er indgået som en del af 
den danske varsling og beslutningsstøtte om bekæmpelse af kartoffelskimmel - Skimmelstyring. 
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23. Anvendelse af bladanalyser til N-gødskning af kartofler i praksis 
Tilskudsmodtager: AKV 
Ca. 25 landmænd har i mere eller mindre grad medvirket til anvendelse af bladanalyser. Nogle har selv både 
plukket blade og foretaget analyse, nogle har plukket blade og afleveret til AKV, som har foretaget analyse, 
og endelig har AKV lavet nogle demo-projekter hos nogle avlere, hvor AKV har udtaget prøverne, analyseret 
og givet vejledning for videre gødskning. Generelt har systemet fungeret, og det mest iøjnefaldende er, at 
der er flere avlere, der har undladt en planlagt eftergødskning, end der er avlere, der har foretaget den. Det 
vil sige, at markerne på trods af en lavere N-tildeling fra starten har haft tilstrækkelig med N til rådighed. Der 
er også afvigere, hvilket der vil blive fokuseret på i næste sæson. Endvidere er der anlagt fem stribeforsøg i 
marker hos avlere, med standard gødskning og delt gødskning efter bladanalyser. Fire af disse er høstet, 
men grundet de ekstremt store nedbørsmængder i 2017 er der kun resultaterne fra de to forsøg, der er 
brugbare. Disse viser begge mindre N forbrug og højere udbytte ved anvendelse af bladanalyser til styring af 
N-tildelingen. 
 
24. Nye sygdomme i kartofler - Fokus på black dot og verticillium 
Tilskudsmodtager: AKV 
Mere retvisende kunne overskriften være undersøgelse af kartofler for kartoffelsygdomme, som vi normalt 
ikke beskæftiger os med. Formålet med undersøgelsen er at få større klarhed over sygdommen Black dot, 
som vi i årene forinden har konstateret en stor udbredelse af, og som vi i overraskende stor grad fandt i un-
dersøgelsen i 2016. Vi fandt i 2017, at tilsyneladende er alle jorde, hvor der tidligere har været dyrket kartof-
ler, inficeret med Black dot. Vi fandt også, at kraftigt inficerede læggekartofler i starten af sæsonen vil give 
an- ledning til større forekomst af Black dot på rødder og stængler først på sæsonen, og vi fandt, at det bio-
logiske middel Serenade på dette tidspunkt havde en markant reducerende effekt på forekomsten af Black 
dot. I 2017 kunne der ved laboratorietest igen konstateres forekomst af Black dot i mange marker, men i 
modsætning til 2016 fandt vi næsten ingen enkeltstængler, hvis tidlige død var en følge af Black dot. Vi fandt 
ud af, at der var mere Black dot, hvor olieræddike havde været efterafgrøde, end hvor der ikke havde været 
olieræddiker. Af andre sygdomme skal nævnes, at Cercospora blev fundet i flere tilfælde som forvolder af 
tidlig nedvisning af kartofler (fokus i 2018), at Pythium er meget udbredt, og endvidere stødte vi på Verticilli-
um, Cylindrocarpon, Geotrichum (rubbery rot) mv. Projektet har været meget givtigt i 2017. 
 
25. OnFarm Forsøg - Udbytteforsøg i praksis 
Tilskudsmodtager: AKV 
Der er i praksis anlagt 12 forsøg som OnFarm forsøg til høst med optager med udbyttemåler. De fem af dis-
se er under projekt med bladanalyser. Der er undersøgt Jordløsning (2) Fosfor (2), Energivand og Biologiske 
Produkter. Der har især været positivt udslag for jordløsning, men også det biologiske produkt Serenade 
(Black dot mv.) og rilleplacering af triplefosfat. Der har været negativ effekt af Energivand og flydende fosfor-
syre (også i 2016). Høst med optager med udbyttemåler er gået godt, og vi betragter det som et godt red-
skab til undersøgelsesledet mellem forsøg og praktisk kartoffelavl. Vi har udarbejdet manual til 'Vejledning i 
Landfor- søg" om udtagelse af stivelsesprøver ved disse forsøg. Nogle forsøg og resultater er selvfølgelig 
påvirket af nedbøren i 2017, og et enkelt forsøg kunne ikke høstes. 
 
26. N-optimum for nye resistente sorter 
Tilskudsmodtager: AKV 
Formålet med forsøget har været at finde N-optimum for flere nye sorter med resistens mod brok, nematoder 
eller skimmel. Der er gennemført 1 forsøg med seks sorter og fire N-niveauer. Der er i forsøget løbende fore- 
taget bladanalyser med nitratmåling, og der er foretaget høst med udbyttebestemmelse. Der er beregnet N- 
optimum for sorterne, ligesom der er beregnet optimalt nitratindhold i bladene i forhold til opnåelse af opti-
malt udbytte. Resultat af forsøget er, at sorterne vægtet i forhold til hinanden har følgende N-optimum: Kuras 
har et middel N-optimum, Nofy har et lavere N-optimum og Ardeche og Signum har et højere N optimum. I 
alle sorter falder stivelsesprocenten ved stigende N-tildeling, men specielt Ardeche og Nofy falder meget. 
Sorten Novano, der er kvælstofkrævende, falder ikke ret meget ved stigende N-tildeling. 
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27. Udnyttelsesprocent af kalium i Protamylasse og Patentkali 
Tilskudsmodtager: AKV 
Der er gennemført et forsøg ved LandboNord og et forsøg ved Ytteborg. Forsøget er anlagt med forskellige 
K- mængder i patentkali og ved anvendelse af protamylasse som basisgødning til kaliforsyning. I forsøget 
indgår endvidere forsøg med at dele kalitilførslen, således at der tilføres noget henholdsvis 1. juli og 1. au-
gust. Der har også i disse forsøg været negativt udbytte ved at dele kaligødskningen. Ved LandboNord er 
der opnået større udbytte ved anvendelse af protamylasse som kalikilde end ved anvendelse af patentkali 
som kalikilde, ligesom stivelsesprocenten ikke er påvirket af kalitypen. 
 
28. Reduceret N-optimum ved delt gødskning 
Tilskudsmodtager: AKV 
Det er i flere forsøg påvist, at der er sorter, der har et meget højt N-optimum, og dermed at der er tale om 
sorter, der ikke tager skade af høj N-tilførsel og samtidig har brug for N i hele sæsonen for at vokse optimalt. 
Antagelsen er, at disse sorter vil kunne reduceres i den samlede N-tilførsel ved at tilføre kvælstof over flere 
gange i sæsonen. Dette vil betyde, at N-optimum vil kunne reduceres betydeligt. Der er i 2017 gennemført et 
forsøg i sorten Novano, hvor fuldgødet fra start er sammenlignet med delt gødskning. Forsøget er en genta-
gelse af forsøg i 2016. I begge år er der opnået et pænt merudbytte ved deling af kvælstof, men det er ikke 
påvist, at den samlede N-tildeling kan reduceres ved at dele N-tilførslen. 
 
29. Resistens mod brok 
Tilskudsmodtager: Danespo 
Fundet af brok i Midtjylland i efteråret 2014 har flyttet brokresistens i stivelsessorter op som en af de vigtigste 
forædlingsparametre. Dette projekt har brugt en delmængde af den eksisterende MASPOT-population, hvor 
den brokresistente sort Aventra er den ene forælder, til at finde gener for brokresistens og lave markører, der 
kan bruges til at sortere i materialet. Der blev lavet nye krydsninger i 2017 mellem otte af de mest resistente 
kloner blandt Aventra-afkommet og øvrige sorter med brokresistens i håb om at pyramidisere resistensge-
nerne og således opnå en endnu højere og mere stabil resistens. 
 
En stor hjælp til dette arbejde er både de markører for resistensgener, der er fundet i indeværende projekt, 
og de, der er fundet i brokprojektet med Wageningen Universitet. Afkommet vil løbende blive analyseret for 
de relevante gener. 
 
30. Markør-assisteret indkrydsning af brokresistens 
Tilskudsmodtager: Danespo 
Projektet er en del af et større projekt, der udføres i samarbejde med universitet i Wageningen, samt firma-
erne SAKA (DE), Meijer (NL), Teagasc (IPM, Irland), BNA/Europlant (DE), HZPC (NL) og Averis (NL).  
 
Projektet har 2 hovedelementer: 
1) Karakterisering af Synchytrium endobioticum på dna niveau, identifikation af aw-faktorer, samt mulig 
udvikling af diagnostik værktøj på dna niveau til identifikation af pathotype. 
2) Markører: DNA-analyse af spaltende populationer af kartofler med henblik på at udvikle brugbare 
markører til brug i forædlingen til helt eller delvis erstatning af dyre og tidskrævende sygdomsresistenstest. 
 
I projektet er der udviklet flankerende KASPmarkører for hovedresistensgenerne fundet for de tre resistens-
kilder Aventra, Axion og Kuba. Generne sidder forskellige steder på kromosomerne og har til dels forskellig 
virkning: Axion-genet virker mod race 6 og 18, de to øvrige også mod race 2. Ingen af dem giver fuld resi-
stens. KASPmarkørerne er testet på brokresistent materiale fra forædlingsstationen med forskellig afstam-
ning. Markører for alle tre gener blev fundet. 
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31. Genbank for kartofler 
Tilskudsmodtager: Danespo 
Sortssamlingen findes dels in vitro, dels i lusetæt nethus og omfatter ca. 700 sorter. 
Kernen i materialet er gamle sorter dyrket i Danmark samt gamle forædlingskloner med interessante egen-
skaber til videre krydsning. Derudover er der udenlandske sorter brugt til krydsninger, som holdes over en 
kortere årrække for evt. at blive genbrugt som krydsningspartnere. I 2017 blev sendt materiale af gamle sor-
ter ud til 99 modtagere mod 14 i 2016. 
 
32. Afprøvning af nye ukendte tidlige kartoffelsorter via udbytteforsøg med og uden plastafdækning 
Tilskudsmodtager: LMO 
Projektets formål er, at finde frem til nye tidlige og udbytterige kartoffelsorter af høj kvalitet. 
 
Sorterne blev opdelt i grupper efter tidlighed, således de enkelte sorter kan høstes på det for sorten mest 
ideelle tidspunkt. Forsøget blev anlagt med 4 gentagelser 3 optagningstider og med og uden plastdækning. 
Smagsbedømmelserne gennemføres i forbindelse med 2. optagning i den plastdækkede afdeling. Smags-
testen blev udført af Eurofins der også foretog analysen af mørkfarvning og udkogning. Vi har dog valgt ikke 
at offentliggøre karakteren, for Eurofins havde begået fejl ved vurderingen. De indgående sorter er testet for 
revnedannelse. Erfaringerne fra projektet Indkredsning af tendens til revnedannelse i sorter af tidlige kartof-
ler er inddraget i sortsforøget, men der er ikke anvendt rystebord. Prøverne til revnedannelse er udtaget 
direkte på kartoffeloptager. 
Forsøget blev lagt d. 5. og 6 april, og første optagning blev foretaget d. 30. maj. 
Alle sorter, der indgår i forsøgene i 2017, har været opformeret i samme mark med læggekartofler i 2016. 
 
33. Informations- og pr-aktiviteter om spisekartofler 
Tilskudsmodtager: Danske Kartofler 
Forbruget af kartofler i Danmark er faldende. Derfor er kampagnens formål at gøre danskerne bevidste om 
alle fordelene ved kartofler og derved øge forbruget af spisekartofler i Danmark. Vi har benyttet traditionelle 
pr-aktiviteter, som brochurer og pressemeddelelser, samt sociale medier til at sprede budskabet. Især på 
sociale medier har vi haft et særligt fokus på den yngre del af forbrugerne, da det er dem, der spiser færrest 
kartofler. Der er udarbejdet en brochure, som fortæller, at det er en myte, at kartofler ikke er sunde. Derud-
over har Danske Kartofler etableret egen side på Facebook. Hertil er produceret opslag med tekst og foto 
samt vidoer - om alt fra kartoffellægning til opskrifter og kartoflens ernæringsmæssige indhold. 
 
Fra midt på sommeren til nytår har facebooksiden fået over 5000 følgere, som dermed har sagt ja til frem- 
over at modtage vores opslag. Der har samtidig været stor interesse for videofilmene, som typisk har haft 
mellem 28.000 og 62.000 visninger. Desuden er der op til 200 delinger og typisk mellem 300 og 900 likes på 
hvert opslag. Opslagene får også op imod 200 kommentarer hver - langt de fleste meget positive. 
 
Effekten af aktiviteterne har vi ikke direkte målt på salget af kartofler, men vi mærker en meget tydelig positiv 
modtagelse af budskaberne. Og brochuren gav anledning til DR's Madmagasinet lavede en halv times ud- 
sendelse blandt andet om kartoflers ernæringsmæssige fortrin. 
 
34. Erstatning til kartoffelavlere ved tab forvoldt af karantænesygdommene ring- og brunbakteriose 
Tilskudsmodtager: Danske Kartofler/Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg 
Der blev ikke konstateret angreb af ring- og brunbakteriose i kartofler i 2017. Projektet er derfor ikke blevet 
gennemført.  
 
35. Sortsforsøg med middeltidlige og sildige spise- og salatkartofler 
Tilskudsmodtager: BJ-Agro ApS 
Formålet med sortsforsøget er, at sammenligne de mest dyrkede og de mest lovende nye middeltidlige og 
sildige spisekartoffelsorter, på det danske marked, under ensartede dyrkningsbetingelser. Udbyttet har i 
2017 ligget tæt på gennemsnittet og på niveau med 2015, og det samme gælder nettoudbyttet (brutto sorte-
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ret for størrelse og ydre fejl), som lå ca. 100 hkg højere i nettoudbytte end i 2016, (som også var det dårlig-
ste i mange år). Vækstbetingelserne i 2017 betød at spise- og salatkartoflerne igen ansatte et gennemsnitligt 
antal knolde sammenlignet med de foregående år. Gennemsnittet i 2017 var 14,6 knolde pr plante eller 49% 
flere end året forud, hvilket har stor direkte effekt på nettoudbyttet.  
Parametre som deforme knolde og angreb af pulverskurv igen i 2017 alvorlige og ligesom i 2016, værre end 
i de foregående år, og var derfor med til at sænke nettoudbyttet. Forsøget dokumenterer dels, at der er me-
get store sortsforskelle på de mange udbytte- og kvalitetsparametre, som opgøres i forsøget, og desuden 
viser resultaterne også hvordan de enkelte parametre varierer mellem årene, og bekræfter herved vigtighe-
den ved at have flerårige forsøg at støtte sig til ved sortsvalg, og især ved bedømmelse af eventuelle nye 
sorter. 
 
36. Praktisk anvendelse af Horiba-sensorer på bedriftsniveau 
Tilskudsmodtager: BJ-Agro ApS 
Formålet er en videreføre projektet med Nitrat målinger fra 2016, hvor vi udvider med måling af kalium på 
samme tid. Ud fra ugentlige målinger af nitrat (NQ3) og kalium (K+) i bladstilke på geografisk udvalgte ejen-
domme og med forskellige gødningsstrategier, give vejledning om behov for eftergødskning i kartofler. 
Da der i 2016 var stor tendens til kalium mangel, virkede det relevant at undersøge hvordan kalium indholdet 
i planterne ændrer sig over sæsonen og se om der er en sammenhæng mellem Kog N indholdet i planterne. 
På den måde kan mangelsymptomerne for disse næringsstoffer imødegås så planterne kan holdes i vækst 
længere tid og dermed være med til at øge udbytterne i både stivelse og knolde. Samlet set har det været 
muligt at følge indholdet af K+ i planterne i løbet af vækstsæsonen. Indholdet falder som forventet, tilsvaren-
de NQ3 indholdet. Ved at gentage processen som ved Horiba -Nos-sensoren, kan der laves grafer for hver 
sort, med et forventede og ønskede indhold af de 2 næringsstoffer. Dermed kan der, på sigt, ud fra en enkelt 
måling og antal dage efter fremspiring hurtigt vurderes om og hvad der reelt er behov for en i mark inden 
mangelsymptomerne viser sig. Altså bør det kunne bidrage til at planterne kan holdes mere konstant i sund 
vækst og yderligere sikre at man kun tilfører det marken har brug for. 
 
37. Kartoffelprisen og Kartoffelfestival 
Tilskudsmodtager: Kold College 
Konkurrencen blev afholdt den 29. oktober 2017 på Kold College. En styregruppe planlagde og arrangerede 
konkurrencen i samarbejde med personale på Kold College. Af indsendte kartoffelopskrifter med fotos, ud- 
valgte dommerpanelet ti professionelle danske kokke til deltagelse i konkurrencen. Hver deltager tilberedte 
en tre retters menu hvor kartoflen havde en fremtrædende plads i alle tre retter. Udover 1,2. og 3. pladser for 
de samlede menuer, blev der også tildelt præmier for bedste forret, hovedret og dessert. Deltagerne præ-
senterede ti fantastisk velkomponerede menuer, der udviste højt fagligt og kreativt niveau. Kartoflen var i 
centrum i alle retter, og de unge kokkes fokus og interesse for kartoflens mange sorter og varianter gav gro- 
bund for nye anvendelsesmuligheder. 
 
Kartoffelprisen 2017 viste igen i år et højt fagligt og kreativt niveau, og det blev en udbytterig dag for både 
deltagere, dommere, personale på Kold College og publikum. Kartoflen var for alvor i centrum i alle retter og 
det er tydeligt at de unges fokus på såvel klassiske retter som det ny nordiske køkken giver grobund for for-
nyet interesse for kartoflens mange sorter, variationer og anvendelsesmuligheder. Ud over konkurrencens 
deltagere tiltrak konkurrencen også en række professionelle, som gerne ville være dommere, og en fagligt 
engageret publikum bl.a. bestående af unge, håbefulde, nysgerrige elever med ambitioner om deltagelse i 
konkurrencen på sigt. Ligeledes tiltrak muligheden for selv at vurdere retterne ved skuebordene også en del 
publikummer. Alt i alt en fantastisk dag, hvor alt gik som planlagt, med mange rosende ord fra alle sider om-
kring både koncept og konkurrence. 
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38. Valdemarsdag, kartoffelfest for ældre 
Tilskudsmodtager: Danmarks kartoffelråd 
I 2017 var der 37.400 ældre på plejecentre, der deltog i Danmarks største ældrefest. Her blev der afleveret i 
alt 1.850 halve flasker snaps til plejecentrene, og lokale kartoffelavlere og leverandører sørgede for, at der 
kom nyopgravede kartofler på tallerkenen. Med et skønnet forbrug på 0,3 kg kartofler til hver person, blev 
det i alt 11.000 kg kartofler. 
 
Vi får så mange positive tilbagemeldinger om, hvor meget glæde det skaber ude på plejecentrene. Det er 
virkelig en festlig dag, som mange af vores ældre medborgere ser frem til. Derfor er det en stor fornøjelse at 
kunne medvirke til at skabe denne festdag, siger Britta Schall Holberg, formand for Danmarks Kartoffel Råd, 
som står bag arrangementet. 
 
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det vurderes, at det ikke har markedsmæssige konse-
kvenser og derfor ikke påvirker konkurrenceforholdene. 
 
39. Promovering af kartofler ved Danmarks Kartoffelråds årsmøde 
Tilskudsmodtager: Danmarks kartoffelråd 
 
Årsmødet 2017 blev afholdt på Egeskov tirsdag den 24. januar 2017 
Mødet begyndte med en velkomst fra formand Britta Schall Holberg. Hun fortalte lidt om dagens program, og 
derefter var der en kort beretning fra Oldermand Bjarne Jensen om DM og Valdemarsdag. Hans Skjerning 
fortalte om Kartoffelprisen 2016, og Gunner Andersen fortalte om Kartoffelmuseet. 
 
Thomas Høgedal fra Haver til Maver i Odense fortalte kort om projektet Haver til Maver - herefter gav han 
ordet til 4 elever fra Sanderum skolen. Eleverne var utroligt velforberedte og fortalte begejstret om der pro-
jekt med egen skolehave. Herefter blev det tiden til det mere folkelige - nemlig underholdning ved Jesper 
Buhl - tidligere operachef i Odense. 
 
Udnævnelse af årets kartoffelambassadør Stephanie Lose. Formanden for rådet takkede Stephanie og over-
rakte årets diplom. 
 
Regionsrådsformand Stephanie Lose fortalte herefter om, hvilken rolle kosten spiller for patienterne på sy-
gehusene, og hvordan sygehusene i Region Syddanmark arbejder med bespisning. 
Et meget spændende foredrag med en levende foredragsholder. 
Det blev bl.a. gæsterne på Egeskov bekendt, at den mest spiste ret på sygehusene er boller i karry. 
 
Som det sidste punkt på mødet er jo som bekendt optakten til kartoffelåret 2017 - nemlig plantningen af de 
første kartoffelplanter. Dette blev bl.a. udført at Thomas Høgedal, Michael Ahlefeldt Mødet samt flere gode 
kræfter 
 
40. DM i tidlig kartoffeldyrkning 
Tilskudsmodtager: Danmarks kartoffelråd 
Kåringen af vinderen i DM 2017 fandt sted onsdag den 2. maj på Hotel Hesselet, Christianslundvej 119, 
5800 Nyborg under pressens store bevågenhed 
 
Hermed resultat fra den 19. officielle vejning, som er foretaget den 2. maj 2017 på Hotel Hesselet: 
 
1. præmie - 4000 kr. Jan Bangert, Overbæksvej 24, Vojens - 4.244 gram kartofler 
2. præmie -1500 kr. Regnar Madsen, Elmebjergvej 18, Ebberup - 2547 gram kartofler 
3. præmie - 1000 kr. Dorte Christensen, Kolonihaver Poppelvej, Bogense, Have nr. 20 - 2414 gram kartofler 
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Et kg af vinderkartoflerne blev - traditionen tro kørt til Kongehuset på Fredensborg. I år af Bladkompagniet, 
der kørte det sidste stykke med budcykel. 
 
Der var stor presse på Hotel Hesselet, der med stor interesse fulgte vejningen af kartoflerne. 
 
Tidligere var der kun en spire pr. moderknold, hvorfor der ikke blev ansat nok nye knolde. Så i år startede 
Jan med at brække den første spire af, og der kom flere nye spirer og stængler end sidste år. Det var såle-
des nok til at bringe ham på en førsteplads. 
 
DM og præmierne er hhv. sponsoreret af Kartoffelafgiftsfonden og vejningen foregik på det smukke Hotel 
Hesselet, der serverede et superfint traktement. Ja, selvfølgelig med nye kartofler tilberedt, så det var som 
en himmerigsmundfuld. 
 
41. Optimering af protamylasse år 2 
Tilskudsmodtager: Carl Heiselberg 
Hovedresultatet er ifølge udbytte, stivelsesindhold og bladanalyse at placeringen har givet 10,5% større ud-
bytte og at udnyttelsesgraden af K/N øges. 
Forsøget er udført som stor/stribeparceller 5 ha. Ud af 15 ha. Der er også i tillæg til forsøget tilført yderlige 2 
ton= 70 kg. K ekstra, som sænker stivelsesindholdet 2%, men stivelsesudbyttet pr. ha er på højde, hvilket 
bekræfter forsøget fra 2016, at protamylasse er fuld på højde med Kalium indkøbt som eks. patentkali. 
 
42. Smagens Dag 2017 
Tilskudsmodtager: Foreningen Smagens Dag 
Projektet blev gennemført, men tilskudsmodtager gav afkald på tilsagnet.  
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