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Fondens strategi for tilskud i 2022
Fondens overordnede formål er at styrke den samlede kartoffelsektors udvikling og
konkurrenceevne.
Bestyrelsen er åben for alle typer af projekter, der kan styrke kartoffelerhvervets udvikling og
konkurrenceevne på såvel kort som på længere sigt. I dens virke vil emner til løsning af aktuelle
udfordringer i erhvervet have høj prioritering med henblik på at fremme grøn vækst og
bæredygtig udvikling af erhvervet. Bekæmpelse og forebyggelse af sygdomme i kartoffelavlen,
herunder karantænesygdomme, har stor bevågenhed i forhold til at opretholde en høj
sundhedsstatus i fremavlen og produktionen af kartofler.
Der opfordres til at ansøge bredt indenfor såvel konventionel som økologisk kartoffelavl.
Bestyrelsen vurderer, at de vigtigste indsatsområder er:
• styrkelse konkurrenceevnen ved forbedring af kvalitet og udbytte gennem effektivisering
af avlen
• fremme af en miljømæssig forsvarlig og bæredygtig produktion
• udvikling metoder og viden, der kan forbedre avlernes driftsledelse
• udvikling af avlssystemer og produkter
• formidling af information til avlere og forbrugere, herunder afsætningsfremme
Ved vurdering af projekterne lægger bestyrelsen vægt på følgende kriterier:
•
•
•
•
•
•

I hvor høj grad matcher projektet et eller flere af de fem ovenstående indsatsområder?
Kan projektets resultater komme væsentlige dele af erhvervet til gavn?
Er det sandsynligt, at projektets resultater formidles og implementeres hos målgruppen?
Udnytter projektet allerede eksisterende viden på området?
Har projektteamet tilstrækkelige kompetencer på området?
Bidrager projektet med en effekt, der vil være målbar?

Effektmål:
Fonden lægger vægt på, at de støttede projekter skaber leverancer og resultater, og at de får
den forventede effekt for kartoffelsektoren.
Bestyrelsen har udvalgt to effektmål med tilhørende indikatorer:
1) Ønsket effekt: Vækst og udvikling
Indikator: Øge værdien af produktionen af kartofler i Danmark med 5 % frem mod 2025 i
forhold til 2021.
2) Ønsket effekt: Understøtte landbruget ved sygdomme i kartoffelavlen
Indikator: At Danmark fortsat har et erstatningsudvalg med midler til hjælp ved udbrud af
ring- og brunbakteriose.
Der henvises til Fondens Vejledning om tilskud for nærmere oplysninger om tilskudsmuligheder.

