
3.637            

1 Nedsat klimapåvirkning ved produktion af stivelseskartofler 843

2 Vækstandsning af kartofler 450

3 Værdiafprøvning af sorter i økologisk produktion af spisekartofler 336

4 Bladgødskning med mikronæringsstoffer i stivelseskartofler 227

1.856

5 Specialrådgivning og koordinering af forsøg indenfor kartoffeldyrkning 394

394

6 Registreringsnet for kartoffelskimmel, cikader og bladlus 161
Sygdomsforebyggelse i alt 161

7 Erstatning til kartoffelavlere ved tab forvoldt af karantænesygdommene ring- og 

brunbakteriose
1.226            

1.226

1.027

8 Optimal kvælstofanvendelse i kartofler 400

400

Rådgivning 

9 Afprøvning af sorter med stigende kvælstofniveau til stivelse, pulver og flakes til 

industrielt brug
400

10 Mekanisk ukrudtsrensning, stribeforsøg 227

Rådgivning i alt 627

659

11 Avanceret forædling på diploid niveau 400

400

Rådgivning 

12 Genbank for kartofler 259

Rådgivning i alt 259

Københavns Universitet i alt 646

Forskning og forsøg

13 Reduceret miljø og klima aftryk gennem præcis forædling af skimmel resistens i 

stivelses kartofler
646

646

Kartoffelafgiftsfonden - Bevillingsoversigt 2022

På de efterfølgende sider ses en detaljeret oversigt over tilskuddene. For hver tilskudsmodtager er 

projektetstitel og tilskud angivet. Alle tilskud er angivet i 1.000 kr.

Forskning og forsøg i alt

Forskning og forsøg

Forskning og forsøg i alt

Danespo i alt

Forskning og forsøg

SEGES Innovation i alt

Forskning og forsøg

Forskning og forsøg i alt

Rådgivning i alt

Forskning og forsøg i alt

Sygdomsbekæmpelse i alt

Sygdomsbekæmpelse

Rådgivning

Sygdomsforebyggelse

KMC i alt
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https://projekt.seges.dk/kartoffelafgiftsfonden/kartoffelafgiftsfonden-2022/8526
https://projekt.seges.dk/kartoffelafgiftsfonden/kartoffelafgiftsfonden-2022/5190
https://projekt.seges.dk/kartoffelafgiftsfonden/kartoffelafgiftsfonden-2022/2526
https://projekt.seges.dk/kartoffelafgiftsfonden/kartoffelafgiftsfonden-2022/5283
http://www.kmcagro.dk/forsoeg/forsoeg-2022-planlagte/
https://www.danespo.dk/dansk/for%C3%A6dling/for%C3%A6dling-af-kartofler


564

14 Optimeret grundgødskning af kartofler 311

15 Reduceret pesticideforbrug i kartoffelavl 253

564

505

16 Overblik over kartoffelmelsindustriens klimaaftryk og position i markedet for biprodukter 505

505

250

17 IPM bekæmpelse af kartoffelskimmel III 250

250

TystofteFonden 203

Rådgivning

18 Udvikling og vedligeholdelse af den danske kerneplantesamling for kartofler 203
Rådgivning i alt 203

190

19 Kampen om at bevare kartoflen på spisekortet 190

190

Danske Kartofler i alt 180

Afsætningsfremme

20 Informations- og PR-kampagne 180

Afsætningsfremme i alt 180

BJ Agro ApS 176

Forskning og forsøg

21 Sortsafprøvning af kartoffelsorter til baby- , bage- og spiseproduktion i et dansk kvalitets 

marked
131

22 Sortsafprøvning af forarbejdningskartofler (pommes-frites, chips og pulver). 45
Forskning og forsøg i alt 176

140

23 Afprøvning af nye ukendte tidlige kartoffelsorter på Samsø via udbytteforsøg med og 

uden plastafdækning
140

140

79

24 Danske økologiske spisekartofler - klimaguld fra muld til mund 79

79

Forskning og forsøg

Forskning og forsøg i alt

Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S i alt

Rådgivning

Rådgivning i alt

Afsætningsfremme

Afsætningsfremme i alt

Velas I/S i alt

Danmarks Kartoffelråd i alt

Aarhus Universitet i alt

Forskning og forsøg i alt

AKV Langholt i alt

Forskning og forsøg

Forskning og forsøg i alt

Forskning og forsøg

Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland  i alt

Forskning og forsøg

Forskning og forsøg i alt
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https://www.akv.dk/media/dn1noglf/2022-optimeret-g%C3%B8dskning-af-kartofler.pdf
https://www.akv.dk/media/pianpspi/2022-reduceret-pesticidforbrug-i-kartofler.pdf
https://agro.au.dk/forskning/projekter/kartoffelafgiftsfonden/ipm-bekaempelse-af-kartoffelskimmel-iii
https://www.bj-agro.dk/media/1628/kaf-projekter-i-2022.pdf
https://www.bj-agro.dk/media/1628/kaf-projekter-i-2022.pdf
https://www.bj-agro.dk/media/1628/kaf-projekter-i-2022.pdf

