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Titel 
Erstatning til kartoffelavlere ved tab forvoldt af karantænesygdommene ring- og brunbakteriose 
 
Projektansvarlig og deltagere 
Landskonsulent Lars Bødker 
SEGES Innovation P/S 
Agro Food Park 15 
8200 Aarhus N 
 
Resume 
Projektet har til formål at sikre kartoffelavleren mod store tab som følge af uforsætlig indslæbning af ring- og 
brunbakteriose på bedriften. Målet er at yde en delvis kompensation til kartoffelavlere for et opgjort tab i 
forbindelse med konstatering af ring- og brunbakteriose på bedriften samt at sikre muligheden for tegning af 
ekstra forsikring i tillæg til erstatningsfonden. Der blev ikke fundet ring- eller brunbakteriose i avlen af 
læggekartofler 2021, hvorfor projektet ikke gennemføres.  
 
Projekts faglige forløb 
Projektet forløb som planlagt.  
 
I tilfælde af konstateret smitte hos en avler kan der søges erstatning for tab i forbindelse med, at kartoflerne 
sælges til en lavere pris. Avleren skal selv afdisponere kartofler til alternativ anvendelse og til bedst mulig 
pris. Ansøgningen om delvis kompensation for tab behandles af SEGES, som fastsætter erstatningens 
størrelse efter fastlagte retningslinjer for ordningen. Det opgjorte tab findes ved differencen mellem 
kontraktpris, hvis der foreligger kontrakt ellers markedsprisen og den opnåede pris ved alternativ 
anvendelse samt fradrag for eventuelt sparede omkostninger til sortering. 
 
Der kan udbetales 60 % af det opgjorte tab i forbindelse fund af ring- og brunbakteriose op til alt 
kr.1.200.000. Der anmodes kun om konsulentbistand fra SEGES i tilfælde af fund af ring- eller 
brunbakteriose. Der blev ikke fundet ring- eller brunbakteriose i avlen af danske læggekartofler i 2022, 
hvorfor projektet ikke gennemføres. Der er nu ikke fundet ring- og brunbakteriose i de sidste 18 år. 
 
Offentliggørelser vedrørende projektet. 
I tilfælde af fund vil projektets resultater blive offentliggjort på SEGES’ hjemmeside: Dette er heldigvis ikke 
tilfældet. 

 


	Titel
	Erstatning til kartoffelavlere ved tab forvoldt af karantænesygdommene ring- og brunbakteriose
	Projektansvarlig og deltagere
	Resume
	Projekts faglige forløb
	Offentliggørelser vedrørende projektet.

