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Resumé
Formålet med dette projekt var at give støtte til kartoffelbranchens bestræbelser på at afsøge
mulighederne for at etablere en fælles brancheorganisation.
Bestræbelser på at samle den sædvanligvis organisationsmæssige fragmenterede sektor har gennem
tiderne været mange, men denne gang synes branchens forskellige aktører, organisationer,
foreninger og virksomheder at være determineret på at finde en løsning. Projektet skulle facilitere
den afklarende proces samt anvise mulige organisationsmæssige løsninger.
Gennem både formel og uformel koordinering og afklaring samt gennem en række møder
hovedsagelig i en nedsat initiativgruppe bestående af repræsentanter for de allerfleste betydende
aktører inden for branchen lykkedes det at forhandle et forslag til en organisationsstruktur, som alle
kunne acceptere, på plads. På denne baggrund blev foreningen Danske Kartofler dannet ved en
stiftende generalforsamling i Billund den 2. august 2012. Foreningen har etableret sig med
bestyrelse, faglige udvalg inden for organisationens hovedinteresseområder (bl.a. spisekartofler og
læggekartofler) inden for dyrkning, forarbejdning og afsætning af kartofler og kartoffelprodukter
ligesom den udgiver et magasin ”Danske Kartofler”. Foreningens hjemmeside er under etablering.

Projektets faglige forløb
Formål
Målet med projektet var at yde støtte til kartoffelbranchen i dens afklaring af mulighederne for at
etablere en samlende brancheorganisation.
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Bestræbelser på at samle den sædvanligvis organisationsmæssige fragmenterede sektor har gennem
tiderne været ligeså mangfoldige som halvhjertede, men denne gang synes branchens forskellige
aktører, organisationer, foreninger og virksomheder at være determineret på at finde en løsning.
Med en bred opbakning til bestræbelserne konkretiseret ved nedsættelsen af en initiativgruppe
bestående af repræsentanter for en dækkende del af branchens aktører synes en fornuftig basis for
etableringen af projektet således at være til stede.
Projektets hovedformål var at facilitere den afklarende proces samt anvise mulige
organisationsmæssige løsninger.

Aktiviteter
Projektets aktiviteter har taget form som
- Facilitering af processen med branchens egen afsøgning af muligheder for etablering af en
fælles organisation, herunder navnligt;
- Afsøgning og analysering af mulige organisationsformer;
- Indhentning og formidling (til initiativgruppen) af erfaringer fra andre brancher, både i, og
uden for, Landbruget;
- Oplistning, bearbejdning og fremlæggelse af lister af potentielle arbejdsopgaver for en
fælles brancheorganisation;
- Udarbejdelse af organisationsbeskrivelser for et par shortlistede organisationstyper;
- Udarbejdelse og revision af udkast til vedtægter
- Beregning af potentielle indtægter og udgifter for foreningen
- Udarbejdelse af budget
- Forhandling med øvrige nærtstående interessenter, bl.a. Landbrug & Fødevarer og
Videncentret for Landbrug.
Initiativgruppens drivkraft havde sit udgangspunkt i henholdsvis Specialudvalget for Kartofler og
Kartoffelpartnerskabet personificeret ved deres respektive formænd, Carl D. Heiselberg og Steen
Bitsch. Udviklingen i initiativgruppens arbejde resulterede hurtigt i, at disse kom til at danne et
uformelt formandskab for gruppen, idet der på denne måde var repræsentation af både
produktionssegmentet og forarbejdnings/afsætningssegmentet i branchen.
Projektet ydede gennem implementeringsperioden omfattende sparring til dette uformelle
formandskab.
I mangel af organisatorisk forankring spillede projektet ligeledes rollen som sekretariat for
initiativgruppen – og dermed det ovenfor nævnte uformelle formandskab.
Projektet var således ansvarlig for indkaldelser, dagsordener og referatet samt nødvendig logistik i
forbindelse med gennemførelsen af møder mv.

2

Resultater
Projektet lykkedes idet branchen den 2. august 2012 ved en stiftende generalforsamling i Billund
etablerede organisationen ”Danske Kartofler”.
Vedtægterne, udviklet med hjælp af projektet, blev vedtaget og der blev valgt en bestyrelse.
Efterfølgende er medlemshvervningen påbegyndt og foreningen oplever et stigende medlemstal.
Foreningen har ligeledes iværksat udgivelsen af et medlemsblad, magasinet ”Danske Kartofler” og
hjemmesiden www.danskekartofler.dk er under udvikling.
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