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Resume  
Projektet er startet i 2018 og forløber til 31. december 2020. Projektets formål er at styrke forudsætningerne 
for øget afsætning og udbytte i økologisk kartoffelproduktion i dialog mellem produktions- og afsætningsled 
og ved at øge aftagere og forbrugeres kendskab til fordelene ved at købe danske økologiske spisekartofler. 
Det løses ved gennemførelse af projektets fire arbejdspakker: 1) Øget dyrkningssikkerhed, 2) Sammenhæng 
mellem produktion og marked, 3) Øget samarbejde mellem avlere, rådgivere og pakkerier, og 4) Kend din 
kartoffel.  
 
Primære delmål i projektets andet år: 

1. Udbygge, kvalificere og formidle plantefaglige og dyrkningsmæssige viden, der generes i projektet 
bl.a. ’best practice’, der er identificeret og formidlet via en ny dyrkningsvejledning.  

2. Udnytte potentiale og nedbryde barrierer ved at udbrede kartoffelfaglig viden og skabe dialog i 
kæden fra avler og afsætningsled ved at udbrede den gode historie om den danske økologiske 
spisekartoffel i køkkener og til middagsborde, så professionelle aftagere og forbrugerne ser de 
fordele, den gode lokale spisekartoffel tilbyder ift. sortsvariation, anvendelse, smag og 
bæredygtighed.  

 
Ad delmål 1: I forhold til at opfylde delmål 1 er der opsat følgende milepæle, der er udmøntet gennem 
følgende undersøgelser og løsninger i projektet i 2018: 
 
Milepæl 1.1. Indsamling, kvalificere og formidle viden om nøgleparametre i dyrkning af spisekartofler 
med fokus på udfordringer, der særligt er knyttet til økologisk kartoffelavl.  
I Projektet er der videreført fokus på nøglefaktorer til optimering af dyrkningssikkerheden i produktionen af 
danske økologiske spisekartofler og i styrkelse af forbindelsen mellem produktion og aftagere. Således bedst 
mulige udbud og kvalitet af danske økologiske spisekartofler sikres i alle led fra lægning til servering. Der har 
i 2019 været særligt fokus på at samle nyeste viden om dyrkningsparametre og teknologi til at optimere 
kvalitet og håndtering af læggemateriale, forebyggelse af skimmel og skånsom optagning. Dette er tiltag, der 
kan optimere avlen mhb. på at håndtere og udskyde angreb af skimmel og undgå knoldskader under og efter 
optagning. Arbejdet er løftet gennem litteraturstudie, viden fra planteavlskonsulenter med speciale i 
kartoffelavl samt viden fra medlemmer af fagpanelet med dyrkningsfaglig indsigt. Der udvekslet viden, 
erfaring og hentet input fra vores dygtige avlerne i erfagruppen. Arbejdet er udmøntet i en ’Handleplan for 
kartoffelskimmel’, en undersøgelse af betydning af fysiologisk alder af læggematerialet og afdækning af 
teknologi, der sikrer skånsom optagning med fokus på indstilling af optager og sortering, hertil er brugt den 
såkaldte ’elektriske kartoffel’.   
 
Milepæl 1.2 Sortoversigt målrettet avlere. Da sortsinfo ikke har nogen sortsoversigt over økologiske 
kartofler, er en sådan udarbejdet. Der er indhentet og samlet oplysninger om sorter, der udbydes til 
økologisk avl, med angivelse af karakterer for tidlighed, sygdomsresistens m.fl. fra såvel sortejere, avlere og 
konsulenter.  
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Milepæl 1.3 Erfa-gruppe for økologiske kartoffelproducenter. I hele projektperioden er der oprettet en 
erfa-gruppe for avlere af økologiske spisekartofler i regi af Økologi Rådgivning Danmark. Erfagruppen følger 
hinandens produktioner, deler erfaringer og inddrager faglig viden fra projektets arbejde. Der blev i 2019 
afholdt seks møder, og ikke mindst en åben faglig demonstrationsdag ved kartoffelavler, Martin Ravn, fra 
Hovborg, der også deltager i Erfa-gruppen.  
 
 
Milepæl 1.4. Formidling af dyrkningsvejledning og øvrige projektresultater. Alle resultater og udvalgte 
nøgleparametre er fremlagt på offentligt møde med deltagelse af avlere, konsulenter og øvrige interessenter 
i kartoffelbranchen. Ligeledes er projektets resultater for både 2018 og 2019 formidlet gennem faglige indlæg 
og artikler i fagmagasiner og på okologi.dk 
 
Ad delmål 2: I forhold til at opfylde delmål 2, er der opsat følgende milepæle, der er udmøntet gennem 
følgende undersøgelser og løsningen i projektet i 2019.  
 
Milepæl 2.1 Identifikation og fokus på muligheder, vidensopbygning og -formidling der kan 
understøtte øget omsætning, udvikling og afsætning i økologiske spisekartoffel.      
Potentialet for afsætning samt de muligheder og barrierer, der er for udvikling og afsætning af danske 
økologiske spisekartofler, er behandlet indgående i 2019. Såvel fagpanel og markedsanalysen har givet 
viden og løsningsforslag hertil. Ved årets begyndelse fremgik det i både anbefalingerne fra fagpanellet og i 
markedsnotatet, at der var et akut behov for videns overførsel og -løft særligt hos aftagerne såvel 
professionelle som almindelige forbrugere. Det har derfor været en central indsats i projektet at italesætte, 
belyse og imødekomme behov for bedre specifik viden om kartoffellens mange gode egenskaber og 
anvendelsesmuligheder. Det er gjort dels ved at gennemføre indlæg ved tre arrangementer. Ved 
arrangementerne er projektets kartoffelfaglig viden formidlet til både professionelle aftagere fra storkøkkener 
og bredt i fødevarebranchen, såvel som til almindelige forbruger - en indsats der også har stor fokus og 
prioriteres indgående i projektet fremadrettet. Ligeledes er viden om sorter samlet i en oversigt med 
angivelse af sæson samt anvendelse over for de mest gængse økologiske kartoffelsorter. Her publiceres 
specialviden, der efterspørges af hhv. aftagere og avlere.  
     
Offentliggørelser vedrørende projektet 
 

 
- Der er med stor succes gennemført tre indlæg/arrangementer med fokus på aftagernes kendskab til 

kartoflernes variation i sorter og anvendelse på ’Madens Folkemøde’ og ’Food Festival’ i København 
og Århus. Her er historien, alsidigheden og bæredygtigheden af den gode økologiske danske 
spisekartoffel blevet fortalt, og 8-10 forskellige sorter smagt af professionelle aftagere fra 
fødevarebranchen, såvel som almindelige forbrugere - voksne som børn.  

 
- Sortsoversigt, primært møntet køkkener og forbrugere, for at forbedre kendskabet til 

sortsegenskaber ift. sæson, anvendelse og smag. Sortoversigten publiceres på okologi.dk. 
 

- Sortsoversigt, møntet på avlere, for at give overblik til sortsegenskaber ift. sæson, anvendelse og 
smag. Sortoversigten publiceres på okologi.dk.  
 

- Åbent demonstrations- og dialogmøde med deltagelse af eksisterende og potentielle nye avlere, 
pakkerier og fagjournalister. På mødet formidling af viden til alle interesserede, bl.a. vedr. 
udfordringer og løsninger med afsæt i vidensindsamling, interviewundersøgelse og ekspert-indlæg, 
som blev fremlagt og drøftet mellem nuværende og kommende avlere, konsulenter og 
repræsentanter fra pakkerier, afsætningsled og storkøkkener. 

 
- Handleplan for kartoffelskimmel i økologiske spisekartofler fremlagt på fagligt dialogmøde, via 

erfagruppen, rådgivningen og på okologi.dk. 
 

- Igennem Erfagruppe og indlæg samt via dialog møntet på aftagere og forbrugere er projektets 
arbejde og resultater udbredt og formidlet til kæden af primærproducenter, pakkerier, storkøkkener 
mv.  



 
- Artikler om emner og arrangementer i projektet udgivet i bl.a. Økologisk landbrug, Effektivt landbrug 

og okologisk.nu   
 

- Viden og resultater fra projektet samles på https://okologi.dk/spisekartofler. 
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