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Introduktion 

Formålet med dette notat er, at IFRO, som uvildig institution, estimerer antallet af hektarer, der kan forventes 

at blive anmeldt med stivelseskartofler i 2023, og som dermed kan modtage støtte under den kommende 

koblede støtteordning for stivelseskartofler. Dette estimat skal blandt andet danne grundlag for Landbrugs-

styrelsens (LBST) beregning af ordningens forventede støttesats. 

Jakob Vesterlund Olsen har fagfællekommenteret denne udredning, og LBST har haft mulighed for at kom-

mentere på et udkast.  

Baggrund: Den kommende koblede støtteordning for stivelseskartofler 

Som resultat af de nyligt overståede landbrugsforhandlinger er det politisk besluttet, at der skal implemen-

teres en etårig koblet støtteordning for stivelseskartofler i 2023. Formålet med ordningen er at afbøde sti-

velseskartoffelsektorens tab ved afskaffelsen af betalingsrettighederne, hvorved hektarstøtten udjævnes for 

alle hektarer pr. 2023. Det er fra politisk hold vurderet, at denne udjævning vil påvirke stivelseskartoffelsek-

torens økonomi negativt, da avlere af stivelseskartofler hidtil har haft rettighedsværdier, der er højere end 

gennemsnittet, grundet et historisk støttetillæg til arealer med stivelseskartofler. For at være berettiget til 

støtte under den kommende ordning skal arealer være berettiget til basisindkomststøtte (BISS) og anmeldes 

og dyrkes med stivelseskartofler. Ordningens samlede budget er på 25 mio. kr. i 2023. I udgangspunktet for-

ventes ordningen kontrolleret ved en fysisk kontrol af fem procent af støtteansøgerne (Larsen et al., 2021). 

På denne baggrund har LBST bedt IFRO om at udarbejde dette notat, hvori det estimeres, hvor mange hek-

tarer, der kan forventes at blive anmeldt med stivelseskartofler i 2023, og som dermed kan modtage støtte 

under den kommende koblede støtteordning for stivelseskartofler.  

Øvrige væsentlige forudsætninger for IFRO’s besvarelse 

I 2021 opererer Landbrugsstyrelsen med syv forskellige afgrødekoder for kartofler (Larsen et al., 2021). I tabel 

1 præsenteres de otte afgrødekoder, som Landbrugsstyrelsen har opereret med i perioden 2015-2021, samt 

antallet af hektarer, hvortil der er søgt grundbetalingsstøtte under de respektive afgrødekoder. Det vil dog 

kun være arealer, der anmeldes med afgrødekode 151 Kartofler, stivelses-, som vil være berettiget til støtte 

under ovenstående støtteordning.  

Larsen et al. (2021) oplyser, at der vil blive udarbejdet en liste med kartoffelsorter, som kan anmeldes under 

denne afgrødekode i 2023, hvorved det forventes muligt at kontrollere, hvorvidt de anmeldte arealer med 

stivelseskartofler reelt dyrkes med stivelseskartofler og ikke kartoffelsorter, der skal anmeldes under de øv-

rige afgrødekoder for kartofler. Det bemærkes i denne henseende, at nogle af de arealer, der i dag anmeldes 

med afgrødekode 151, kan være dyrket med sorter, som ikke vil blive godkendt under ordningen, grundet 

primær anvendelse som chips/pommes frites. Disse sorter vil derfor skulle anmeldes med afgrødekode 156 i 

2023.  
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Tabel 1. Arealer hvortil der er søgt grundbetalingsstøtte (GB) under forskellige kartoffel-afgrøde-
koder i perioden 2015-2021 

  GB-areal (ha) 

Afgrødenavn 
Afgrøde-

kode 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kartofler, lægge- (certificerede)1 149     579 3.050 3.948 4.962 4.582 

Kartofler, lægge- (egen opformering)2 150 5.731 6.233 6.683 4.829 4.202 4.243 4.128 

Kartofler, stivelses- 151 23.659 26.139 28.253 30.959 35.771 40.660 35.157 

Kartofler, spise- (pakkeri, vejsalg)3 152 9.420 9.311 9.224 8.800 7.982 7.686 7.194 

Kartofler, andre4 153 4.084 4.260 4.840 4.430 4.892 3.503   

Kartofler, spise- (proces, skrællet kogte)5 154           62 56 

Kartofler, pulver/granules-5 155           850 2.563 

Kartofler, friteret/chips/pommes frites5 156           784 2.492 

1Afgrødekode 149 blev oprettet pr. 2017. 2Afgrødekode 150 havde navnet Kartofler, lægge- til og med 2016. 3Afgrøde-
kode 152 havde navnet Kartofler, spise- til og med 2020. 4Afgrødekode 153 udgik pr. 2021. 5Afgrødekode 154, 155 og 
156 blev oprettet pr. 2020.  
Kilde: Larsen et al. (2021)  

Larsen et al. (2021) oplyser endvidere, at landbrugere i tillæg til den kommende koblede støtteordning for 

stivelseskartofler vil kunne opnå støtte til arealer med stivelseskartofler fra et eco-scheme for planteproduk-

tion i perioden 2023-2027. Eco-schemet er fortsat under udvikling, men det forventes implementeret sådan, 

at alle hektarer med stivelseskartofler kan modtage støtte, givet at: 

1) ansøgeren har minimum én afgrødekategori mere end, hvad der bliver krævet under GLM71 (der for-

ventes at komme til at minde om det nuværende krav om flere afgrøder), og at den/de ekstra afgrø-

dekategorier udgør minimum 5 procent af ansøgerens omdriftsareal. 

2) minimum 5 procent af ansøgerens omdriftsareal er dyrket med mindst en af en række godkendte af-

grøder, der kan benyttes til humant konsum. 

Det ovennævnte ordningsdesign for eco-schemet for planteproduktion forudsættes i besvarelsen af dette 

notat. Der er endnu ikke fastsat en støttesats for dette eco-scheme. 

Besvarelse  

Arealet med stivelseskartofler er i høj grad styret af mængden af leveringsrettigheder til de fire kartoffel-

melsfabrikker i landet. På baggrund af bestillingen har IFRO derfor rettet henvendelse til AKV Langholdt og 

de tre fabrikker under KMC med spørgsmålet, hvorvidt de forventer at udvide mængden af leveringsrettighe-

der frem til og med 2023.  

Hverken AKV Langholt, AKK (Karup Kartoffelmelfabrik), AKM (Andels-Kartoffelmelsfabrikken Midtjylland) el-

ler AKS (Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland) forventer at udvide mængden af leveringsrettigheder 

                                                           
1 GLM7 omhandler kravene om årlig afgrødevariation i udkastet til CAP 2023-2027-plan. Der implementeres et krav 
om afgrødediversificering for omdriftsarealer på bedriftsniveau, som minder om det nuværende krav om flere afgrø-
dekategorier under de grønne krav. Kravet forventes at indebære, at landbrugere med mindst 10 ha skal dyrke mini-
mum to afgrødekategorier, og at landbrugere med mere end 30 ha skal dyrke minimum tre afgrødekategorier. GLM-
punkterne beskriver god landbrugs- og miljømæssig stand. 
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for stivelseskartofler i dyrkningsåret 2023 (Nielsen, R.B., 2021; Nielsen, V., 2021; Andersen, 2021; Jørgensen, 

2021).  

Som det fremgår af tabel 1, har det samlede areal med kartofler været stærkt stigende fra 2015 til 2020, men 

med et fald fra 2020 til 2021. Baggrunden for stigningen er udvidelser af proceskapaciteten på kartoffelmels-

fabrikkerne de seneste år.  

Det er usikkert, om det er det høje niveau på 40-41.000 ha i 2020, der er retningsgivende, eller om det er 

niveauet på 35-36.000 ha i 2019 og 2021 der er retningsgivende for arealet med stivelseskartofler. Hertil 

kommer, at det er muligt, at man vil se et fald i arealer anmeldt med afgrødekode 150, Kartofler, lægge- 

(egen opformering), til fordel for et stigende areal anmeldt med stivelseskartofler. Denne effekt vurderes at 

være i niveauet mellem 0 og 2.600 ha. De 2.600 ha er fremkommet ved, for perioden 2019 til 2021, at tage 

gennemsnittet af arealet med læggekartofler (egen opformering) ganget med arealet for stivelseskartofler 

og divideret med summen af de samlede kartoffelarealer. Dette gennemsnit er rundet ned til nærmeste 100 

ha og udgør overkantsskønnet for denne effekt. Effekten kan komme, fordi kartoffelavlere kan have incita-

ment til at anmelde avl af læggekartofler til egen opformering som avl af stivelseskartofler, når denne opfor-

mering er af de godkendte sorter (almindelige sorter for stivelseskartofler), og det i praksis kan være svært 

at kontrollere, hvad avlen i sidste ende bliver brugt til.  

Larsen et al. (2021) bemærker i bestillingen, ”at nogle af de arealer, der i dag anmeldes med afgrødekode 

151, kan være dyrket med sorter, som ikke vil blive godkendt under ordningen, grundet primær anvendelse 

som chips/pommes frites. Disse sorter vil derfor skulle anmeldes med afgrødekode 156 i 2023”. Dette tillæg-

ges ikke nogen væsentlig vægt i vurderingen, idet avlerne også vil have en vis mulighed for at tilpasse deres 

sortsvalg, hvis avlen faktisk anvendes til stivelse. I den henseende skal det bemærkes, at listen med god-

kendte sorter bør offentliggøres hurtigst muligt, sådan at tilstrækkeligt avlsmateriale af de godkendte sorter 

til sæsonen 2023 kan opformeres i sæsonen 2022.       

Samlet set vurderes arealet med afgrødekode 151, Kartofler, stivelses-, i 2023 at blive mellem et nedre skøn 

på 36.000 ha (beskedent over niveauet i 2019 og 2021) og et øvre skøn på 43.000 ha (knapt niveauet i 2020 

plus 2.600 ha læggekartofler) med et centralt estimat på 39.500 ha (gennemsnittet af 36.000 og 43.000). 

Intervallet ligger således inden for et konfidensinterval på +/- 10 procent (+/- 8,9 procent) af det centrale 

estimat.  

Det forventes, at alle arealer med kartofler vil være omfattet af et kommende eco-scheme for planteproduk-

tion, og at arealer med godkendte sorter af stivelseskartofler herudover vil være berettiget til støtte fra den 

koblede støtteordning for stivelseskartofler i niveauet 580-700 kr. pr. ha.  

Selvom dette er et væsentligt arealtilskud, er det beskedent sammenlignet med niveauet af bruttoudbyttet 

pr. ha for stivelseskartofler på omkring 40.000 kr. og niveauet for dækningsbidrag II for stivelseskartofler på 

omkring 10.000 kr. pr. ha baseret på budgetkalkuler for de seneste og kommende år (FarmtalOnline, 2021). 

Dækningsbidrag II for stivelseskartofler er således konkurrencedygtigt med de fleste andre afgrøder, også 

uden tilskuddet. 

Det forventes ikke, at disse ordninger i sig selv vil have nogen væsentlig indflydelse på arealet med stivelses-

kartofler med henvisning til kontraktproduktion og leveringsrettigheder; se også Pedersen (2021) for nær-

mere uddybning af forventningerne til effekterne af eco-schemet for planteproduktion.  
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Støtten kan have en vis indflydelse på markedsprisen på leveringsrettigheder, særligt på lejemarkedet for 

leveringsrettigheder for sæsonen 2023. Dette er forventeligt, fordi lejeprisen for leveringsrettigheder afspej-

ler den profit, der måtte være ved leveringsrettigheden. Når denne profit stiger som følge af den koblede 

støtte, vil det sandsynligvis også medføre en vis stigning i lejeværdien af leveringsrettighederne. 
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