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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 2024-2027, og som dermed kan modtage støtte under den kom-

mende koblede støtteordning for stivelseskartofler i denne periode. Bestillingen efterfølger en tidligere ud-

redning fra IFRO om det forventede areal med stivelseskartofler i 2023 (Pedersen, 2021). 

Jakob Vesterlund Olsen har fagfællekommenteret denne udredning, og Landbrugsstyrelsen har haft mulig-

hed for at kommentere på et udkast.  

Baggrund: Den kommende koblede støtteordning for stivelseskartofler 

Som et resultat af landbrugsaftalen skal der implementeres en koblet støtteordning for stivelseskartofler i 

2023-2027. Formålet med ordningen er at afbøde stivelseskartoffelsektorens tab ved afskaffelsen af beta-

lingsrettighederne, hvorved hektarstøtten udjævnes for alle hektarer pr. 2023. Det er vurderet, at denne 

udjævning vil påvirke stivelseskartoffelsektorens økonomi negativt, da avlere, der også dyrkede stivelseskar-

tofler i referenceperioderne, grundet et historisk støttetillæg til arealer med stivelseskartofler hidtil har haft 

betalingsrettigheder, der medfører grundbetalingsudbetalinger, der er højere end gennemsnittet. 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 75 mio. kr. i 2023-

2027 og med et faldende årligt budget over perioden, jf. tabel 1. 

Tabel 1. Budget for den koblede støtteordning for stivelseskartofler i 2023-2027 

År 2023 2024 2025 2026 2027 

Finansiering (mio. kr.) 25  20  15   10  5 

Landbrugere, der har stivelseskartoffeltillæg på deres rettigheder, men i mellemtiden er ophørt med stivel-

seskartoffelproduktion, vil også få deres økonomi påvirket negativt, men de vil ikke få adgang til denne kom-

pensation, da den er koblet til produktionen. 

Øvrige væsentlige forudsætninger for IFRO’s besvarelse 

Som fremført i Pedersen (2021) opererer Landbrugsstyrelsen i 2021 med syv forskellige afgrødekoder for 

kartofler (Larsen et al., 2021). I tabel 2 præsenteres de otte afgrødekoder, som Landbrugsstyrelsen har ope-

reret 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, stivel-

ses-, 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 2. Arealer hvortil der er søgt grundbetalingsstøtte (GB) under forskellige kartoffelafgrøde-
koder i perioden 2015-2021 samt foreløbig opgørelse for stivelseskartofler i 2022 

  GB-areal (ha) 

Afgrødenavn Afgrødekode 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 

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 38.600 

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) * Foreløbig opgørelse fra Landbrugsstyrelsen1 

Larsen et al. (2021) oplyser endvidere, at landbrugere i tillæg til den kommende (afgrødeareal-) koblede støt-

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

planteproduktion (Bioordningen, Planter) 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 GLM72 (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.  

Besvarelse  

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

melsfabrikker i landet. I forbindelse med udarbejdelsen af Pedersen (2021) blev der rettet henvendelse til 

AKV Langholdt og de tre fabrikker under KMC med spørgsmålet, hvorvidt de forventer at udvide mængden 

af leveringsrettigheder frem til og med 2023.  

                                                           
1 Personlig meddelelse, Tobias Holmsgaard Larsen, Landbrugsstyrelsen, 2022. 

2 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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Hverken AKV Langholdt, AKK (Karup Kartoffelmelfabrik), AKM (Andels-Kartoffelmelsfabrikken Midtjylland) 

eller AKS (Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland) forventer at udvide mængden af leveringsrettighe-

der for stivelseskartofler i dyrkningsåret 2023 (Pedersen, 2021).  

Der er ikke rettet henvendelse til kartoffelmelsfabrikkerne i forbindelse med denne udredning, idet horison-

ten er for lang til, at det forventes, at der kan gives et entydigt svar. Det forudsættes, at den eksisterende 

kapacitet på kartoffelmelsfabrikkerne opretholdes i perioden 2023-2027. 

Det bemærkes, at kartoffelmelsfabrikkerne bruger store mængder naturgas, og at de er på Energinets liste 

over ikke-beskyttede kunder i tilfælde af en alvorlig forsyningskrise (Energinet, 2022). Hvis der kommer for-

syningsproblemer med hensyn til leverance af naturgas, for eksempel som følge af Ruslands krig i Ukraine, 

kan det få konsekvenser for kartoffelmelsfabrikkerne. Ved længerevarende forsyningsproblemer kan det 

også påvirke arealet med stivelseskartofler. Den aktuelle situation påvirker ikke arealet i 2022, men potentielt 

i 2023, hvis økonomien bliver så dårlig, at avlerne vælger ikke at lægge kartofler næste år.  

Dog kan den koblede støtte til stivelseskartoffelproduktion alt andet lige medføre, at produktionen hurtigere 

kan genoptages i tilfælde af en nedlukning eller reduktion af kapaciteten på kartoffelmelsfabrikkerne. Dette 

kan ske, fordi den koblede støtte kan ses som et beskedent tilskud til etablering af stivelseskartoffelafgrøden, 

selv i en situation hvor afsætningen og værdi ved en eventuel alternativ anvendelse er usikker. Dette kan 

være en situation, hvor gasforsyningen er påvirket, og usikkerheden går på, hvornår gasleverancerne norma-

liseres eller erstattes med alternativer. Hvorvidt dette tilskud vil have en effekt på arealet i en sådan situation, 

er usikkert og vil bero på aktørernes vurdering af adgangen til naturgas eller alternativer i en mangelsituation.  

Som det fremgår af tabel 2, 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.  

Som fremført i Pedersen (2021) er det 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 afgrøde-

kode 150, Kartofler, lægge- (egen opformering), til fordel for et stigende areal anmeldt med stivelseskartof-

ler. 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 incitament til at anmelde avl af læggekartofler til egen opformering som avl af sti-

velseskartofler, når denne opformering 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.  

Samlet set vurderes arealet med afgrødekode 151, Kartofler, stivelses-, i 2023 -2027 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 foreløbige opgjorte areal for 2022 ligger på 38.600 ha og er således inden for konfiden-

sintervallet og giver ikke anledning til ændring af vurderingen fra Pedersen (2021). Konfidensintervallet skal 
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fortolkes som en angivelse af usikkerheden under normale forhold. I tilfælde af en alvorlig og længereva-

rende forsyningskrise for naturgas eller lignende ekstreme situationer vil arealet kunne falde under det an-

givne nedre skøn. En sådan situation er således ikke indregnet i estimatet for arealet med stivelseskartofler. 

Det forventes, at alle arealer med kartofler vil være omfattet af den kommende Bioordning Planter med 

støtte i niveauet omkring 610 kr. pr. ha (Pedersen, 2022), og at arealer med godkendte sorter af stivelseskar-

tofler herudover vil være berettiget til støtte fra den koblede støtteordning for stivelseskartofler i et niveau 

faldende fra cirka 633 kr. pr. ha i 2023 til 127 kr. pr. ha i 2027.  

For at sætte det samlede afgrødespecifikke tilskud fra Bioordning Planter og den koblede støtte til stivelses-

kartofler i relief er de samlede etableringsomkostninger for stivelseskartofler beregnet som summen af om-

kostningen til læggekartofler, omkostningen til lægning og omkostningen til stenstrenglægning til i alt 7.387 

kr. pr. ha (Farmtal Online, 2022). Hvis der er stor usikkerhed om afsætningen eller prisen for eksempel på 

grund af naturgassituationen, vurderes det, at arealet kan falde, på trods af de koblede tilskud, i kraft af de 

høje etableringsomkostninger for afgrøden. 

Tabel 3 viser vurderet areal og tilskud med supplerende oplysninger i oversigtsform.  

Tabel 3. Vurderet areal med stivelseskartofler i 2023-2027 samt supplerende oplysninger 

År 2023 2024 2025 2026 2027 

Finansiering (mio. kr.) 25  20  15   10  5 

Vurderet areal, ha 39.500 39.500 39.500 39.500 39.500 

Koblet støtte, kr. pr. ha 633 506 380 253 127 

Tilskud fra Bioordningen Planter, kr. pr. ha1 610 610 610 610 610 

Afgrødespecifik tilskud i alt, kr. pr. ha 1.243 1.116 990 863 737 

Etableringsomkostninger, kr. pr. ha2 7.387 7.387 7.387 7.387 7.387 
1 Pedersen (2022), 2 FarmtalOnline (2022). 

Det forventes ikke, at den koblede støtte eller støtten fra Bioordning Planter i sig selv vil have nogen væsentlig 

indflydelse på arealet med stivelseskartofler i tilfælde af normale produktionsforhold, med henvisning til 

kontraktproduktion, leveringsrettigheder og begrænset proceskapacitet. 
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