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Opgavebeskrivelse og kravspecifikation 

Marksyn af præbasislæggekartofler. 
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1. Introduktion  

Opgaven består i at besigtige avl af præbasislæggekartofler under vækst, og registrere 

observationer af forekomst af virus, anden sort, sortben og andre forhold, der har 

betydning for godkendelse og klassificering af avlen med henblik på salg som 

læggekartofler. På grundlag af de registrerede observationer, træffer Landbrugsstyrelsen 

afgørelse om avlens endelige klassificering til salg eller eventuel kassation. 

Opformering 

Forud for salg af en sort af kartofler til avl af spisekartofler, stivelseskartofler, 

chipskartofler m.m., sker en opformering af sorter af læggekartofler gennem op til 8 års 

avl i marken.   

De første 4 generationer avl af læggekartofler i marken, er af kategorien 

præbasislæggekartofler, der avles med henblik på godkendelse som klasse PB.   
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Hver markgeneration af præbasislæggekatofler, skal synes for kvalitetsskadegørere, 

sortsægthed, m.m., for at sikre, at avlen opfylder minimumskravene til EU-certificering 

som præbasislæggekartofler og for forekomst af karantæneskadegørere med henblik på 

udstedelse af plantepas. Hvis avlen ikke opfylder krav til certificering som 

præbasislæggekartofler, kan de certificeres i en lavere klasse S, SE, E eller A, forudsat 

avlen opfylder krav til certificering i en af disse klasser.  

Præbasislæggekartofler er avlet på sygdomsfrie miniknolde. Sunde 

præbasislæggekartofler er en vigtig forudsætning for at kunne avle sunde basis og 

certificerede læggekartofler og for i sidste ende at have en sund avl af konsumkartofler. 

Derfor er der høje krav til præbasislæggekartoflers sundhed og sortsrenhed. 

2 Opgaven 

Avl af præbasislægekartofler foretages kun af autoriserede præbasisavlere. Det er 

styrelsen, der autoriserer læggekartoffelavlere. Der findes pt. 7 præbasisavlere, der alle 

pt. er beliggende i Jylland. Der var i 2017 anmeldt 230 ha til marksyn som 

præbasislæggekartofler. Antal avlere og antal ha kan variere over aftaleperioden, ligesom 

den geografiske placering af avlere kan ændres til også at være uden for Jylland. 

 

Opgaven består i at besigtige avl af præbasislæggekartofler under vækst, og registrere 

observationer af forekomst af virus, anden sort, sortbensyge, mærkning af linjer, afstand 

til anden avl af kartofler og andre faktorer, der har betydning for klassificering af avlen.  

Avler eller avlers repræsentant, kan vælge at deltage i marksyn. 

På grundlag af leverandørs registrerede observationer, træffer styrelsen afgørelse om 

avlens klassificering eller eventuel kassation.  

Leverandør skal udføre syn af præbasislæggekartofler flere gange mens avlen er i god 

vækst og på optimale tidspunkter med hensyn til at kunne se forskellige sygdomme og 

sortsforskelle. Kontrollen forventes sædvanligvis udført i juni –juli måned, men perioden 

kan begynde tidligere eller afslutte senere grundet vejr under lægning og under vækst, 

ligesom marksyn kan strække sig over en kortere eller længere periode.  

Leverandør skal udføre kontrollen jævnfør gældende bekendtgørelse om avl m.v. af 

kartofler og gældende instruks. 

3 Samarbejde mellem leverandør og styrelse 

Landbrugsstyrelsen 

I maj måned modtager styrelsen anmeldelse fra autoriserede præbasisavlere, med 



   

Side 5 af 8 
 

oplysning om deres avl af læggekartofler. Oplysninger angives pr. linje. En linje er avl 

med samme oprindelse.  

Efter sagsbehandling, vil Landbrugsstyrelsen forventet medio juni, sende materiale til 

leverandørs koordinator af kontrol af præbasisavlen. Materialet består af:  

 ”Marksynsrapport for avlskontrol af læggekartofler” for alle præbasisavlere. Af 

marksynsrapporten fremgår den enkelte avlers alle anmeldte linjer. I marksynsrapporten 

skal leverandør registre observationer fra marksyn for hver enkelt linje. Styrelsen sender 

materialet den ene gang, så leverandør skal selv kopiere/printe rapporter til brug ved alle 

syn. 

 Markkort, hvorpå avler har indtegnet de anmeldte linjer 

 ”Instruks i gennemførelse af marksyn hos autoriserede præbasis lægge-kartoffelavlere”, 

herefter kaldet ”instruks”.  

 Liste med udenlandsk læggemateriale 

 Liste over præbasisavlere, med kontaktoplysninger 

 Beskrivelse af nye sorter  

 Brev til avlere, vedrørende behandling af personoplysninger. 

Styrelsen sender sædvanligvis materialet pr. e-mail, med undtagelse af de tegnede markkort, 

da kvaliteten af kortet bliver for ringe ved indscanning. 

Styrelsen udfører tilsyn med opgavens løsning, blandt andet ved deltagelse i syn. 

Styrelsen sikrer, at leverandør er orienteret om øvrige forhold, der har relevans for marksyn 

af præbasislæggekartoffelavlere, som er en forudsætning for og har indflydelse på 

leverandørs udførelse af marksyn. 

 

Opgaver leverandør skal løse 

 

Leverandør planlægger og udfører syn efter gældende instruks og bekendtgørelse. Snarest 

muligt og helst samme dag efter syn, indberetter leverandør pr. e-mail marksynsrapporter 

med registrerede observationer til styrelsen og til avlere, der har fået synet linjer. 

Leverandør skal udføre minimum 2 syn pr. linje hvor den plantesundhedsmæssige tilstand 

kan vurderes. Der kan opstå situationer, hvor der skal udføres flere syn. Det gælder 

eksempelvis, hvis der er fundet én plante med symptomer på sortbensyge ved 2. syn. I det 

tilfælde skal leverandør ved et tredje syn sikre, at plantes er fjernet og der ikke er yderligere 

panter med sortbensyge. Leverandør følger op på, at de nødvendige syn bliver udført, for at 

kunne klassificere avlen og meddeler styrelsen, når marksyn er færdig for den enkelte avler. 
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Leverandør må forvente, at ikke alle linjer hos en avler kan synes ved samme besøg, pga. af 

sorters forskellige tidlighed og evt. forskel i tidspunkt for lægning. Det kan derfor være 

nødvendigt at besøge avlere tre gange eller mere.  

 

Når alle syn er udført for alle avlere, sender leverandør en samlet rapport til styrelsen 

omfattende generelle betragtninger eller særlige iagttagelser fra marksynene. Rapporten kn 

være vedlagt relevante analysebeviser og skal omfatte, men ikke udelukkende omfatte: 

 Iagttagelser omring problemstillinger mht. oprindelse af læggemateriale. Fx hvis der er 

meget virus, anden sort eller lignede i bestemt oprindelsesmateriale, bestemt sort m.m. 

 Generelle betragtninger om fund af andre sygdomme, fx fund af rattlevirus mm, af 

afvigende typer, gengroninger m.m.  

 Særlige forhold hos enkelte avlere 

 Generelle betragtninger om året, var det tidlig, sent, kort eller lang synperiode 

 Hvorvidt syn blev udført på optimalt tidspunkt for henholdsvis virus og sortbensyge. 

 

 

Leverandør skal være opmærksom på:  

 At opgaven er underlagt forvaltningsretlig praksis. Det indebærer bl.a., at avler høres om 

resultat af syn og har mulig for at gøre indsigelser.  

 At syn skal foretages efter gældende regler og praksis, der kan ændres flere gange i 

kontraktperioden. 

 At styrelsen kan vælge at deltage i syn efter eget valg. Styrelsen kontakter koordinator 

forinden. 

 

4. Tidsplan  

Efter kontraktindgåelse afholdes et opstartsmøde mellem leverandør og 

Landbrugsstyrelsen. 

Derefter afholdes årligt i kontraktperioden et møde mellem leverandørs koordinator og 

Landbrugsstyrelsen. 

Nedenfor er i kronologisk rækkefølge angivet enkelt leverancer og opgaver. Da avl af 

kartofler afhænger af vejr m.m. benyttes kun i få tilfælde konkrete datoer for leverancer.  
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 Medio juni sender Landbrugsstyrelsen oplysninger m.m. om linjer der skal synes til 

leverandørs koordinator. 

 Leverandør fordeler opgaven mellem personer der skal syne. 

 Leverandør sender ultimo juni en oversigt over planlagte syn med angivelse af dato for 

første syn til avlere, samt brev om behandling af personoplysninger. 

 Samtidig sender leverandør en oversigt over planlagte syn for alle avlere til 

Landbrugsstyrelsen. 

 Leverandør udfører 2 eller flere syn pr. linje på optimale tidspunkter i vækstperioden, der 

kan strække sig over ugerne 25-32. Perioden kan være kortere eller længere. Leverandør 

rapporterer dagligt observationer fra syn til Landbrugsstyrelsen på xkar@lbst.dk. 

 Leverandør meddeler Landbrugsstyrelsen, når marksyn er slut for den enkelte avler   

 Leverandør sender samlet rapport med generelle observationer eller bemærkninger fra 

årets syn, senest 1. september (MK) 

 Leverandør sender regning for udført syn 

 Styrelsen betaler for syn, efter godkendt rapportering 

5. Mindstekrav 

Følgende mindstekrav (MK) er opstillet. Hvis der er mindstekrav, som leverandør vil 

overopfylde ud over det stillede mindstekrav, kan leverandør beskrive det i sit tilbud.  

Generelle krav til kompetencer 

MK 1. Koordinator og personer der udfører marksyn, skal tale dansk. 

MK 2. De personer, der udfører syn, skal have landbrugsfaglig eller relateret uddannelse 

  på minimum teknikerniveau.  

MK 3. De personer, der udfører syn, skal have minimum 5 års erfaring med syn i et bredt 

  udvalg af kartoffelsorter, med henblik på at vurdere forskellige sorters generelle  

  sundhedstilstand herunder virusforekomst.  

MK 4. Hvert år forud for syn, skal leverandør indsende dokumentation for, at eventulle 

  nye personer, der forventes at udføre syn, opfylder krav til uddannelse og 

  kompetencer nævnt i MK2 og MK 3. Leverandør indeståt tillige for, at punkt  

 10 i kontrakten er opfyldt for disse personer.  

 

Krav til samarbejde om løsning af opgaven 

MK 5. Leverandør skal forud for marksyn, udlevere brev vedrørende behandling af 

  personoplysninger til avlere. 

MK 6. Leverandør skal varsle avlere og Landbrugsstyrelsen med dato for marksyn,  

  forud for syn. 

MK 7. Leverandør skal dokumentere varsling af avlere jf. MK 6. Leverandør skal sende  

 dokumentation til styrelsen. 
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MK 8. Leverandør skal efter anmodning give Landbrugsstyrelsen fuld indsigt i løsning af  

 opgaven både administrativt i form af korrespondance med avlere og i udførelse  

  af kontrol, samt samarbejde omkring styrelsens eventuelle deltagelse i  

  marksyn. 

MK 9. Leverandør, skal sende samlet rapport over udførte syn senest den 1. september i  

  synsåret. 

 

Krav til syn udført af leverandør 

MK 10. Leverandør skal udføre marksyn, udfylde marksynsrapport og rapportere til 

 Landbrugsstyrelsen efter gældende Instruks og gældende bekendtgørelse om avl 

  m.m. af kartofler.  

MK 11. Leverandør skal udføre syn hos alle præbasisavlere.  

MK 12. Leverandør skal udføre marksyn for alle anmeldte linjer. 

MK 13. Leverandør skal på Landbrugsstyrelsen anmodning deltage ved ekstra  

  marksyn foranlediget af avlers eventuel indsigelse med hensyn til 

  observationer gjort ved tidligere marksyn.  

MK 14. Landbrugsstyrelsen kan udpege den/de af leverandørs 

  kontrollører, der skal deltage ved syn nævnt i MK 13, ligesom styrelsen kan 

  vælge selv at deltage. 

 

 

   

 

 

 

 

Bilag:  

Link til: Gældende bekendtgørelse nr.1432 af 1. december 2016 om avl m.v. af kartofler 

Instruks i gennemførelse af marksyn hos autoriserede præbasislægge-kartoffelavlere.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185070

