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NaturErhvervstyrelsen udtager jordprøver til analyse for forekomst af kartoffelcystenematoder. Jord-

prøverne udtages for at sikre at rodede planter og kartofler dyrkes i jord/medie, der er fri for kartof-

felcystenematoder. 

Denne instruks skal anvendes ved udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenemato-

der (Globodera pallida og Globodera rostochiensis) i følgende tilfælde:   

1. Marker anmeldt til læggekartoffelavl 

2. Overvågningsprøver i konsumkartoffelmarker  

3. Afgrænsning af nematodmarker  

4. Nematodangrebne marker, prøvetagning med henblik på ophævelse af restriktioner efter 3 el-

ler 6 år   

5. Marker til produktion af planter på friland (bl.a. jordbærplanter, blomsterløg, stikløg, asparges 

m.m.)   

6. Rekvirerede jordprøver, bl.a. eksport af konsumkartofler og godkendelse som kartoffelcystene-

matode fri planteskole 

7. Dyrkningsmedier.  

 

2. Retsgrundlag 

Kartoffelcystenematoder er reguleret af EU's fælles plantesundhedslovgivning. Da kartoffelcyste-

nematoder er en karantæneskadegørere, skal de bekæmpes, hvis de konstateres. NaturErhvervsty-

relsen har som plantesundhedsmyndighed til opgave at overvåge og sikre bekæmpelse af kartoffelcy-

stenematoder i Danmark. Følgende regler vedrørende overvågning af karantæneskadegørere, prøve-

tagningspraksis, herunder krav til antal prøver og regler for marker, som er angrebet af kartoffelcyste-

nematoder er implementeret i de danske bekendtgørelser:  

Love: 

 Bekendtgørelse af lov LBK nr. 198 af 12. marts 2009 om planteskadegørere 

 Bekendtgørelse af lov LBK nr. 195 af 12. marts 2009 om frø, kartofler og planter. 

 

Bekendtgørelser: 

 Bekendtgørelse nr. 452 af 16. maj 2011 om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder (herefter kal-

det bekendtgørelsen om nematoder). 

 Bekendtgørelse nr. 1702 af 16. december 2015 om avl m.v. af kartofler (herefter kaldet kartoffelbe-

kendtgørelsen). 

 Bekendtgørelse nr. 451 af 16. maj 2011 om planter (herefter kaldet plantebekendtgørelsen). 

 

Vejledning til bekendtgørelsen: 

 Vejledning om avl, sortering, mærkning, forsegling af læggekartofler samt produktion af konsumkar-

tofler, 2016. 

1. Formål 
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3. Prøvetyper og prøvestørrelser 

Af nedenstående prøvetagningstyper er det kun for 3.1, der pt. eksisterer en VAKS løsning (Se VAKS 

vejledningerne 3103705_åå-jordprøver – avl af læggekartofler, indtastning af data i VAKS på udtagne 

jordprøver og udskrivning af rapport ved kontroldokumentation).  

Udtagning af prøver udføres på samme måde, se afsnit 7.2 for alle jordprøvetyper, undersøgelse af 

læggekartoffelmarker, overvågning af konsumkartofler, afgrænsning af nematodmark, undersøgelse 

af nye planteskolemarker, samt avlskontrol af frilandskulturer og rekvirerede prøver. 

 

3.1 Undersøgelse af læggekartoffelmarker, aktivitetsnummer 53103 

 

Alle marker anmeldt til læggekartoffelavl skal inden lægning undersøges for forekomst af kartoffelcy-

stenematoder. Ved fund af kartoffelcystenematoder kan der ikke avles læggekartofler på marken.  

Autoriserede læggekartoffelavlere skal hvert år senest 8 uger før lægning af kartofler anmelde de 

marker, hvorpå de forventer af avle læggekartofler. Anmeldelse foretages via Tast Selv for marker til 

læggekartofler eller alternativ via blanket fra NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.  

Link til blanketter og vejledning: 

http://naturerhverv.dk/landbrug/planteavl/kartofler/blanketter/ 

http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Planteavl/Kartofler/Laegge-

kartofler/Blanketter/244-1_Vejledning_til_anmeldelse_af_arealet_til_avl_af_laeggekartofler_2014.pdf 

Anmeldelsen indsendes til Planter, ledsaget af en markskitse. Såfremt anmeldelsen sendes til lokalaf-

delingen, skal den videresendes til Planter xkar@naturerhverv.dk.  

Proces ved anmeldelse via Tast Selv eller i papirskema 

Avleren indtegner arealer til jordprøvetagning i Tast Selv og anmeldelsen overføres til VAKS.  

Modtages anmeldelsen i papirform registrerer Planter anmeldelsen til jordprøvetagning i ISK-skema i 

VAKS. 

Beregningen af prøveantal pr. mark foregår for læggekartoffelmarker automatisk i VAKS. Beregnin-

gen sker efter de kriterier, som er anført i §§ 9 og 10 i Bekendtgørelsen om avl mv. af kartofler. 

I VAKS dannes et PSK (skema til indtastning af prøver) hvor hver mark står, med et antal linjer, som 

svarer til det antal prøver á 500 ml, der skal indsendes for den pågældende mark.  

Anmeldes på papir vil det samlede antal prøver, som skal udtages i en enkelt mark, også være angi-

vet i kopi af anmeldelsesblanketten i kolonnen ”Antal prøver”, som sammen med markskitser, sendes 

til den relevante lokalafdeling.  

Anmeldes via Tast Selv skal prøveantal for hver mark trækkes via VAKS. Ligeledes skal markkort 

hentes og udskrives via IMK. Planter sender mail til lokalafdelingen, når en anmeldelse modtages via 

Tast Selv. 

Anmelderen kan anmode om reduceret prøvetagning. Hvis der på anmeldelsen er krydset af for redu-

ceret prøvetagning, skal avleren kunne fremvise dokumentation for markens historik og tidligere ana-

lysebeviser.  

Marker, der er undersøgt og fundet fri for kartoffelcystenematoder, men som endnu ikke benyttes til 

læggekartoffelavl, kan overføres i op til fire vækstsæsoner, jævnfør § 11, stk. 2 i kartoffelbekendtgø-

relsen. Dette er dog forudsat at der ikke har været dyrket kartofler på arealet siden prøvetagning. 

http://naturerhverv.dk/landbrug/planteavl/kartofler/blanketter/
http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Planteavl/Kartofler/Laeggekartofler/Blanketter/244-1_Vejledning_til_anmeldelse_af_arealet_til_avl_af_laeggekartofler_2014.pdf
http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Planteavl/Kartofler/Laeggekartofler/Blanketter/244-1_Vejledning_til_anmeldelse_af_arealet_til_avl_af_laeggekartofler_2014.pdf
mailto:xkar@naturerhverv.dk
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I skemaet, der ligger i Captia 16-37410-000003 noteres initialer samt dato for modtagelse af opgaven 

i kolonnerne ”kontrollør” og ”modtaget”. Efter udført prøvetagning noteres dato for prøvetagning samt 

dato for forsendelse af prøve i de respektive kolonner ”Udtaget” og ”Afsendt”. 

 

3.2 Overvågningsprøver i konsumkartoffelmarker, aktivitet 53201 

 

NaturErhvervstyrelsen udtager med baggrund i § 35 i kartoffelbekendtgørelse, jordprøver for at over-

våge udbredelsen af kartoffelcystenematoder i konsumkartoffelmarker. Hvert år skal 0,5 % af kon-

sumkartoffelmarken undersøges for at overvåge udbredelsen af kartoffelcystenematoder.  

Planter udsender en kontrolmeddelelse om kontrollens omfang og fordeling hvert år i september. I 

meddelelsen fremgår, hvor mange prøver de enkelte afdelinger skal tage.  

Hvis der konstateres kartoffelcystenematoder, er marken en nematodlokalitet, og bekendtgørelse nr. 

452 af 16. maj 2011 skal følges. 

Denne prøvetagning foregår i muligt omfang samtidig med udtagning af knoldprøver til analyse for 

ring- og brunbakteriose.  

Der skal udtages 400 ml jord per ha ved overvågningsprøver. 

Overvågningsprøverne skal tages i marker, hvor der i indeværende sæson har været konsumavl. Det 

er i hele marken, at der skal tages prøver. Brug IMK til at finde markens størrelse, og herefter udreg-

nes hvor mange prøver, der skal tages per mark. Til indsendelse af jordprøver bruges formular 210, 

som ligger på intranettet.  

Prøverne indtegnes på markkort med angivelse af markens adresse/beliggenhed.  

Efter hvert afsluttet kontrolbesøg sendes følgende bilag pr. mail til xkar@naturerhverv.dk.  

 Formular 210 indscannes, med angivelse af afgrødekode, antal ha, samt evt. sort i den pågæl-
dende mark  

 Markkort med prøvenumre, indscannet i farver 

 Blanketter for knoldprøver fra overvågning for bakteriose fra samme adresse sendes hvis mu-
ligt samtidig 

 Skriv ’Overvågning, konsumkartofler, samt afgrødekode’ eller ’53201’ i emnefeltet. 

 

3.3 Afgrænsning af nematodinficeret mark 

 

Hvis en avler har fået konstateret nematoder på en mark, kan avleren - jævnfør nematodbekendtgø-

relsen – rekvirere en afgrænsende prøvetagning mod betaling. Det er muligt for både læggekartoffel-

avlere og konsumavlere, at søge om at få en afgrænsning af en nematod mark 

Bemærk, at ved en afgrænsende prøvetagning (opdeling af en mark i en fri og en smittet del), er der 

ikke mulighed for reduceret jordprøvetagning (færre prøver). Der udtages altid 1.500 ml. per ha, uan-

set størrelsen af det areal der skal tages prøver af. Det er heller ikke muligt for reduktion af prøvean-

tal for marker over 8 ha.  

Se afsnit 8.2 for registrering af tid, ved prøvetagning i forbindelse med afgrænsning af nematodinfice-

ret del af en mark. 

Se i øvrigt afsnit 9, der omhandler procedurer ved fund af nematoder. 

 

3.4 Marker med forekomst af kartoffelcystenematoder, ophævelsesprøver efter 3 

og 6 år aktivitetsnummer 53101 

 

mailto:xkar@naturerhverv.dk
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Marker inficeret med kartoffelcystenematoder er registeret i NaturErhvervstyrelsens officielle register 

over arealer smittet med kartoffelcystenematode og kan ses i IMK under korttemaet Kartoffel, Kartof-

felcystenematode. Marker registeret i det officielle register undersøges igen 6 år efter fundet, jf. Vej-

ledning om bekæmpelse af kartofelcystenematoder.  

I de 6 år må der ikke dyrkes kartofler eller andre værtsplanter for kartoffelcystenematoder.1  

Der kan dog udtages prøver efter 3 år, såfremt der gennemføres et bekæmpelsesprogram i henhold 

til bekendtgørelsen om kartoffelcystenematoder.  

Den relevante afdeling vil modtage besked fra Planter, når det er tid til at tage jordprøver med henblik 

på fjernelse af en mark fra registret over marker med kartoffelcystenematoder. Jordprøveudtagningen 

skal foretages snarest muligt, efter den er rekvireret af Planter. 

Prøvestørrelse ved prøvetagning til ophævelse af en nematodlokalitet/mark er 1.500 ml/ha (3 prøver 

á 500 ml) per ha, dvs. 1 prøve pr. påbegyndt 1/3 ha. Der er ikke mulighed for reduceret jordprøvetag-

ning.  

Hvis der ikke konstateres nematoder ved undersøgelsen, ophæves restriktionerne for marken, og den 

fjernes fra det officielle register over marker med kartoffelcystenematoder.  

 Hvis en avler/ejer henvender sig til afdelingen vedrørende prøvetagning med henblik på ophævelse, 

skal afdelingen videresende anmodning til Planter. 

 

 

3.5 Undersøgelse af planteskolejord ved dyrkning af visse kulturer, aktivitets-

nummer 53023 

 

Der skal udtages jordprøver til analyse for kartoffelcystenematoder hos planteskoler og i frilandskultu-

rer i følgende tilfælde: 

 I jord der benyttes til dyrkning af planter til plantning af en række slægter og arter nævnt i 

bilag 8 i bekendtgørelse om planter. Prøverne skal udtages før hver dyrkning. For plantesko-

ler kan især følgende kulturer være relevante: 

Asparges, Asparagus officinalis 

Jordbær, Fragaria 

Blomsterløg og – knolde samt stikløg  

Stikløgsproducenter kan fritages fra kravet om jordprøver på særlige betingelser, hvor det er sikret, at 

der ikke sker spredning af cyster. Kontakt Enhed for Planter for nærmere info.  

Prøvestørrelse fremgår af § 12 og § 13 i bekendtgørelse om planter. Standardprøvestørrelsen er 

1500 ml per ha, for de første 8 ha, herefter udtages 400 ml per ha. Der er visse reduktionsmuligheder 

jævnfør. § 13. 

Anmeldelse af marker i planteskoler, der skal undersøges for kartoffelcystenematoder, skal foreta-

ges på anmeldelsesblanket, ”FROPLA 83”, som findes på intranettet under 3023; Avlskontrol i Plan-

ter. Anmelder skal selv anmode om reduceret prøvetagning, på grundlag af en eller flere af de 

nævnte reduktionsmuligheder for prøvestørrelse. 

Der henvises endvidere til ”Instruks for avls- og omsætningskontrol af planter”. 

 

 

                                                           
1 § 4 i Bekendtgørelse nr. 452 af 16. maj 2011 om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder. 
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3.6 Rekvirerede prøver, fx. marker med konsumkartofler til eksport og plante-

skoler med ønske om godkendelse som kartoffelcystenematod-fri plante-

skole, aktivitetsnummer 53662 

 

Ved eksport af konsumkartofler til visse lande bl.a. Norge, stilles krav om, at produkterne er fri for kar-

toffelcystenematoder. Tilsvarende er gældende ved salg af konsumkartofler til EU-lande med beskyt-

tede zoner for kartoffelcystenematoder. Eksportøren kan rekvirere jordprøvetagning hos Planter.  

Der kan også være behov for at undersøge andre planteprodukter fra friland for kartoffelcystenemato-

der, f.eks. rodgrønsager med jord, optrukne juletræer eller rullegræs alt afhængig af importlandenes 

krav.  

Visse planteskoler ønsker at fastholde godkendelse som kartoffelnematode-fri planteskole og skal i 

givet fald teste ny planteskolejord, der inddrages i produktionen, og markjord, der anvendes til potte-

jord. Hvis planteskolen har købt planter, der ikke er fulgt af dokumentation for, at de kommer fra en 

mark testet fri for kartoffelcystenematoder, skal vedhængende jord testes. 

Jordprøverne udføres som en rekvireret ydelse. Rekvirenten indsender en udfyldt rekvireringsblanket, 

sammen med en skitse over den mark, hvorpå der skal udtages jordprøver til Planter. Planter videre-

sender anmodningen til den relevante lokalafdeling.  

Prøvestørrelse, der udtages 400 ml. pr. ha, ved sendinger til eksport, medmindre importlandet har 

specificeret andre krav. For planteskoler, der ønsker godkendelse som kartoffelcystenematod fri føl-

ges anvisningerne i §12 og §13 i bekendtgørelse om planter. 

Det er eksportørens ansvar at fremskaffe oplysninger om importlandets krav, hvis ikke NaturErhverv-

styrelsen har kendskab til dem i forvejen. Det vil altid være sælgers ansvar, at konsumkartofler eller 

andre planteprodukter er fri for kartoffelcystenematoder.  

Ved prøvetagning af pottejord udtages jordprøver af jordbunken – 1 prøve per 10 m3 – eller i den 

mark, hvor jorden hentes. Hvis jorden hentes fra en mark, så benyttes de anvisninger, der gælder for 

marker. Indgår der markjord af forskellig oprindelse, skal der tages prøver af hver mark. 

Se afsnit 8.2 for registrering af tid. 

 

3.7 Patoprøve, aktivitetsnummer 53201 

 

Efter anmodning fra Planter udtages ekstra prøver af et nematodlokalitet med henblik på patotypebe-

stemmelse. Antallet af jordprøver per ha aftales med Planter i hvert enkelt tilfælde.  

 

 

4. Dokumentationskrav og kon-
trol 

4.1 Kontrol af dokumentation for overførte prøver er opfyldt 

 

Ved anmeldelse via Tast selv ligger en kontrolfunktion for antal kartoffelfrie år, og om der anmeldes 

marker på en nematodlokalitet.  

Læggekartoffel- eller planteproducenter kan anmode om reduceret prøvetagning på anmeldelses-

blanketten. Hvis der er anmodet om reduceret prøvetagning, skal rekvirenten kunne fremvise doku-

mentation for, at betingelserne for reduceret antal prøver er opfyldt.  
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Overføres marker fra tidligere år skal rekvirenten kunne fremvise dokumentationen for de overførte mar-

ker. Af dokumentationen skal det entydigt fremgå, at den omhandler den anmeldte mark, samt at 

overførte marker opfylder kravene til sædskifte samt analyseresultater fra tidligere jordprøvetagning.  

Planter kan udtage marker til kontrol for dokumentation af tidligere jordprøveanalyser for den an-

meldte mark. 

 

4.2 Rapportering af dokumentationskontrol 

 

Anmoder Planter om dokumentationskontrol hos læggekartoffelavlere, skal der laves en kontrolrap-

port, som ligger i VAKS-online under 3103705_åå. Efter valg af avler vælges brevskabelon. PLAN-

TER_3103705_åå Rapport_dokumentation_jordprøver. 

Den udfyldte kontrolrapport gemmes på avlersagen med kopi til avleren efter besøget. Se VAKS-on-

line vejledning. Hvis kravene til reduceret jordprøvetagning viser sig ikke at være opfyldt for marker, 

hvor der er anmodet om reduceret prøvetagning, sendes en kopi af eller et link til rapporten til 

xkar@naturerhverv.dk i Planter.  

For alle marker, hvor dokumentationen ikke blev godkendt, skal prøveantallet per mark justeres. Kon-

takt Planter for justering af antal prøver.  

 

Planteproducenter, resultatet af dokumentationskontrol hos planteproducenter registreres i feltet 

2.13 i inspektionsrapporten sammen med angivelse af, hvilken dokumentation der blev fremvist. Ved 

manglende overholdelse af dokumentationskravene kontaktes Planter.  

 

5. Varsling 

Jordprøveudtagning under aktivitetsnummeret 53201 skal varsles skriftligt 14 dage inden besøget.  

Alle andre kontrolbesøg med henblik på jordprøveudtagning er ikke varslede. Det gælder også for do-

kumentationskontrollen ved anmeldelse af reduceret prøvetagning.  

Avler af en mark skal orienteres, når kontrolløren har udtaget prøver i den pågældende mark.   

Se nærmere om varslingsreglerne ifølge retssikkerhedsloven i ’Den generelle kontrolinstruks’ afsnit 3. 

Her er brugen af informationsbrev (til ikke varslet kontrol) og varslingsbrev også beskrevet. 

 

6. Sikkerhedsforskrifter 

Inden påbegyndelsen af jordprøvetagningen, rengøres og desinficeres støvler, stok, bukser og andre 

hjælpemidler med et anerkendt desinfektionsmiddel, for eksempel Virkon S.  

NaturErhvervstyrelsens generelle sikkerhedsforskrifter for lokalafdelingen følges. Forskrifterne er ud-

arbejdet af sikkerhedsudvalget og findes på intranettet under ”Personale” og i ”Den genelle Kontrolin-

struks”.  

Husk at spørge om seneste pesticidspøjtning af marken, før du påbegynder jordprøvetagningen. Hvis 

marken lige er sprøjtet, så udsæt jordprøvetagningen.  

Se også afsnittet om plantesundhedsmæssige forholdsregler i ’Den generelle kontrolinstruks’. 

mailto:xkar@naturerhverv.dk
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7. Udtagning af jordprøver 

For prøvetagning jf. pkt. 3.1 og 3.5 gælder, at alle kulturer ifølge direktiv 2007/33/EF, at jordprøverne 

skal tages mellem høst af sidste afgrøde og før lægning/såning/plantning af den kultur, som omfattet 

af jordprøverne. 

 

Værtsplanter i bilag 1 i direktivet må ikke findes i marken ved udtagning af prøver. 

 

7.1 Udstyr til udtagning af jordprøver 

 

 Anmeldelse af mark, rekvireret ydelse eller oversigt med oplysning om antallet af jordprøver, 

der skal udtages  

 Markkort/skitser over marker, hvor der er mulighed for tydeligt at klæbe prøvenumre på, ud-

skrift fra IMK ved anmeldelse via Tast selv 

 Ved ikke varslede besøg: Informationsbrev om ikke varslet besøg 

 Jordprøveformular 21, ’Jordprøveundersøgelse – Kartoffelcystenematoder’ 

 Jordprøvespyd, den nyeste type, samt tragt 

 Papirposer til jordprøver (forede klodsbundsposer med dimensionerne 7 x 4 x 23 cm) 

 Stregkodelabels  

 Lukkeclips (GP-Clip-Ties med to metaltråde på Ø = 0,7 mm, afskåret i længder á  

140 mm) 

 Plastposer til fugtige prøver 

 Papkasser med indlæg til forsendelse af jordprøver.  

 

Etiketter med stregkoder eller andet klæbes på papirposerne inden jordprøverne tages, da papirspo-

serne af hensyn til etiketternes fastklæbning ikke må være fugtige.  

Udstyr til pakning af jordprøver (poser, kasser, mellemlægsstykker, klips) kan bestilles af afdelingerne 

hos lokalafdeling Herning.  

Transportkasser med hængslet låg til opbevaring af stregkodelabels, jordprøveposer, lukkeclips, for-

mular 210 osv., samt plastikbakker til opbevaring af jordprøver under transport, bestilles hos afdelin-

gen i Herning. 

 

7.2 Praktisk udførelse af prøveudtagning 

 

Udtagning og indsendelse af jordprøverne skal ske straks efter anmeldelsen modtages i afdelingen 

(med forbehold for ugunstige vejrforhold) og i den rækkefølge, som anmeldelserne modtages i.  

Korrekt prøvetagning danner grundlaget for alt videre arbejde med håndteringen af skadegørere, det 

vil være analyse, sagsbehandling ved fund, registrering af prøveresultater mm. Det er derfor meget 

vigtigt, at jordprøvetagningen foregår som beskrevet i instruksen.  

Før man begiver sig ud i en mark, opdeles den så præcist som muligt i felter svarende til det samlede 

prøver i marken, gerne med angivelse af mulige pejlepunkter og evt. GPS koordinater. Startpunkt og 

retning for prøvetagningen angives.  

Skitsen påføres prøvenumre og stregkodemærkater.   

Prøverne udtages jævnt fordelt over hele den anmeldte mark, altså helt ud i siderne af hver enkelt 

mark og begge foragre inkluderet, i parallelle rækker på tværs af den herskende pløjeretning.  
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Der stikkes altid minimum 100 gange pr. ha, uanset hvilken jordmængde, der indsamles pr. ha. 

Der stikkes så vidt muligt én gang i hvert felt af mindst 5 meters bredde og 20 meters længde, 

dvs. i hvert ’felt’ af 100 kvm.  

Indstikkene foretages ved at stikke jordspyddet skråt fremad og nedad i de øverste 5-10 cm af jorden.  

En prøvepose der sendes til analyse, skal indeholde 500 ml. Det er vigtigt at en prøvepose indeholder 

500 ml, for ellers kan rekvirenten, som betaler, betale for flere prøver end nødvendigt, da afregningen 

sker per prøve, der analyseres. 

Det betyder, at én prøvepose kan indeholde prøvetagning for 1,25 ha (ved en prøvetagningsintensitet 

på 400 ml pr ha) eller indeholde jord fra 0,3333 ha, ved en prøvetagningsintensitet på 1500 ml pr ha. 

Jordprøveposen må kun fyldes så meget, at den kan lukkes forsvarligt med lukkeclipsen, flappen buk-

kes 3-4 gange rundt om lukkeclipsen. Der må ikke anvendes hæfteklammer. 

Det er meget vigtigt at undgå sten og græstuer i jordprøverne.  

 

7.3 Kontrol for gengroninger og tidligere kuleplads i læggekartoffelmarker 

 

I forbindelse med jordprøveudtagningen på læggekartoffelmarker foretages samtidig en kontrol for, 

om der er gengroninger. Hvis der findes en enkelt eller flere gengroninger, stoppes jordprøveudtag-

ningen af marken, og marken forlades. Avleren og Planter skal informeres om fundet af gengroninger.  

Hvis kontrolløren ved eller kan se, at der på den anmeldte mark har været kuleplads for kartofler in-

denfor de sidste 3 (basis) eller 4 (præbasis) år, skal kontrolløren stoppe jordprøveudtagningen og 

give Planter besked om, at der er mistanke om, at der har været kuleplads på marken.  

 

7.4 Registrering af jordprøver 

 

Læggekartofler 

Jordprøver udtaget under avlskontrol i læggekartofler skal indtastes i VAKS online, som beskrevet i 

”3103705_åå-VAKS online – registrering af jordprøver osv” 

Der findes ingen offline version, der kan anvendes i denne sammenhæng. Vejledningen findes på int-

ranettet. 

 

Planter/planteskoler 

Obligatoriske jordprøver i planter/planteskoler følger den aktuelle VAKS vejledning, som findes på int-

ranettet sammen med ’Instruks for avlskontrol af planter’.  

 

Marker registreret i det officielle register over marker med nematoder 

Prøver efter 3 eller 6 år med henblik på ophævelse af restriktioner: Planter sender det forudfyldte 

skema til lokalafdelingen. Blanketten udfyldes færdig af kontrollør efter prøvetagning og sendes med 

prøverne til laboratoriet.  

 

Alle jordprøver udover dette 

1. Jordprøveformular 210: Jordprøveundersøgelse – kartoffelcystenematoder” benyttes:  

2. Marker, hvor der produceres spisekartofler eller andre planteprodukter, som skal eksporte-

res (fx til Norge). Formular 210 afkrydses i feltet: ’Avlskontrol af konsumkartoffelmark-ek-

sport’, hvis der er tale om konsumkartofler, ellers afkrydses i feltet ’Eksport’, og afgrøden 

angives. 
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3. Evt. andre marker, her afkrydses under ’Andet’ med uddybende kommentar 

4. Pottejord/dyrkningsmedie. Der afkrydses i feltet ’Dyrkningsmedie’ i 210 

5. Udfyldelse af jordprøveformularen 210 er meget vigtig, da den anvendes til registrering af 

prøver og til prioritering af prøveundersøgelse 

Generelle retningslinjer: 

 Hver jordprøveformular kan kun omfatte avlsmarker for en avler/producent på en adresse.  

 Avlerens/producentens navn, adresse og eventuelle autorisationsnummer/registreringsnum-

mer skal altid anføres. Hvis den aktuelle marks adresse er den samme som avlerens, kan 

der skrives ”samme”, hvis ikke, anføres markens adresse. Ved forpagtede marker skal eje-

rens navn oplyses. 

 Prøvetyper. Prøvetypen skal afkrydses på formularen (se også afsnit 3). Husk altid at anføre 

dyrknings år. Hver jordprøveformular kan kun anvendes til prøver indenfor én af de i instruk-

sen nævnte. 

 Der anføres prøvenumre og mark nr. (fremgår af anmeldelse af avlsmark eller markskitse). 

 
Nederst anføres antal prøver i alt, dato, afdeling og kontrollørinitialer. 

Kopi af formular 210 sendes med jordprøven til Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted. Formular 

210 scannes og sendes til Planter pr. mail: xkar@naturerhverv.dk. 

 

 

8. Pakning og indsendelse af 
jordprøver 

8.1 Indsendelse af jordprøver 

 

Registrering i VAKS og fremsendelse af blanketter skal ske FØR indsendelse af jordprøverne til diag-

noselaboratoriet. 

Prøver sendes umiddelbart efter udtagning og absolut senest indenfor 2 dage. Prøverne tørres i 

laboratoriet, hvis der er behov for dette. Jordprøver må IKKE tørres hjemme hos kontrolløren eller på 

lokalafdelingen. Våde papirsposer kommes i plastposer, men label sættes på papirsposen.   

Jordprøverne pakkes i papkasser med ruminddeling, kassen skal altid afstives med en løs plade i 

bund og top. Poserne skal stå op med stregkoden opad. 

Er der tale om et mindre antal jordprøver, pakkes de omhyggeligt i en solid, mindre kasse, hvor ledig 

plads udfyldes af fast stoppet avispapir. Brug evt. postvæsnets papkasser. 

Få jordprøver (2-3 stykker) kan sendes i en prøvekuvert eller en kuvert foret med boblefolie, men da 

bør prøverne pakkes separat i plastposer. 

Følgende blanketter/oversigter vedlægges jordprøverne i en kuvert eller plastpose:  

 

For jordprøver fra læggekartoffelmarker: 

Øverst i kassen med jordprøver lægges en kopi af anmeldelsen med angivelse af udtagningsdato, 

samt anvendte prøvenumre ud for den enkelte mark.  Markér med farve på anmeldelsen, hvilke prø-

venumre kassen indeholder.   

mailto:xkar@naturerhverv.dk
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Prøver fra en mark sendes altid samtidigt. Er der udtaget mere end 20 prøver i en mark (indholdet i 1 

kasse) sendes prøverne også samlet og kasserne mærkes med avlernummer, marknr. samt 1 af x, 2 

af x osv.  

 

For jordprøver taget med henblik på ophævelse af nematodlokalitet: 

Øverst i kassen lægges modtagne bilag fra Planter udfyldt med fra/ til prøvenumre/stregkoder, dato 

for prøvetagning og kontrollørens initialer. 

 

For rekvirerede prøver, overvågningsprøver i konsum m.m.: 

Der udfyldes en 210 blanket med: 

 avler/producent og markoplysninger 

 kontroltype  

 dyrknings år 

 stregkoder, markbloknummer, mark nr. og afgrødekode 

 distrikt og kontrollør i nederste rubrik. 

 

For prøver fra planteskoler og avlskontrol af frilandsplanter: 

Håndteringen af jordprøver baserer sig udelukkende på data overført fra VAKS til LIMS.  

 

Jordprøverne indsendes til:  

Fødevarestyrelsens Laboratorium, Ringsted 

Afdeling for Plantediagnostik  

Søndervang 4 

4100 Ringsted 

 

8.2 Registrering af tidsforbrug og oversigt af prøvestørrelse 

 

Arbejdstimeforbruget og prøveantal ved kontrolopgaverne i forbindelse med prøveudtagningen konte-

res under det aktivitetsnummer, som fremgår af skemaet. 

Bemærk, at ved jordprøvetagning under aktivitetsnummer 53662 (rekvirerede prøver), skal samlet tid 

til forberedelse, transport, prøvetagning og forsendelse af prøver, noteres på rekvisitionen, der ind-

scannes og sendes til xkar@naturerhverv.dk . 

Opgave Prøvestørrelse 
Aktivitets 

nummer 

Avlskontrol af læggekartoffelmark 

1500 ml/ha op til 8 ha 400 ml /ha for ha derover 

Reduceret: 400 ml/ha op til 4 ha 200 ml/ha der-

over 

53103 

Obligatoriske prøver planteskolemarker 

1500 ml/ha op til 8 ha 400 ml/ha for ha derover  

Reduceret: 400 ml/ha op til 4 ha 200 ml/ha der-

over 

53023 

mailto:xkar@naturerhverv.dk
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9. Ved fund af kartoffelcystene-
matoder 

9.1 Registrering af mark 

 

Ved fund af kartoffelcystenematoder i en mark, anmoder Planter kontrolløren om, at skitse med på-

førte prøvenumre, indscannes og sendes til xkar@narturerhverv.dk  

Ved fund af kartoffelcystenematoder erklæres hele den anmeldte og prøvetagne mark for angrebet. 

Avler kan dog rekvirere fornyet prøvetagning med henblik på at begrænse det inficerede areal til den 

del af marken jf. afsnit 3.3.  Planter vurderer muligheden for at reducere det angrebne mark til kun en 

del af det anmeldte og videresender anmodningen til lokalafdelingen, såfremt afgrænsning vurderes 

mulig. 

Når den angrebne mark/del af mark er fastslået, registreres det i det officielle register over marker 

med forekomst af kartoffelcystenematoder, indtegnes i IMK og anmelder/ejer meddeles de restriktio-

ner, som marken pålægges. Der gælder følgende for marken: 

- forbud mod dyrkning af kartofler m.m. (se dog nedenfor) 

- der udtages tidligst prøver efter 6 år, medmindre nematoder bekæmpes med resistente kartoffelsor-

ter som følge af en godkendt bekæmpelsesplan. Hvis der en godkendt bekæmpelsesplan, kan der 

tages nye prøver efter 3 år.  

 

9.2 Kontrol af nematodinficerede marker 

 

I forbindelse med marksyn hos en læggekartoffelavler, tjekkes om avleren har marker med forekomst 

af kartoffelcystenematoder. Hvert år inden marksyn udsender Planter lister til lokalafdelingerne, over 

registrerede nematodmarker i deres område. Registeret over marker med nematoder har sagsnr. 11-

37410-000003. 

Har læggekartoffelavleren marker med registreret forekomst af kartoffelcystenematoder, skal der gen-

nemføres en kontrol af, at den plan for bekæmpelse, der er aftalt med Planter følges, eller at avler har 

udtaget marken af omdrift. Planen fremgår af den fremsendte liste. 

Det skal kontrolleres at: 

Rekvirerede prøver fx. til eksport  
400 ml pr. ha. Det svare til 1,25 prøvet ha. Med 

mindre andet er oplyst 
53662 

Fornyet jordprøvetagning i nematodlokalitet/mark efter 3 

eller 6 år 
1500 ml pr. ha  53101 

Surveyprøver i konsumkartofler (tidsforbrug til prøvetag-

ning)  
400 ml pr. ha 53201 

Patoprøve Efter aftale med Planter 53201 

Dyrkningsmedie/pottejord 500 ml pr. 10m3 53662 

Afgrænsning af inficeret mark, læggekartofler 1500 ml pr. ha. 53103 

Afgrænsning af inficeret mark, konsummark  1500 ml. pr. ha 53662 

mailto:xkar@narturerhverv.dk
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 Hvis der dyrkes kartofler, at det er den kartoffelsort, som er aftalt med Planter i bekæm-
pelsesplanen 

 At marken er fri for kartofler, hvis marken ifølge bekæmpelsesplanen skal være fri for 
kartofler. 

 Der ikke er sortssammenfald mellem læggekartofler og kartofler i nematodmark (med-
mindre der er givet dispensation hertil jævnfør kartoffelbekendtgørelsen § 33 stk. 3) 

 Resistente sorter er lagt i hele marken inkl. forageren  

 Marken ved visuel kontrol findes fri for forekomst af farlige planteskadegørere, som 
nævnt i afsnit 8.2.3 i instruks for avlskontrol af læggekartofler  

 Afstanden til marker med avl af læggekartofler er overholdt 

 Der er etableret effektiv barriere jævnfør §4 i nematodbekendtgørelsen 

 Udlagt materiale er godkendt, ved kontrol af faktura og plantepas. Bemærk, at egen op-
formering i nematodfri mark indkøbt året før må anvendes 

 Lægnings/optagningskrav er opfyldt (nematodbekendtgørelsen §9, §13), hvis det tids-
mæssigt er sammenfaldende med andet kontrolbesøg hos avleren. Avleren skal vejle-
des om dette krav. 

Resultatet af kontrollen anføres i en overvågningsrapport (Captia: planter_3201_overvågningsrapport 

form.210), som sendes til Planters postkasse xkar@naturerhverv.dk. I overskriften i rapporten anfø-

res ’Nematodkontrol, læggekartoffelavler. I feltet ”Overvågningslokalitet” anføres avlernummer samt 

navn på avler og der sættes kryds ved ”Andet” og noteres ”bekæmpelse af nematoder”. Under ”Even-

tuelle iagttagelser på stedet” anføres hvilken kontrol der er gennemført og resultatet heraf, for hver 

nematodmark (husk marknummer). 

 

 

10. Ikrafttrædelse og ophævelse 
af tidligere instruks 

Nærværende instruks træder i kraft oktober 2016 og erstatter tidligere instruks. 

 

 

10.1 Bilag: 

 

Bilag i instruks for 2016 udgår, og erstattes af en nedenstående oversigt 

 

Internettet: 

Vejledning om anmeldelse af marker til avl af læggekartofler 

Vejledning i udfyldelse af anmeldelse 

Anmeldelse af arealer (inkl. forpagtede) til avl af læggekartofler, mhp. jordprøvetagning i år 20__, for-

mular 244-2 

Forpagtede/lejede arealer til avl af læggekartofler i år__, formular 244-3 

Erklæring om afgrøder dyrket på solgt/bortforpagtet areal, formular 244-4 

 

Intranettet: 

Jordprøveundersøgelse / Overvågning og rekvirerede, formular 210 
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Tastevejledning til PSK-skema, 3103705_åå – VAKS Online – Registrering af jordprøver i læggekar-

toffelavl, som udskrivning af brevet ”Kontrol af dokumentation for reduceret jordprøvestørrelse i an-

meldte læggekartoffelarealer” 

Vejledning til udtræk af kort fra IMK 
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