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Vejledning til ansøgning om autorisation til avl af præ-basislæggekartofler 
 
Avlerbetegnelse 

Dette skema anvendes kun til ansøgning om avl af præ-basislæggekartofler.  

Ved ansøgning om autorisation til anden avl af kartofler, anvendes andet skema.  

 
Autoriserede arealer 

Hele arealet, der dyrkes af ansøgeren på autorisationstidspunktet, skal angives - opdelt i ejet areal og 

tilforpagtet/lejet areal.  

Det er ikke nok at angive det areal, hvor der planlægges at avle kartofler, eller hvor kartofler indgår i sædskiftet. 

 
Kortskitse 

En målfast skitse med angivelse af størrelsesforhold over samtlige dyrkede arealer SKAL vedlægges 

ansøgningsskemaet.  

De enkelte marker skal være indtegnet med marknummer og areal i hektar.  

På skitsen indtegnes hegn, veje (med angivelse af vejnavn) eller andre faste punkter. Ejerens navn, adresse og 

fastnet/mobiltelefonnummer, samt det seneste årstal for avl af kartofler skal altid anføres på skitsen. 

Ejeren af arealet skal på skitsen attestere rigtigheden af oplysningerne. 
 

Farlige skadegørere 

Ejendomme med forekomst af karantæneskadegørere som f.eks. kartoffelcystenematod, kan ikke autoriseres til 

præ-basisavl.  

Dette gælder også ved samdrift af ejendomme, hvor skadegørerne forekommer, idet sygdommen spredes med 

jord, afgrøder, maskiner m.v. 

 
Indsendelse af ansøgning 

Ansøgninger med henblik på avl af kartofler skal inden den 15. marts det år, avlen etableres, indsendes til 

ovenstående adresse eller pr. mail til xkar@naturerhverv.dk. 

 
Ændring af autorisation. 

Ansøgning om ændring af autorisationstype (f.eks. fra læggekartoffelavler til præ-basis avler) skal indgives 

senest den 15. marts det år, avlen etableres.   

 
Ændringer af autorisationens omfang m.v. 

Ændringer vedrørende de autoriserede arealer (herunder også købte/solgte/forpagtede/lejede arealer) m.v. skal 

skriftligt meddeles NaturErhvervstyrelsen senest den 15. april året før, avlen etableres. 

 
Vigtige avlskrav 

Som autoriseret præ-basisavler er der bl.a. følgende vigtige krav til avl, sortering o.s.v.: 

1) Der må kun indkøbes knolde avlet direkte på sygdomsfrie stiklinger hos autoriserede producenter,  

dog kan avlere, der indleder avl af præ-basis læggekartofler, det første år indkøbe præ-basis læggekartofler 

klasse S3 og S4 af samme sort fra èn præ-basisavler. 

2) Der må kun lægges kartofler jf. pkt.1 eller egen avl godkendt i klasserne S1, S2, S3 og S4 på 

jordbrugsbedriften. 

3) Der skal for præ-basisavl være mindst 50 m til andre avleres kartoffelarealer. 

4) Der skal være mindst 4 kartoffelfrie år inden avl af kartofler. 

5) Der må kun anvendes egne maskiner og redskaber til pleje og håndtering af kartofler. Maskiner og redskaber 

må ikke anvendes udenfor bedriften. 

6) Avlen af præ-basis kartofler skal opbevares, sorteres, pakkes og mærkes på jordbrugsbedriften.  

Jordbrugsbedriften skal derfor samtidig være autoriseret til sortering af egne læggekartofler. 

7) På jordbrugsbedriften må kun opbevares kartofler af egen avl samt indkøbte knolde til næste års avl. 
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