TOPKVALITET I
ØKOLOGISKE
SPISEKARTOFLER

VELKOMMEN TIL
KARTOFFELEKSPERTPANELET!
Vi er glade for, at du vil deltage i ekspertpanelet i projektet Topkvalitet i økologiske
spisekartofler. Vores mål med arbejdet i projektet er at kortlægge udviklingspotentialet og styrke sammenhængen i hele den økologiske kartoffelkæde fra jord
til bord. Din deltagelse sikrer sparring og vidensdeling på tværs af branchen og
bidrager til at sikre og styrke fremtidens produktion, afsætning, anvendelse og
udbredelse af økologiske spisekartofler.
HVEM SIDDER I PANELET, OG HVAD ER PANELETS OPGAVE?
Kartoffelekspert-panelet mødes to gange hvert år i projektets forløb 2018 - 2020. I panelet sidder 10 fagfolk
med nøgleviden fra hele kartoffelkæden: produktion, pakkeri, grossist, offentligt køkken, privat køkken og kokkeskole, hhv. underviser og elev. Panelets opgave er at kortlægge, forstå og udfordre muligheder og problemstillinger, der identificeres undervejs i forløbet. Panelet formulerer på grundlag af drøftelser på møderne en
række anbefalinger til at løse udfordringer og optimere udviklingspotentialet i kæden.
FØRSTE MØDE I EKSPERTPANELET: INDHOLD OG MÅL
Første møde afholdes 7. juni på virksomheden Danespo i Give og virksomhedens nærliggende pakkeri i
Grønbjerg. Se program for dagen på næste side.
På det første møde fokuserer vi på at kortlægge og drøfte udfordringer og udviklingspotentialer. Vi opfordrer
derfor til, at I alle inden mødet overvejer, hvilke muligheder og udfordringer, I oplever i relation til økologiske
spisekartofler i jeres del af branchen, og forbereder et bud på, hvad der kan gøres for at forbedre udbud, afsætning, anvendelse, formidling og udbredelse/undervisning. Vi sætter bl.a. fokus på parametrene sorter, smag,
kvalitet, sæson, anvendelighed, men udvælg de parametre, I mener, skal være i fokus. Målet med første møde
er netop at kortlægge og drøfte potentiale og udfordringer med udgangspunkt i Jeres faglige indspil. På mødet
er der derfor afsat tid til, at hvert medlem af panelet kan præsentere sit fagområde og overvejelser. De indspil
danner så udgangspunkt for en fælles drøftelse på tværs af kæden.
DET VIDERE ARBEJDE
Resultatet fra første møde bearbejdes af Økologisk Landsforening, der efterfølgende laver en analyse af markedet for økologiske spisekartofler. På andet panelmøde samles og fremlægges markedsanalysen sammen med
input fra panelet og øvrige resultater fra projektets arbejde. Det tjener som inspiration til at drøfte og udfærdige
ekspertpanelets anbefalinger til branchen.
ANDET MØDE I EKSPERTPANELET
Det andet panelmøde forventes afholdt i slutningen af august i forlængelse af en faglige dag med markvandring, faglige oplæg mm. Alle deltagere i projektet er velkomne denne dag, og der er således mulighed for
at få indblik i de dyrkningsmæssige muligheder og udfordringer, der bliver arbejdet med i projektet, bl.a. i
ERFA-grupper for avlere.

FØRSTE MØDE I PANELET
Dato: Torsdag d. 7. juni kl. 10.00 – 14.00
Sted: Grønbjerg Pakkeri, Klinkvej 9, 7323 Give
samt Danespo, Ryttervangen 1, 7323 Give

DAGENS PROGRAM
09.50 Vi mødes på Grønbjerg pakkeri
Klinkvej 9, 7323 Give
10.00 Velkomst og præsentation af dagens program
v/ Anton Rasmussen, projektleder, Økologisk Landsforening
10.15 Rundvisning på pakkeriet
v/ Michael Sylvestersen Platz, Danespo
11.15 Kørsel til Danespo
Ryttervangen 1, 7323 Give
11.30 Frokost
12.00 Hvorfor er der behov for en fælles indsats for danske økologiske spisekartofler?
v/ Torben Blok, Markedschef, Foodservice, Økologisk Landsforening
12.15 Præsentationsrunde v/ekspertpanelets deltagere
Hvert medlem af panelet præsenterer sit fagområde og sine overvejelser
(se introduktionen på forrige side)
13.00 Tværfaglig diskussion med indspil fra panelet
• Kortlægning og drøftelse af potentiale, behov og udfordringer
• Fokusområder nu og i fremtiden
• Vigtige kvalitetsparametre
• Produktion, udbud og efterspørgsel: sæson, sorter, mængder
• Anvendelse og udbredelse, interessen for økologiske spisekartofler på tallerkenerne
• Nye muligheder og forventning til kommende dyrkningssæson
13.45 Opsamling og afrunding
14.00 Tak for i dag!

Mere om projektet

TOPKVALITET
I ØKOLOGISKE
SPISEKARTOFLER
Markedet for økologiske spisekartofler er i markant vækst, men er udfordret af varierende udbud, som dels
skyldes relativt stor udbyttevariation i avlen. Projektets mål er at styrke udbud, afsætning og udbrelse af økologiske spisekartofler, bl.a. ved at kortlægge udfordringer og muligheder i hele kæden ift. f.eks. sortvalg, dyrkning, anvendelse, kvalitet, smag, pris, udbud og formidling/udbredelse.
Projektets mål er at skabe forudsætningerne for en stabil økologisk kartoffelproduktion i harmoni med efterspørgsel, afsætning og anvendelse, så der opnås et mere solidt grundlag for økologisk kartoffelproduktion i Danmark, større dyrkningssikkerhed og bedre understøttelse af markedets efterspørgsel på en variation
af sorter af høj kvalitet. Projektet indsamler og faciliterer viden og udviklingsmuligheder, der løser, løfter og
udbygger udbytte, kvalitet, afsætning, udbud og udbredelse af danske økologiske spisekartofler.
Projektet søger således at finde og optimere løsninger på både dyrknings- og markedmæssige udfordringer. I den
dyrkningsfaglige del af projektarbejdet indsamles og deles viden og praktiske erfaringer fra erfarne avlere og rådgivere i Økologisk Landsforening, ØkologiRådgivning Danmark og SEGES. ’Best practise’ for centrale dyrkningsparametre identificeres og udbredes via demonstrationsdage og opdatering af dyrkningsvejledning.
I den markedsorienterede del af projektet kortlægges og drøftes muligheder og udfordringer på tværs af
kæden fra jord til bord med henblik på at styrke sammenhængen. Der gennemføres bl.a. en markedsanalyse, som kortlægger potentialet for at øge produktion, afsætning og anvendelse af økologiske spisekartofler i
Danmark de kommende år.
Projektet ledes af Økologisk Landsforening og støttes af Fonden for Økologisk Jordbrug og Kartoffelafgiftsfonden. Projektet er startet i 2018 og forventes at forløbe frem til udgangen af 2020.
LÆS MERE PÅ OKOLOGI.DK
okologi.dk/landbrug/projekter/frugt-baer-og-groentsager/topkvalitet-i-oekologiske-spisekartofler

