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1. Baggrund 

 

NaturErhvervstyrelsen har anmodet DCA om at vurdere de plantesundhedsmæssige 

risici ved udbringning og deponering af restprodukter/affald fra danske 

kartoffelforarbejdende virksomheder på udækkede og ubefæstede udendørsarealer, i 

særdeleshed hvis det sker på eller i nærheden af landbrugsjorde. Og på den baggrund 

give anbefalinger om a) hvilke karenstider der vil være relevante for avl af 

værtsplanter (specielt kartofler) på sådanne deponiarealer, og b) hvilke eventuelle 

behandlingsmetoder af restprodukter/affald eller andre plantesundhedsmæssige 

procedurer i industrien eller planteavlen, som kunne gøre det muligt at reducere 

karenstiderne. 

 

Som baggrund for anmodningen henviser NaturErhvervstyrelsen til, at spørgsmålet 

om plantesundhedsmæssige risici ved deponering af restprodukter og affald fra 

kartoffelforarbejdning og sortering er blevet aktualiseret af et udbrud fra 2014 af 

kartoffelbrok i Midtjylland hos avlere af kartofler til stivelsesproduktion. Desuden 

henviser NaturErhvervstyrelsen til rapporten fra 1997, ‘Risikoen for spredning af 

planteskadegørere med affald, som anvendes på landbrugsjord’ (udarbejdet af en 

arbejdsgruppe under det daværende Plantesundhedsråd), hvori der redegøres for 

visse af disse problemstillinger, samt til bekendtgørelsen om kartoffelavl, der 

indeholder regler for planteavl efter udbringning af restprodukter og affald.  

 

Introduktion 

I nærværende besvarelse har vi vurderet de plantesundhedsmæssige risici ved 

udbringning og deponering af restprodukter/affald fra danske kartoffelforarbejdende 

virksomheder. Vi har vurderet de organismer, som er nævnt i bestillingen fra NAER: 

det gælder Synchytricum endobioticum, de to bakterioser (Clavibacter michiganensis 

subsp. sepedonicus og Ralstonia solanacearum), cystenematoderne (Globodera 

rostochiensis og G. pallida), rådnematoden (Ditylenchus destructor), 

rodgallenematoderne (Meloidogyne chitwoodi og M. fallax), tre Epitrix spp., Tomato 

spotted wilt virus, potato stolbur phytoplasma samt ’kartoffelvira og virusagtige 

organismer’ (fra Direktiv 2000/29 Bilag 1 afsnit A, pkt. d2). I vurderingen af 

sandsynligheden for spredning er medtaget, hvorvidt de enkelte organismer er 

hjemmehørende i Danmark eller vides at forekomme i de lande, hvorfra der 

importeres kartofler. Derudover er det taget med i overvejelserne, hvorvidt de enkelte 

organismer er jordbårne eller ej, da det har betydning for vigtigheden af spredningen 

med restprodukter/affald i forhold til andre former for spredning. Der gives en kort 

beskrivelse af relevante egenskaber for de enkelte organismer. Muligheden for 

forekomst af de enkelte organismer i de enkelte fraktioner af restprodukterne/affaldet 

vurderes. For de organismer hvor der vurderes at være en reel risiko for spredning, 

gives desuden en kort vurdering af skadegørerens epidemiologiske relevans under 
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danske forhold. Der gives til slut for hver organisme en sammenfatning og 

anbefalinger af anvendelse/deponering af de enkelte restprodukter/affaldstyper samt 

mulige foranstaltninger til eliminering af smitterisikoen.  

 

Håndtering af affald og restprodukter er kort omtalt nedenfor. I bilag 1 er en mere 

uddybende omtale med generel beskrivelse af virksomhedernes produktionsprocesser 

fra modtagelse af kartofler til slutprodukt med typiske affald/restprodukter i 

processen. Der er i beskrivelsen fokuseret på behandling og bortskaffelse i relation til 

mulige plantesundshedsmæssige risici. NAER har januar 2015 foretaget en indledende 

undersøgelse af håndtering af affald og restprodukter i produktionen af 

kartoffelstivelse og chips. Vi har sammenfattet besvarelserne og har desuden selv 

taget kontakt til disse og andre udvalgte kartoffelforarbejdende virksomheder. 

Sammenfatning for de forskellige virksomhedstyper fremgår af bilag 1.  

 

 

2. Typer af restprodukter/affald 

Danske kartoffelforarbejdende virksomheder omfatter kartoffelmelsfabrikker, 

chipsfabrikker, sorterervirksomheder (pakkerier) og skrællerier. Afhængig af 

virksomhedens type kan de behandlede/forarbejdede kartofler/råvarer stamme fra 

Danmark, EU-lande eller tredjelande. 

 

Nedenfor gives et overblik over typiske restprodukter/affald, og hvorledes den 

generelle håndtering af disse sker. I bilag 1 findes uddybende beskrivelser af 

produktionsprocesserne i de forskellige virksomhedstyper og de tilhørende typiske 

former for restprodukter/affald.  

 

De forskellige restprodukter/affald kan sammenfattes til følgende generelle kategorier, 

som normalt ikke behandles før deponering/afsætning: 

 

1. Jord, affaldsknolde, planterester o.lign. vegetabilsk affald (fx sigterester) som 

ofte deponeres på landbrugsjord 

2. Sand, grus og sten som ofte anvendes som vejmateriale eller deponeres i 

grusgrave 

3. Vaskevand som enten ufiltreret eller efter filtrering (25 μm) deponeres på 

landbrugsjord 

4. Pulp (fiberfraktion og rester) som ofte afsættes som dyrefoder 

5. Frasorterede kartofler og kartoffelrester som ofte afsættes som dyrefoder  
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Derudover forekommer restprodukter/affald, som normalt gennemgår en eller anden 

form for behandling, typisk opvarmning til høje temperaturer, og som ofte anvendes 

til foder, tilføres landbrugsjord som gødning eller afsættes til biogas-/rensningsanlæg: 

 

6. Procesvand 

7. Mos 

8. Protamylasse (organisk gødning) 

9. Kartoffelprotein 

10. Kondensat (nedsives) 

11. Skræller, rester  

 

Kategorierne er sammenfattet i tabel 1. 
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Tabel 1. Oversigt over typiske former for restprodukter/affald i forbindelse med behandling og forarbejdning af kartofler 

med angivelse af den typiske behandling, som gennemgås før deponering/afsætning. Angivelserne for deponering og 

afsætning er generelle, da variationer forekommer fra virksomhed til virksomhed. 

 

Type Behandlng Vej, grusgrav Stald Landbrugsjord Foder Biogas Nedsivning Losseplads Rensningsanlæg 

Jord og planterester Ubehandlet, tørrens +   +       +   

Sten Ubehandlet, tørrens +   +       +   

Sand Ubehandlet, tørrens + + +       +   

Sigterester, rester mv Ubehandlet     +           

Vaskvand Ubehandlet     +           

  0,5 mm           +     

  25 μm sigte     +           

Pulp Ubehandlet       + +       

Kartoffelrester, 
frasorterede kartofler Ubehandlet       +         

Procesvand Høj temp       +         

Procesvand, skrælleri 100 °C, bioreaktor     +       + + 

Mos (skræller, rester) 100 °C       +         

Protamylasse Høj temp     +           

Frugtsaft Høj temp, vandbassin       +         

Kartoffelprotein Høj temp       +         

Kondensat Høj temp         +       

Skræller, rester 
Høj temp, 
fermentering       +         

Skalper Høj temp       +         

Rester Høj temp     +           
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3. Vurderinger for de aktuelle skadegørere 

3.1 Virus og virusagtige organismer  

 

Baggrund 

Bestillingen omfatter Tomato spotted wilt virus (TSWV) og ’kartoffelvira og virusagtige 

organismer’ jf. Bekendtgørelse om planter, Bilag 1 pkt. d2 (Miljø- og 

Fødevareministeriet 2015). Se tabel 2 for en liste over de omfattede virus, deres 

relevante karakteristika og navneforkortelser. 

 

Virus er ganske få nm (ca. 25-1000 nm) afhængigt af formen (runde, aflange, 

stavformede). De lever i plantens celler eller ledningsvæv og kan overføres mellem 

planter via vektorer (som især kan være svampelignende organismer, nematoder eller 

insekter som fx trips eller bladlus) eller ved mekanisk overførsel fx via kontakt mellem 

planter, dyrs kontakt til planter eller sår på værtsplanten (tabel 2). De fleste virus kan 

overføres mekanisk, men med forskellig effektivitet. Blandt de relevante virus har PVX 

og PSTVd den højeste risiko for mekanisk overførsel, mens TSWV mekanisk overføres 

meget vanskeligt (Brunt et al. 1996).  

 

Frie viruspartikler har en begrænset levetid, som opgives som ’longevity in vitro’ 

(LIV). Denne måles i ren plantesaft ved stuetemperatur og viser, hvor lang tid virus 

bevarer sin infektivitet. Typisk ligger LIV på nogle få dage til uger (tabel 2) (Brunt et 

al. 1996). Der er ikke mange undersøgelser over virus’ levetid i jord, dog nævner 

Mehle & Ravnikar (2012), at absorption til lerpartikler kan forøge levetiden betydeligt. 

Dog vurderes det som meget lidt sandsynligt, at virus vil kunne overleve frit i jorden 

hen over fx en vinter. 

 

I tabel 2 angives et ’thermal inactivation point’ (TIP) for hvert virus. Denne er typisk 

mellem 40 °C og 80 °C (Brunt et al. 1996). TIP måles i plantesaft, og det er muligt, at 

TIP i intakt plantevæv vil ligge noget højere. PSTVd og PVX må betegnes som de mest 

termostabile af de relevante virus. I EPPOs ’Guidelines for the management of plant 

health risks of biowaste of plant origin’ anbefales opvarmning til enten i) 74 °C i 4 

timer, ii) 80 °C i 2 timer eller iii) 90 °C i 1 time for inaktivering af virus (OEPP/EPPO 

2008).   

 

Mulighed for forekomst i restprodukter/affald 

Plantevirus kan forekomme i kartoffel-restprodukter (disse specificeres nærmere 

længere nede) i tre smitteformer: i) som frie viruspartikler frigivet fra plantesaft, ii) i 

virusinficeret plantevæv og iii) i virusets vektor (tabel 2).  
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Epidemiologisk relevans af virus og af vektorer 

Kun for PSTVd, Potato stolbur phytoplasma og TSWV vurderes det, at der er en reel 

risiko for indslæbning, da de andre virus ikke vides at forekomme ud over 

Sydamerika, hvorfra der ikke sker import af kartofler til Danmark (Danmarks Statistik 

2016). Vi definerer her ”Ikke-europæiske isolater af kartoffelvirus A, M, S, V, X og Y 

(herunder Yo, Yn og Yc) og potato leaf roll virus (kartoffelbladrullevirus)” som 

genetisk afvigende former af virus, som hovedsageligt stammer fra Sydamerika. 

 

 

For PSTVd, hvor smitteform iii) ikke er relevant (tabel 2), kan der være en yderst 

minimal risiko forbundet med smitteform i) og ii). PSTVd forekommer meget sjældent 

i kartoffel i EU-landene, mens den forekommer hyppigere i Hviderusland, Rusland og 

Ukraine. Derudover er den fundet i Egypten. Hovedparten af alle fund i EU har været i 

prydplanter fra natskyggefamilien (EFSA 2011). Hovedsmittevejen for PSTVd er 

inficerede læggeknolde (OEPP/EPPO 2016h).  

 

For Potato stolbur phytoplasma er der ingen risiko forbundet med smitteform i) og ii), 

da patogenet ikke kan leve uden en levende vært (OEPP/EPPO 2016i). Ligeledes 

vurderes, at der ikke vil være risiko forbundet med smitteform iii), idet vektorgruppen 

(cikader) udelukkende har bladlevende stadier, som derfor ikke vil være at finde på de 

høstede kartofler, som er forarbejdende virksomheders udgangsmateriale.  

 

For TSWV er der kun nævneværdig risiko forbundet med smitteform iii), da viruset 

kun vanskeligt overføres mekanisk og hurtigt nedbrydes udenfor værten (OEPP/EPPO 

1999). Da TSWV kan spredes med trips, er der en risiko for smitte i form af 

virusinficerede tripspupper, der som jordlevende stadier kan føres med kartoffelknolde 

i vedhængende planterester og jord. Tripspupper, der er omkring 1,7 mm lange og 

0,4 mm brede, har en udviklingstid på 5-10 dage. Nedre og øvre temperaturgrænser 

varierer med tripsarten, men ligger for to af de betydende vektorer (Saintpaulia-trips 

(Frankliniella occidentalis) og nelliketrips (Thrips tabaci)) på ca. 5-8 °C hhv. 32-38 °C 

(fx McDonald et al. 1998; Alston & Drost 2008; Jamieson et al. 2012). Lavere 

temperaturer vil kunne tåles under vinterforhold, men antagelig kun i det voksne 

stadie (McDonald et al. 1997; Larentzaki et al. 2007). På basis af oplysninger for 

andre insekter vurderes, at en temperatur på over 52 °C i mere end 10 min vil være 

dødelig for tripspupper (Wang et al. 2002; Wang et al. 2014).  

 

Selv om visse af de trips, som kan sprede TSWV, er kendte (Inoue et al. 2004), så er 

der potentielt flere tripsarter, som kan fungere som vektorer. En artsspecifik 

vurdering af risiko for indslæbning, etablering og spredning kan derfor ikke foretages, 

men det anses for muligt, at der kan indslæbes virusinficerede tripspupper af arter, 

som allerede forekommer i Danmark, fx nelliketrips.   
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For TSWV’s vedkommende er der lavet flere risikoanalyser (Pest Risk Analysis, PRA) 

(Blystad & Johansen 1996; EFSA 2012). Hovedkonklusionerne fra disse er, at den 

langt overvejende smittevej for TSWV er gennem import af inficerede planter til 

plantning, og at TSWV teoretisk vil kunne etablere sig i de fleste områder af EU. Da 

TSWV har et meget bredt værtsspektrum med flere vilde eller dyrkede 

værtsplantearter (fx kartoffel) i Danmark (OEPP/EPPO 1999), og da mindst én af 

vektorerne (nelliketrips) er etableret og almindeligt forekommende på friland i 

Danmark, vurderes det, at TSWV vil kunne etableres og spredes her i landet. TSWV vil 

kunne overvintre i ukrudt (flere familier) eller i inficerede trips (OEPP/EPPO 1999). 

 

Sammenfatning og anbefalinger 

Frie viruspartikler og virusinficeret plantevæv  

Vores ovenstående konklusioner betyder, at kun PSTVd vurderes med nogen 

sandsynlighed at kunne indslæbes og udgøre en smitterisiko som frie partikler i 

restprodukter/affald. Generelt gælder det for virus, inklusive PSTVd, at frie partikler i 

princippet kan forekomme i alle restprodukter, men er særligt relevante i jord, sand, 

sten, vaskevand og pulp (som antages at nedbrydes meget hurtigt og dermed frigive 

viruspartikler). PSTVd (og andre virus) i plantevæv kan forekomme i 

restprodukter/affald, som indeholder planterester (fx frasorterede knolde, skræller 

mv.). Det må forventes, at viruset kan overleve noget længere, når det beskyttes i 

plantedele, end når det forekommer som frie viruspartikler. 

  

For at et restprodukt kan fungere som smittevej kræves, at der sker deponering på 

steder, hvor viruset kan overleve og efterfølgende inficere planter. Da virusvektorer 

normalt kun optager virus fra friskt plantemateriale og altså hverken fra delvist 

nedbrudt materiale eller i form af frie viruspartikler, kan der kun blive tale om smitte 

ved mekanisk overførsel, fx ved at planter kommer i kontakt med inficeret materiale. 

Der foreligger kun få undersøgelser af naturlig infektion af frie viruspartikler. PVY, 

PepMV og PSTVd (Mehle et al. 2014) og PepMV (Schwarz et al. 2010) kan i 

hydroponiske systemer overføres via vand med infektiviteten bevaret i op til flere 

uger. For frie viruspartikler i jord vurderes, at sandsynligheden for smitte er 

væsentligt mindre som følge af kortere levetid og mindre bevægelighed for virusset.  

 

Frie viruspartikler og virusinficeret plantevæv, anbefalinger  

Deponering af ubehandlede restprodukter/affald som vejmateriale, i grusgrave, til 

opfyldning, på godkendte lossepladser el.lign. eller udledning til kommunale 

rensningsanlæg vurderes ikke at ville udgøre en væsentlig risiko. Ligeledes vil 

anvendelse som foder eller afsætning til biogasanlæg næppe udgøre en væsentlig 

risiko. 

 

Restprodukter/affald kan efter våd varmebehandling udbringes til landbrugsjord uden 

restriktioner. Vedr. varmebehandling anbefaler EPPO opvarmning til enten i) 74 °C i 4 
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timer, ii) 80 °C i 2 timer eller iii) 90 °C i 1 time for inaktivering af virus (OEPP/EPPO 

2008).    

 

Alternativt kan restprodukter/affald udbringes til landbrugsjord el.lign. uden 

forudgående varmebehandling, såfremt udbringningen kun sker om efteråret, og kun 

til et begrænset areal, hvor der ikke dyrkes planter, som er værter for PSTVd. 

Risikoen ved dette vurderes som lav, idet efterårsudbragt virus antages at være 

nedbrudt i den efterfølgende vækstsæson. Dog kan der ved udbringningstidspunktet 

muligvis forekomme ukrudtsplanter (hovedsagelig natskyggefamilien), som er 

modtagelige overfor PSTVd – dette vil udgøre en meget lille men potentiel risiko for 

overførsel af smitte fra overvintrende planter. En eventuel karensperiode på et år før, 

der dyrkes kartofler på udbringningsarealet, vil være et yderligere tiltag til minimering 

af spredningsrisikoen. 

 

Virusinficerede vektorer 

TSWV-inficerede tripspupper kan forekomme i restprodukterne jord, sten, sand, 

vaskevand, sigterester, skræller o.a. rester samt frasorterede kartofler og muligvis i 

‘vaskevand og bundfald’ for skrællerier. Det anses for usandsynligt, at tripspupper vil 

kunne overleve de mekaniske processer, der efter vaskeprocessen på 1) 

kartoffelmelsfabrikker fører til pulp- og frugtsaftfraktionen og videre derfra og 2) 

chipsfabrikker fører til dampskrælning og videre derfra.  

 

Virusinficerede vektorer, anbefalinger 

Deponering af ubehandlede restprodukter/affald som vejmateriale, i grusgrave, til 

opfyldning, på godkendte lossepladser el.lign. eller udledning til kommunale 

rensningsanlæg vurderes ikke at ville udgøre en væsentlig risiko. Ligeledes vil 

anvendelse som foder eller afsætning til biogasanlæg næppe udgøre en væsentlig 

risiko. 

 

Restprodukter/affald, som ønskes udbragt til landbrugsjord el.lign., bør 

varmebehandles (til over 52 °C i mere end 10 min) eller filtreres gennem et filter med 

maks. maskestørrelse på 0,15 mm. 

 

Alternativt kan restprodukter/affald udbringes til landbrugsjord el.lign. uden 

forudgående varmebehandling/filtrering, såfremt udbringningen kun sker om efteråret 

og kun til et begrænset areal med græs. Risikoen ved dette vurderes som lav grundet 

nedenstående forhold: 

 TSWV-inficerede tripsindivider forbliver smittede under hele deres udvikling 

(dvs. fra nymfe til voksen), men smitten overføres ikke til æg (OEPP/EPPO 

1999) 

 Tripspupper skal først udvikle sig til voksne trips, før fødesøgning og dermed 

smitte kan finde sted 
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 Ikke alle tripsarter vil kunne overleve danske efterårsforhold 

 Hvis danske efterårsforhold kan overleves, så vil udviklingen til voksne være 

langsom grundet de lave temperaturer  

 Lave temperaturer vil medføre øget dødelighed blandt pupperne  

 Lave temperaturer vil bevirke, at aktiviteten, herunder fødesøgningen, hos de 

udviklede voksne er lav 

 TSWVs brede værtsspektrum omfatter overvejende tokimbladede planter 

(OEPP/EPPO 1999), og græsser inficeres så vidt vides ikke, eller kun i ringe 

grad 

 Ukrudtsarter fra flere familier kan fungere som vært for TSWV, men deres 

epidemiologiske betydning anses for mindre betydende (OEPP/EPPO 1999) 

 Mange voksne trips vil dø i løbet af vinteren, og deres levetid det følgende forår 

vil være begrænset (3-4 uger (Alston & Drost 2008)) 

 

Udbringningsarealet bør fastholdes som græsareal i minimum ét år. 
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Tabel 2. Relevante virus og virusagtige organismer og deres egenskaber. Kilde: 
OEPP/EPPO (1999), OEPP/EPPO (2016h-o), Mehle et al. (2014), Brunt et al. (1996)  
 

 Naturlige 

værtsplanter 

Fund Vektor-

transmission 

Risiko for 

mekanisk 

transmission 

Over-

levelse 

frit 

Hovedtransportvej 

Tomato spotted wilt 

virus (TSWV) 

Mange Mange steder 

inkl. flere lande i 

EU 

Trips Middel LIVa < 1 

dag 

Trips 

Potato stolbur 

phytoplasma 

Solanaceae 

o.a. 

Mange steder 

inkl. flere lande i 

EU 

Cikader Nul Nul Cikader 

Andean potato latent 

virus (APLV), stamme af 

ægplantemosaikvirus 

Primært 

kartoffel 

Sydamerika Biller, herunder 

jordlopper (bl.a. 

Epitrix) 

 

Høj LIV < 21 

dage 

Kontakt mellem 

planter, biller, 

knolde, kartoffelfrø 

Andean potato mottle 

virus (APMoV), 

sydamerikansk 

kartoffelspætningvirus 

Primært 

kartoffel, men 

også andre 

Solanaceae 

Syd-/ 

Mellemamerika 

Biller Høj LIV < 28 

dage 

Kontakt mellem 

planter, biller, 

knolde 

Arracacha virus B 

(AVB), oca strain, 

arracacia-virus B 

Kartoffel, 

mange andre 

plantefamilier 

Sydamerika Ingen kendte Høj LIV < 19 

dage 

Kartoffel frø, pollen 

knolde. 

Evt. kontakt 

mellem planter 

Potato black ringspot 

virus (PBRSV), 

kartoffelringpletvirus 

Kartoffel, 

sandsynligvis 

andre 

Sydamerika Vektor men ingen 

kendte 

Høj LIV < 10 

dage 

Kontakt mellem 

planter, muligvis 

insekter, knolde, 

kartoffelfrø 

Potato spindle tuber 

viroid (PSTVd), 

kartoffeltenknoldviroid 

Kartoffel, 

Solanaceae 

Flere steder inkl. 

lande i EU 

Muligvis insekter, 

men usikkert da 

mekanisk 

transmission 

meget høj 

Meget høj ? uger Mekanisk smitte, 

inficeret 

plantemateriale 

Potato virus T (PVT), 

kartoffelvirus T 

Kartoffel, 

sandsynligvis 

andre 

Sydamerika Ingen kendte Middel LIV < 10 

dage 

Kartoffel frø, pollen 

knolde 

 

PVA (ikke europæiske 

isolater) 

Kartoffel Hyppig udenfor 

Europa 

Bladlus 

 

Middel LIV < 1 

dag 

Plantemateriale. 

Evt. kontakt 

mellem planter. 

Bladlus 

PVM (ikke europæiske 

isolater) 

Kartoffel Hyppig udenfor 

Europa 

Bladlus 

 

Middel LIV < 7 

dage 

Plantemateriale. 

Evt. kontakt 

mellem planter. 

Bladlus 

PVS (ikke europæiske 

isolater) 

Kartoffel Hyppig udenfor 

Europa 

Bladlus 

 

Middel LIV < 4 

dage 

Plantemateriale. 

Evt. kontakt 

mellem planter. 

Bladlus 

PVV (ikke europæiske 

isolater) 

Kartoffel Hyppig udenfor 

Europa 

Bladlus 

 

Middel LIV < 21 

dage 

Plantemateriale. 

Evt. kontakt 

mellem planter. 

Bladlus 

PVX (ikke europæiske 

isolater) 

Flere Hyppig udenfor 

Europa 

Ingen Meget høj LIV < 21 

dage 

Plantemateriale. 

Evt. kontakt 

mellem planter. 

Mekanisk smitte 

PVY (ikke europæiske 

isolater) 

Mange Hyppig udenfor 

Europa 

Bladlus  Middel LIV < 50 

dage 

Plantemateriale. 

Evt. kontakt 

mellem planter. 

Bladlus 

PLRV (ikke europæiske 

isolater) 

Kartoffel, 

Solanaceae 

Hyppig udenfor 

Europa 

Bladlus  

 

nul nul Plantemateriale. 

Bladlus 

 
a Longevity in vitro. Overlevelse i plantesaft. Et relativt mål for hvor længe viruspartiklen kan overleve ’ubeskyttet’. 
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3.2 Brun- og ringbakteriose (Ralstonia solanacearum og 

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) 

 

Baggrund 

Ralstonia solanacearum (race 3, biovar 2)  

Brunbakteriose i kartofler forårsages af bakterien Ralstonia solanacearum. R. 

solanacearum er en gram-negativ bakterie, hvis celler er ca. 1-1.5 µm. Bakterien 

danner ikke sporer og indkapsles ikke (’non-capsulated’). R. solanacearum inficerer 

planter fra natskyggefamilien (kartoffel, tomat, aubergine, sort og bittersød 

natskygge), Pelargonium og derudover er mere end 200 andre plantearter angivet 

som modtagelige (OEPP/EPPO 2016e). Bakterierne trænger ind i planten gennem sår 

på planten, men også gennem spalteåbninger, og breder sig i planten gennem 

ledningsvævet.  

 

R. solanacearum spredes med inficerede kartoffelknolde og andre plantedele, men 

også med jord, vand og redskaber (OEPP/EPPO 2016e). Bakterien nævnes flere steder 

kun at kunne overleve i jord i relativt kort tid (Messiha et al. 2009), men der er dog 

nogen uenighed herom, idet Janse (2012) nævner, at R. solanacearum kan overleve 

frit i jord op til et år, mens man i Australien har fundet overlevelse helt op til 2-3 år 

(Plantedirektoratet 1997). Ukrudt fra natskyggefamilien inficeres og kan således 

vedligeholde en population af bakterien (OEPP/EPPO 2016e).  

 

Bakterien er vidt udbredt og er blandt de bakterioser, som gør størst økonomisk skade 

i varmere dele af verden. Senest er R. solanacearum race 3 blevet et problem på 

kartofler i den køligere del af Europa, hvor den er fundet i mange lande (Belgien, 

Bulgarien, England, Frankrig, Grækenland, Holland, Italien, Rumænien, Rusland, 

Tyrkiet, Tyskland, Ungarn) (OEPP/EPPO 2016e). 

 

British Potato Council anfører, at R. solanacearum dræbes ved opvarmning til 55 °C i 

10 min, men anbefaler dog opvarmning til 75 °C i 30 min (British Potato Council, 

2002). De nævner endvidere, at en 48-timers anaerob behandling ved 35-38 °C 

eliminerer R. solanacearum (British Potato Council 2002). R. solanacearum vil kunne 

frafiltreres ved brug af et mindst 0,5 µm filter. British Potato Council (2002) anbefaler 

dog et 0,45 µm filter. 

 

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 

Ringbakteriose i kartofler forårsages af bakterien Clavibacter michiganensis ssp. 

sepedonicus. C. michiganensis ssp. sepedonicus er en gram-positiv bakterie, som ikke 

danner sporer, og som er ’non-capsulated’. Celler af C. michiganensis ssp. 

sepedonicus er ca. 1-1.5 µm. C. michiganensis ssp. sepedonicus har et smalt 

værtsspektrum (primært kartoffel og tomat), og der er ikke mange rapporter om 
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ukrudtsarter som værtsplanter. Flere ukrudtsarter indenfor natskyggefamilien kan dog 

inficeres, men det er usikkert, om det sker under naturlige forhold (de Boer & Boucher 

2011). van der Wolf (2005) fandt, at under naturlige forhold var det kun bøffelburre 

(Solanum rostratum) ud af 25 almindeligt forekommende europæiske ukrudtsarter, 

som var i stand til at vedligeholde populationer af bakterien.  

 

Bakterien kan ikke overleve frit i jorden gennem længere tid og overvintrer derfor 

primært i inficerede planterester og knolde i marken (de Boer & Boucher 2011). Den 

kan ligeledes overvintre under tørre forhold fx i jord på sække, kasser, maskindele 

mm., der har været i berøring med inficerede knolde, og den kan under sådanne 

forhold overleve flere år på redskaber o.lign. (OEPP/EPPO 2016f). Fra inficerede 

knolde spredes smitten under opbevaring og håndtering. En infektion kan optræde 

latent og være helt ubemærket gennem flere generationer af kartofler, før symptomer 

bliver synlige (OEPP/EPPO 2016f). Der er ikke indikationer på, at spredning med vand 

er en væsentlig kilde til infektion (OEPP/EPPO 2016f).  

 

C. michiganensis ssp. sepedonicus er fundet i det meste af EU, hvor der har været 

lagt en stor indsats i en total udryddelse af sygdommen (OEPP/EPPO 2016f). 

 

C. michiganensis ssp. sepedonicus dræbes ved opvarmning til 82 °C i 5 min (Secor et 

al. 1987). Turner et al. (1983) har undersøgt den beslægtede C. michiganensis spp 

michiganensis og fundet, at anaerob behandling ved 35-38 °C eliminerer denne 

underart af bakterien. C. michiganensis ssp. sepedonicus vil kunne frafiltreres ved 

brug af et mindst 0,5 µm filter. British Potato Council (2002) anbefaler dog et 0,45 µm 

filter.  

 

Mulighed for forekomst i restprodukter/affald 

Begge bakterier vil kunne findes i alle typer af restprodukter fra kartoffelforarbejdning 

(vand, sten, jord, planterester, pulp, etc.). Restprodukter/affald udgør derfor en 

potentiel smitterisiko, hvis restproduktet ikke har været opvarmet, eller der er gjort 

andre foranstaltninger til at minimere denne.  

 

Sammenfatning og anbefalinger 

Da C. michiganensis ssp. sepedonicus har et væsentligt snævrere værtsspektrum og 

overlever vanskeligere i jord og vand, vil den være dækket ind under de tiltag, som 

måtte iværksættes i forhold til R. solanacearum.  

 

Deponering af ubehandlede restprodukter/affald som vejmateriale, i grusgrave, til 

opfyldning, på godkendte lossepladser el.lign. eller udledning til kommunale 

rensningsanlæg vurderes ikke at ville udgøre en væsentlig risiko. Ligeledes vil 

anvendelse som foder eller afsætning til biogasanlæg næppe udgøre en væsentlig 

risiko. 
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Restprodukter/affald, som ønskes udbragt til landbrugsjord el.lign., bør 

varmebehandles fx som anbefalet af British Potato Council (2002) (opvarmning til 75 

°C i 30 min) for at dræbe bakterierne eller opbevares i slambassiner vinteren over, da 

dette efter al sandsynlighed vil nedbryde bakterierne, som kun overlever op til ca. en 

måned frit i vand (Janse 1996).  

 

Alternativt kan restprodukter udbringes til landbrugsjord el.lign. uden forudgående 

behandling, såfremt udbringningen kun sker om efteråret, og kun til et begrænset 

areal, hvor der ikke dyrkes kartofler, og hvor der enten ikke forekommer ukrudt, eller 

hvor der foretages en effektiv ukrudtsbekæmpelse. Begrundelsen for det sidste er, at 

udbringning af ubehandlet affald på landbrugsarealer kan udgøre en potentiel 

smitterisiko, hvis der findes ukrudt af især natskyggefamilien, og der senere dyrkes 

kartofler. Under disse betingelser anses en karenstid på 3 år uden dyrkning af 

kartoffel at være fuldt tilstrækkeligt, eftersom R. solanacearum kun er vist at kunne 

overleve højst 1 år i fri jord under nordeuropæiske forhold (Messiha et al. 2009). I 

‘Rapport om risikoen for spredning af planteskadegørere med affald, som anvendes på 

landbrugsjord’ (Plantedirektoratet 1997), nævnes følgende om R. solanacearum: ‘I 

Sverige, England og Belgien har man ikke fundet inficerede planter eller kartofler, der 

er blevet lagt i jord, hvor man året før har nedpløjet inficeret knoldmateriale, eller når 

man har lagt kartofler året efter en inficeret afgrøde’. 
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3.3 Kartoffelbrok (Synchytrium endobioticum) 

 

Baggrund 

Kartoffelbrok er en obligat endoparasitisk svamp i kartofler, som fremkalder 

uregelmæssige, knudeformede svulster (galler) på knolde, udløbere og stængler. 

Angrebne planter danner kun få eller ingen knolde. Kartoffelbrok blev først 

konstateret i Danmark i 1923, men har antagelig forinden været til stede i flere år i 

haver. De følgende år udviklede sygdommen sig hastigt (mest i haver), men har siden 

1950’erne været stærkt aftagende. Seneste kendte angreb var i 1981 samt i 2014 hos 

to avlere.  
 

Selv om man i smitteforsøg har fundet, at kartoffelbrok kan inficere solanaceer som 

kartofler, tomat, bittersød natskygge, bulmeurt, bukketorn og jødekirsebær (Physalis 

franchetii) (Mygind 1957), så er svampen i naturen kun konstateret på kartofler. 
 

I en inficeret jord vil et overvintrende hvilesporangium spire med zoosporer (1,5-2,5 

μm), som sværmer ud i jordvæsken. Zoosporerne lever kun kort tid (1-2 timer), og 

infektion finder sted i en nærliggende kartoffelplante (inden for 10-15 cm) og giver 

anledning til en hob af sommersporangier (sorus). Fra sommersporangierne frigøres 

zoosporer, som atter inficerer kartofler og giver anledning til nye hobe af 

sommersporangier, hvilket kan gentage sig flere gange i løbet af sommeren (svampen 

breder sig på værtsplanten udelukkende ved infektioner fra sommersporangiernes 

sværmesporer, da mycelium mangler). Efterhånden opstår de typiske 

blomkålslignende svulster (galleaggregater). Sidst på sommeren forekommer den 

kønnede formering, hvor zoosporer danner en zygote, som inficerer værtscellen og 

giver anledning til dannelse af et hvilesporangium (vintersporangium) i knoldenes 

periferi omgivet af en tyk brun væg (35-80 μm i diameter). Hvilesporangierne frigøres 

ud i jorden og kan holde sig i live i 10-40 år (Mygind 1957; Baayen et al. 2005); 

levetiden er længst i jord, som forbliver urørt (græsmark) (Mygind 1957). 
 

Optimumtemperatur for hvilesporangiernes spiring ligger mellem 15-18 °C (minimum 

12 °C; maksimum 20-24 °C) (Mygind 1957). Svampen kan inficere ved pH fra 3,9-8,3 

med optimum mellem 4,5-7,5 (Langerfeld, 1984). 
 

Smittekilden er angrebne knolde eller inficeret jord. Smittespredning sker først og 

fremmest ved brug af læggekartofler samt bortslæbning af jord fra broksmittede 

arealer med fx redskaber og planter eller plantedele med vedhængende jord. 

Dyregødning kan i princippet påføre en jord broksmitte, da hvilesporangierne kan 

passere dyrs tarmkanal uden at ødelægges (Tempel 1924 citeret i Mygind 1957). 

Vaskevand fra fabrikker, der anvender kartofler som råmateriale, kan også være 

smittespredende. Nogle tilfælde af smitte er nævnt i forbindelse med afstrømning af 

overfladevand, jordfygning (på lettere jorde) samt fugle (Mygind 1957).  
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Hvilesporangier af kartoffelbrok har tykke cellevægge og kan overleve kompostering i 

70 dage ved 30-45 °C, 21 dage ved 50-55 °C eller 12 dage ved 60-65 °C. 

Hvilesporangierne kan også overleve pasteurisering i 90 min ved 70 °C, og 

opvarmning i vandbad ved 80 °C eller i tør ovn ved 90 °C i 8 timer (Steinmöller et al. 

2012). Tidligere undersøgelser har vist forskel mellem våd og tør opvarmning: 

hvilesporangier udsat for tør opvarmning (dry heat) overlever behandling ved 60 °C i 

4-7 dage eller ved 100 °C i 11-12 timer; ved våd opvarmning (moist heat) vil 

hvilesporangierne derimod ikke overleve blot 2½ min eksponering ved 100 °C 

(Steinmöller et al. 2012; Glynne 1926). EPPO anbefaler til forurenet affald en 

behandling på 74 °C i 4 timer, 80 °C i 2 timer eller 90 °C i 1 time (OEPP/EPPO 2008), 

men undersøgelserne af Steinmöller et al. (2012) viser, at dette ikke er tilstrækkeligt. 

For at være sikker på, at hvilesporangierne er effektivt uskadeliggjorte, må det 

anbefales, at eventuel varmebehandling foretages under våde forhold ved 100 °C i 

mindst 2½ minut.  

 

Forædling af kartofler med resistens mod kartoffelbrok startede i begyndelsen af 

1900-tallet og var fra starten meget succesfuld, da man hurtigt fik introduceret ét 

dominant gen (mod patotype 1). Fra 1940’erne er nye patotyper imidlertid dukket op, 

som er sværere at bekæmpe end patotype 1. Der mangler dominante gener mod 

disse ‘højere’ patotyper, og i dag kendes kun få sorter, der er helt resistente (Baayen 

et al. 2005). 

 

NaturErhvervstyrelsen har fastlagt generelle retningslinjer om karenstid for 

kartoffeldyrkning i broksmittede marker. Restriktioner tager udgangspunkt i EPPO-

standarden PM 3/59(2) (OEPP/EPPO 2003), men er en lempelse af denne. Der 

inddeles i tre kategorier af smittetryk. Ved højt smittetryk (forekomst af inficeret 

knold eller >5 sporangier pr. g jord) er der en karenstid på 15 år for avl af kartofler. 

Ved middel smittetryk (0,05-5 sporangier pr. g jord) er karenstiden 10 år uden avl af 

kartofler eller planter-til-udplantning. Ved lavt smittetryk (under 5 sporangier pr. g 

jord) er karenstid på 10 år for avl af kartofler eller planter-til-udplantning, fulgt af 5 år 

uden avl af ikke-resistente kartofler, læggekartofler uanset sort eller planter-til-

udplantning) (NaturErhvervstyrelsen 2015).  

 

Mulighed for forekomst i restprodukter/affald 

Hvilesporangier af kartoffelbrok vil kunne findes i alle typer af ubehandlede 

restprodukter fra kartoffelforarbejdning, herunder også i tilhæftet jord på fraktioner 

som sten, grus og sand.   

 

Selv materiale, der i produktionsprocessen har været udsat for høje temperaturer 

(men under 100 °C), kan i princippet udgøre en smitterisiko, hvis temperaturen 

og/eller behandlingstiden ikke har været tilstrækkelig jf. omtale ovenfor.  
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Som følge af ovenstående vil ubehandlede eller utilstrækkeligt varmebehandlede 

restprodukter/affald (fx jord, planterester, vaskevand), der tilføres landbrugsjord 

uden yderligere forudgående foranstaltninger, derfor udgøre en potentiel smitterisiko.  

 

Ubehandlede eller utilstrækkeligt varmebehandlede restprodukter/affald (fx pulp, 

kartoffelrester), der uden yderligere forudgående foranstaltninger anvendes som 

dyrefoder, udgør en potentiel risiko, da hvilesporangierne kan passere dyrenes 

tarmkanal. I praksis anses risikoen for spredning af levedygtige hvilesporangier til 

jord via gødning fra dyr fodret med restprodukter/affald dog for at være ringe, idet 

kartoffelpulp (fiber, cellevæge og stivelsesrester fra stivelsesproduktionen) har 

gennemgået flere processer med rensning/skylning (men dog ikke opvarmning), 

hvorfor forekomsten af hvilesporangier må anses for at være meget lav. For andet 

materiale, der varmeubehandlet anvendes til foder (frasorterede knolde, planterester 

m.v.) fra skrællerier og pakkerier kan det ikke afvises, at der kan forekomme 

hvilesporangier i gødningen. Da vores viden herom er stærkt begrænset, er yderligere 

undersøgelser påkrævet, før eventuelle restriktioner vedrørende brug af restprodukter 

som foder kan nuanceres.  

 

Sammenfatning og anbefalinger 

Restprodukter/affald bør, når det er muligt, anvendes som vejmateriale, deponeres i 

grusgrave, på godkendte lossepladser el.lign. eller udledes til kommunale 

rensningsanlæg. Afsætning til biogasanlæg udgør næppe en risiko, men det afgassede 

materiale bør undersøges for forekomst af levende sporangier, såfremt deponering på 

landbrugsjord påtænkes. Nedsivning af vandige restprodukter i nedsivningsanlæg 

vurderes ikke at udgøre en smitterisiko. 

 

Vandige restprodukter, som ønskes udbragt til landbrugsjord (uden restriktioner om 

avl af kartofler), bør gennemgå filtrering gennem mikrofilter (25 μm) eller have været 

opvarmet til kogepunktet i mindst 2½ min. Tilsvarende bør ikke-vandige 

restprodukter/affald have været opvarmet til kogepunktet i flere minutter og mindst 

2½ min. 

 

Alternativt kan ubehandlede restprodukter/affald udbringes til et begrænset antal 

landbrugsjorde, hvor der ikke dyrkes kartofler. Hvis samme areal tilføres 

restprodukter/affald hvert år, og da hvilesporangierne kan overleve i mange år, bør 

risikokategorien for jorden være minimum som ved moderat smittetryk, dvs. med 

karenstid på mindst 10 år uden avl af kartofler eller planter-til-udplantning, fulgt af 5 

år uden avl af ikke-resistente kartofler, læggekartofler uanset sort eller planter-til-

udplantning.  
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3.4 Nematoder  

3.4.1 Gul og hvid kartoffelcystenematod (Globodera rostochiensis og  

G. pallida) 

 

Baggrund 

Begge kartoffelcystenematoder angriber rødder af planter i natskyggefamilien, med 

kartoffel som hovedvært. Den hvide kartoffelcystenematod kan også angribe 

ukrudtsplanter indenfor familien (OEPP/EPPO 2016a). 

 

Ungdomsstadier og hanner er slangeformede og mellem 0,47-1,3 mm lange og 24-48 

μm i diameter. Hunnerne og cysterne (ægbeholdere) er kugleformede med en 

diameter på ca. 0,5 mm. Cysterne, der findes frit i jorden og kan betragtes som 

nematodernes overlevelsesstruktur, kan overleve i jorden i 20-30 år (CABI 2008a, b; 

OEPP/EPPO 2016a). En del af cysterne vil klække hvert år, også når der ikke er 

værtsplanter tilstede – dette betyder, at cysterne vil henfalde over år. Er der 

værtsplanter tilstede klækker flere cyster. Hvis værtsplanterne er resistente, vil 

mange, eller de fleste klækkede nematoder gå til grunde – henfaldet bliver dermed 

hurtigere. Normalt anbefales sædskifter med 6 år mellem kartofler for at reducere 

cystepopulationer tilstrækkeligt.  

 

Kartoffelcystenematodernes egenspredning er meget begrænset, og spredning over 

større afstande sker via inficerede kartofler og som cyster i jord o.lign. (OEPP/EPPO 

2013). Den gule og hvide kartoffelcystenematod er tilpasset et temperaturområde 

mellem 15-25 °C hhv. 10-18 °C (CABI 2008 a,b). Den nedre temperaturgrænse ligger 

på omkring 4-6 °C (CABI 2008a; Ebrahimi et al. 2014).  

 

Mulighed for forekomst i restprodukter/affald 

Kartoffelcystenematoder (primært cyster) vil kunne findes i følgende 

restprodukter/affald fra kartoffelforarbejdning: jord, sten, sand, vaskevand, 

sigterester, pulp, skræller o.a. rester samt frasorterede kartofler og muligvis i 

‘vaskevand og bundfald’ fra skrællerier. Det anses for usandsynligt, at 

kartoffelcystenematoder vil kunne overleve de processer, der 1) på 

kartoffelmelsfabrikker fører videre fra frugtsaftfraktionen og 2) på chipsfabrikker fører 

videre efter dampskrælning.  

 

Sammenfatning og anbefalinger 

Deponering af ubehandlede restprodukter/affald som vejmateriale, i grusgrave, til 

opfyldning på godkendte lossepladser el.lign. eller udledning til kommunale 

rensningsanlæg vurderes ikke at ville udgøre en væsentlig risiko. Ligeledes vil 

anvendelse som foder eller afsætning til biogasanlæg næppe udgøre en væsentlig 

risiko, selv om det bør undersøges, om det afgassede materiale indeholder nematoder 
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(Jacobsson & Schnurer 2012), såfremt deponering på kartoffeldyrkningsarealer 

påtænkes.  

 

Restprodukter/affald bør kun udbringes til landbrugsarealer, der anvendes til dyrkning 

af kartofler eller andre værtsplanter for kartoffelcystenematoderne, såfremt det har 

gennemgået en varmebehandling – eller for vandigt affald gennemgået en filtrering til 

frasortering af cyster, dvs. filter med porestørrelse mindre end 0,3-0,4 mm. Vedr. 

opvarmning er det vist, at dampning af jord ved 50-60 °C (van Loenen et al. 2003), 

opvarmning til ca. 50 °C i en time (Evans 1991), kompostering ved 50-55 °C i 7 dage 

eller pasteurisering ved 70 °C i 30 min (Steinmöller et al. 2012) kan eliminere 

kartoffelcystenematoders cyster. Endvidere fandt Spaull & McCormack (1988), at 

eksponering af cyster i slam til mesofil anaerobisk eller kold anaerob nedbrydning, 

pasteurisering eller varme reducerede overlevelsen med næsten 100 %. De eksakte 

temperaturer og varigheden af en varmebehandling af forskellige restprodukter/affald 

fra kartoffelforarbejdning vil antagelig variere afhængigt af materialets beskaffenhed. 

Indtil dette er nærmere undersøgt, anbefales at man retter sig efter EPPOs guidelines, 

der for eliminering af alle karantæneskadegørere anbefaler opvarmning til enten i) 74 

°C i 4 timer, ii) 80 °C i 2 timer eller iii) 90 °C i 1 time (OEPP/EPPO 2008). 

 

Alternativt kan ubehandlede restprodukter/affald udbringes til et begrænset antal 

landbrugsjorde, hvor der ikke dyrkes eller påtænkes dyrket kartofler eller andre 

værtsplanter. Uden værtsplanter vil kartoffelcystenematoderne ikke have mulighed for 

populationsforøgelse, og antallet af cyster vil langsomt henfalde (Hansen 2011). 

Baseret på sædskifteanbefalinger fra kartoffelavl anbefales her en karenstid på 6 år. I 

princippet kunne denne karensperiode nedsættes ved at dyrke resistente 

kartoffelsorter på arealet (Hansen 2011). Dette vil imidlertid forudsætte kendskab til 

såvel art som patotype af de nematoder, der befinder sig i affaldet/restprodukterne 

eller dyrkning af sorter med samtidig resistens overfor flere arter/patotyper.  

 

 

  



21 

 

3.4.2 Rodgallenematoderne Meloidogyne chitwoodi og M. fallax 

 

Baggrund 

M. chitwoodi og M. fallax er begge meget polyfage med værtsplanter fra en række 

plantefamilier. Værtsplanteregistret omfatter både kartoffel og tomat, men også 

ukrudtsplanter fra flere familier og kornplanter kan angribes og dermed vedligeholde 

populationer af rodgallenematoder (OEPP/EPPO 2016c, d).  

 

Hunner af de to rodgallenematoder er pæreformede (0,4-0,7 mm lange, 0,25-0,52 

mm brede) og fastsiddende på værtsplantens rødder. De slangeformede larver (0,34-

0,44 mm lange, 12,5-16,5 μm i diameter) og hanner (0,7-1,3 mm lange, 22-44 μm i 

diameter) findes frit i jorden. Æggene befinder sig i en gelatine-ægsæk fastsiddende 

på hunnen (OEPP/EPPO 2016c, d).  

 

Rodgallenematoder overlever i jorden som æg eller ungdomsstadier (OEPPO/EPPO 

2016c). Overlevelse over længere tid afhænger af tilstedeværelsen af værtsplanter. 

Uden værtsplanter reduceres nematodpopulationer hurtigt (Das 2010; Teklu et al. 

2015). Dog menes en lille fraktion af infektive larver at kunne overleve i lang tid uden 

vært, uden at det dog angives hvor længe (Suffert & Giltrap 2012; OEPP/EPPO 

2016c).  

 

Rodgallenematodernes egenspredning er meget begrænset, og spredning over større 

afstande sker via inficeret eller forurenet plantemateriale og jord (OEPP/EPPO 2016c). 

 

Rodgallenematoderne udvikler sig i temperaturområdet 5 °C til 25-30 °C (CABI 2016; 

OEPP/EPPO 2016c) med optimum omkring 20 °C (Khan et al. 2014).  

 

Mulighed for forekomst i restprodukter/affald 

Rodgallenematoder vil kunne findes i følgende restprodukter/affald fra 

kartoffelforarbejdning: jord, sten, sand, vaskevand, sigterester, pulp, skræller o.a. 

rester, samt frasorterede kartofler og muligvis i ‘vaskevand og bundfald’ fra 

skrællerier. Det anses for usandsynligt, at rodgallenematoder vil kunne overleve de 

processer, der 1) på kartoffelmelsfabrikker fører videre fra frugtsaftfraktionen og 2) 

på chipsfabrikker fører videre efter dampskrælning.  

 

Epidemiologisk relevans for Danmark 

Udbredelsen af de to nematoder i Europa er meget usikker. De er fundet i Holland, 

Belgien, Tyskland, Frankrig og Portugal, men det frygtes. at den europæiske 

udbredelse er meget større (Suffert & Giltrap 2012; OEPP/EPPO 2016c, d). Selv om 

kartofler til lægning menes at være hovedkilden til introduktion af nematoderne i nye 

områder (Suffert & Giltrap 2012; OEPP/EPPO 2016c, d), anses det for sandsynligt, at 
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rodgallenematoder kan indslæbes til danske forarbejdende virksomheder via import af 

kartofler fra egne, hvor nematoderne forekommer. 

 

PRA for M. chitwoodi har konkluderet, at arten nemt vil kunne etableres i UK, Finland 

og Tyskland (Baker & Dickens 1993; Tiilikkala et al. 1995; Braasch et al. 1996). 

Grundet de mange ligheder mellem de to arter må det samme formodes at gøre sig 

gældende for M. fallax (OEPP/EPPO 2016d). På denne baggrund anses en etablering i 

Danmark for sandsynlig. Konsekvenserne af en etablering i Danmark er dog usikker, 

idet man på baggrund af den nuværende viden ikke anser arterne for en betydende 

risiko for kartoffelavl (Suffert & Giltrap 2012). 

  

Sammenfatning og anbefalinger 

Deponering af ubehandlede restprodukter/affald som vejmateriale, i grusgrave, til 

opfyldning på godkendte lossepladser el.lign. eller udledning til kommunale 

rensningsanlæg vurderes ikke at ville udgøre en væsentlig risiko. Ligeledes vil 

anvendelse som foder eller afsætning til biogasanlæg næppe udgøre en væsentlig 

risiko, selv om det bør undersøges, om det afgassede materiale indeholder nematoder 

(Jacobsson & Schnurer 2012), såfremt deponering på landbrugsarealer påtænkes.  

 

Restprodukter/affald bør kun udbringes til landbrugsarealer, såfremt det har 

gennemgået en varmebehandling – eller for vandigt affald gennemgået en filtrering 

med filter med porestørrelse på mindre end 3 µm (Moens & Hendrickx 1992). Vedr. 

opvarmning er det vist, at Meloidogyne sp. er ret følsom overfor varmebehandling. 

Således fandt Wang & McSorley (2008), at temperaturer på 42 °C i 13 timer 

eliminerede M. incognita, og Baiye & Wesemael (2015) at 50 °C i en time eliminerede 

M. chitwoodi og M. fallax.  

 

Alternativt kan ubehandlede restprodukter/affald udbringes til arealer, som ikke 

anvendes til planteavl eller til bar landbrugsjord, da nematoderne jf. ovenstående vil 

henfalde hurtigt, hvis der ikke er værtsplanter tilstede. Udbringningen bør ske i 

sommer-/sensommerperioden, da rodgallenematoderne overlever længere ved lave 

temperaturer (4-10 °C) end ved høje (20 °C) (Das 2010). Da muligheden for 

overlevelse i længere tid uden værtsplanter foreligger, anbefales her en karenstid på 

1 år. 
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3.4.3 Kartoffelrådnematod (Ditylenchus destructor) 

 

Baggrund 

Kartoffelrådnematoden angriber primært underjordiske plantedele. Den er meget 

polyfag og kan angribe mere end 100 forskellige værtsplanter, herunder såvel 

afgrødearter (som kartoffel) og ukrudtsarter fra flere familier. Både en- og 

tokimbladede planter kan angribes. Nematoden kan endvidere ernære sig af 

svampemycelie fra mere end 65 arter af jordlevende svampe (EFSA 2014; OEPP/EPPO 

2016b).  

 

Ungdomsstadier og hanner er slangeformede og mellem 0,7-1,9 mm lange (EFSA 

2014) og 23-47 μm i diameter (OEPP/EPPO 2016b).  

 

Som for alle nematoder er evnen til egenspredning meget begrænset, men alle stadier 

af kartoffelrådnematoden kan spredes over længere afstande med inficerede 

plantedele, herunder kartoffelknolde. Spredning kan ligeledes ske ved inficeret jord 

eller med vand (EFSA 2014).   

 

Kartoffelrådnematoden kan udvikle og opformere sig mellem 5 °C og 34 °C. Ved 20-

24 °C er generationstiden 20-26 dage, mens den er 60-70 dage ved 6-7 °C (EFSA 

2014).  

 

Det angives, at de ideelle forhold for infektion er kølige og fugtige betingelser med 15-

20 °C og 90-100 % relativ fugtighed. Arten tåler ikke udtørring og angives ikke at 

kunne overleve ved relative fugtigheder under 40 %. Den nedre temperaturgrænse 

for voksne nematoder er -15 °C. Nedre 90 % letaltemperaturer er -7.4 °C for voksne 

og -9.4 °C til -14.5 °C for ungdomsstadierne, men nogle få ungdomsindivider kan 

være i stand til at overleve et døgn ved -30 °C (EFSA 2014). Det har kun været 

muligt at finde en enkelt angivelse for øvre letaltemperaturer i form af et abstract af 

en kinesisk artikel. Her angives den øvre letaltemperatur at være 45 °C ved en 

behandlingstid på 20 min; det angives ikke i abstractet, om nematoderne befandt sig i 

eller udenfor plantevæv under behandlingen (Zhao et al. 2007). 

 

Kartoffelrådnematoden har intet særligt modstandsdygtigt hvilestadie, men 

overvintrer som voksne eller larver i jord, ukrudtsplanter, kartofler, udløbere eller 

planterester, mens de ernærer sig af ukrudtsarter eller svampemycelium. Hvis 

vinteren er mild, kan der ske en vis opformering (EFSA 2014; OEPP/EPPO 2016b). 

 

Mulighed for forekomst i restprodukter/affald 

Kartoffelrådnematoder vil kunne findes i følgende restprodukter/affald fra 

kartoffelforarbejdning: jord, sten, sand, vaskevand, sigterester, pulp, skræller o.a. 

rester, samt frasorterede kartofler og muligvis i ‘vaskevand og bundfald’ for 
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skrællerier. Det anses for usandsynligt, at kartoffelrådnematoder vil kunne overleve 

de processer, der 1) på kartoffelmelsfabrikker fører videre fra frugtsaftfraktionen og 

2) på chipsfabrikker fører videre efter dampskrælning.  

 

Epidemiologisk relevans for Danmark 

Selv om forekomsten af kartoffelrådnematoden i Danmark af NaturErhvervstyrelsen 

angives som ‘få og usikre fund’ (NaturErhvervstyrelsen 2016), er arten ret udbredt 

med forekomst i Nord- og Sydamerika, Afrika, Asien, New Zealand og Europa, hvor 

den findes i mindst 66 % af EU's medlemsstater (EFSA 2014). 

 

Som følge heraf må det anses for sandsynligt, at der ved import fra egne, hvor 

nematoden forekommer, kan ske en indslæbning til danske forarbejdende 

virksomheder.  

 

Da arten forekommer, omend med begrænset udbredelse, i lande som klimatisk ligner 

Danmark (fx Tyskland, Polen og de baltiske lande) (EFSA 2014), og da dens 

temperatur- og værtsplantekrav nemt kan opfyldes her, så anses det for sandsynligt, 

at arten kan etablere sig i Danmark.  

 

En vurdering af konsekvenserne af en etablering af arten i Danmark er imidlertid 

vanskelig, da der synes at være et misforhold mellem artens potentielle skadevirkning 

og dens faktiske betydning i lande, hvor dens forekomst er mere end blot nogle få 

spredte fund. Selv om arten således er udbredt i Europa, angiver de fleste EU-

medlemsstater, at udbredelsen i deres respektive lande er begrænset (EFSA 2014). 

Og selv om arten har mulighed for at medføre betydelige skader, herunder på 

kartofler, så er der kun relativt få meldinger om alvorlige skader indenfor de seneste 

årtier (EFSA 2014). Som følge heraf opfattes arten som værende af ekstremt 

begrænset betydning som kartoffelskadegører i EPPO-regionen (OEPP/EPPO 2016b). 

Arten skal dog nok opfattes som relativt tilpasningsdygtig, hvad angår bl.a. værtsvalg 

og klimatiske forhold (EFSA 2014), hvorfor det ikke kan afvises, at den med tiden vil 

blive mere alvorlig. Arten angives af NaturErhvervstyrelsen som uønsket i Norden 

(NaturErhvervstyrelsen 2016). 

 

Sammenfatning og anbefalinger 

Deponering af ubehandlede restprodukter/affald som vejmateriale, i grusgrave, til 

opfyldning på godkendte lossepladser el.lign. eller udledning til kommunale 

rensningsanlæg vurderes ikke at ville udgøre en væsentlig risiko. Ligeledes vil 

anvendelse som foder eller afsætning til biogasanlæg næppe udgøre en væsentlig 

risiko, selv om det bør undersøges, om det afgassede materiale indeholder nematoder 

(Jacobsson & Schnurer 2012), såfremt deponering på jord påtænkes.  

 

Vedr. udbringning til jord, skal nedenstående forhold tages i betragtning: 
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- nematoden har et meget bredt værtsspektrum og er i stand til at overleve og 

opformeres på både dyrkede og vilde en- og tokimbladede planter  

- den er i stand til at overleve og opformere sig på svampemycelie og kan dermed 

etablere sig på arealer helt uden plantedække 

- selv om efteråret og i milde vintre vil den være i stand til ikke blot at overleve men 

også at opformere sig under danske forhold 

 

Som følge heraf må udbringning af ubehandlede restprodukter/affald til jord 

(herunder til nedsivningsanlæg) frarådes uanset årstid og afgrøde/beplantning, da der 

vil være en risiko for, at det givne landområde inficeres med nematoden. 

 

Restprodukter/affald, der forud for deponering har gennemgået procestrin, som 

fjerner eller dræber alle individer af kartoffelrådnematoden fx filtrering eller 

varmebehandling, vil kunne udbringes til landbrugsjord o.lign. Vedr. filtrering 

formodes filtre med porestørrelse mindre end 3 µm at ville frafiltrere alle stadier af 

kartoffelrådnematoden (Moens & Hendrickx 1992). Vedr. varmebehandling angives, at 

kartoffelrådnematoder kan elimineres ved nedsænkning af inficerede blomsterløg i 

43,6 °C vamt vand i 3 timer (Sturhan & Brzeski 1991); ved opbevaring af inficerede 

hvidløg under tørre forhold ved 34-36 °C i 12-17 dage (EFSA 2014); og ved 

behandling af inficerede majsfrø med 40 °C i 30 min efterfulgt af 60 °C i 8 min 

(Tenente et al. 1999). De eksakte temperaturer og varigheden af en varmebehandling 

af forskellige restprodukter/affald fra kartoffelforarbejdning vil antagelig variere 

afhængigt af materialets beskaffenhed. Indtil dette er nærmere undersøgt, anbefales 

at man retter sig efter EPPOs guidelines, der for eliminering af alle 

karantæneskadegørere anbefaler opvarmning til enten i) 74 °C i 4 timer, ii) 80 °C i 2 

timer eller iii) 90 °C i 1 time (OEPP/EPPO 2008). 
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3.5 Epitrix sp. 

 

Baggrund 

Epitrix sp. er bladbiller (Coleoptera: Chrysomelidae) med jordlevende hhv. 

bladlevende ungdoms- og voksenstadier. De regulerede Epitrix-arter er E. cucumeris, 

E. tuberis, E. subcrinita og E. similaris (EU 2014). I 2015 blev de portugisiske og 

spanske fund, der tidligere har været henført til arten E. similaris, omklassificeret til E. 

papa (Orlova-Bienkowskaja 2015). Alle disse arter er nærtstående, vanskelige at 

skelne fra hinanden og med meget ensartet biologi. I denne udredning behandles de 

derfor som ét artskompleks, Epitrix sp.  

 

I forbindelse med vurdering af mulig spredning af Epitrix sp. med restprodukter og 

affald fra industriel forarbejdning og sortering af kartofler betragtes kun pupper og 

voksne, da disse er vurderet som værende de mest sandsynlige spredningsstadier 

(OEPP/EPPO 2005, 2009, 2016g) i vedhængende planterester og jord på 

kartoffelknolde. Størrelse (længe ∙ bredde) af pupper og voksne hhv. (1,7-1,8) ∙ (1-

1,1) mm og (1,5-2,5) ∙ (0,7-1) mm (OEPP/EPPO 2011; Pérez-Otero et al. 2016). 

 

Udviklingstiden for pupper hhv. levetid for voksne er 4-10 dage hhv. 1½-2 måneder 

under markforhold (Hill & Tate 1942; OEPP/EPPO 2005, 2016g). Arterne overvintrer 

som voksne i diapausetilstand, som kan vare i op til 5-7 måneder (Davis & Landis 

1947; OEPP/EPPO 2005, 2016g). 

 

Toleranceniveauer for Epitrix sp. er dårligt belyst, men for temperaturtolerance 

angives det, at voksne, og muligvis pupper, kan overleve temperaturer ned til 4-5 °C 

(OEPP/EPPO 2012). Temperaturtolerancen for voksne Epitrix sp. i diapausefasen vil 

være endnu lavere, måske ned til -5 °C til -9 °C, således som det er tilfældet for 

andre biller med lignende levevis fra samme familie og samme udbredelsesmønster 

(Carrillo et al. 2005; Joshi et al. 2009). Baseret på arternes udbredelsesområder 

(OEPP/EPPO 2012) formodes temperaturer op til 30-35 °C at kunne tåles uden 

problemer. Højere temperaturer må antages at kunne klare i kortere perioder. Baseret 

på oplysninger for andre insekter vurderes, at en temperatur på over 52 °C i mere 

end 10 min vil være dødelig (Wang et al. 2002; Hallman et al. 2011; Li et al. 2015). 

 

Mulighed for forekomst i restprodukter/affald  

Pupper eller voksne Epitrix sp. vil kunne findes i følgende restprodukter/affald: jord, 

sten, sand, vaskevand, sigterester, skræller o.a. rester samt frasorterede kartofler og 

muligvis i ‘vaskevand og bundfald’ for skrællerier. Det anses for usandsynligt, at 

Epitrix sp. vil kunne overleve de processer, der efter vaskeprocessen 1) på 

kartoffelmelsfabrikker fører til pulp- og frugtsaftfraktionen og videre derfra og 2) på 

chipsfabrikker fører videre efter dampskrælning.  
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Epidemiologisk relevans for Danmark 

I 2012 lavede DCA en ekspres-PRA for Epitrix sp. (Enkegaard 2012). Af denne 

fremgår, at der før EU’s hasteforanstaltninger (EU 2012) var en moderat 

sandsynlighed for indslæbning af Epitrix sp. til Danmark via import af læggekartofler 

til trods for, at Danmark kun har en begrænset import fra EPPO-lande, hvor 

skadedyrene forefindes (Danmarks Statistik 2016). Efter indførslen af disse 

foranstaltninger (EU 2012, 2014) er risikoen væsentligt reduceret og klassificeret som 

lav. Endvidere fremgår, at hvis billerne først er indslæbt til Danmark, så er der en stor 

sandsynlighed for, at de kan etableres og spredes hurtigt (Enkegaard 2012).   

 

Den plantesundhedsmæssige håndtering af Epitrix sp. er jf. ovenstående fokuseret på 

at forhindre billernes indslæbning til Danmark. Restriktionerne på kartofler importeret 

fra områder, hvor billerne forekommer, kan naturligvis ikke garantere total frihed for 

Epitrix sp., men vil dog betyde, at antallet af indslæbte individer til en given 

virksomhed vil være lavt. Det efterfølgende antal individer, der overlever frem til de 

nævnte affaldsfraktioner, vil være yderligere reduceret. Som følge heraf vurderes 

risikoen for spredning af Epitrix sp. via restprodukter/affald fra kartoffelforarbejdende 

virksomheder i Danmark som værende særdeles begrænset.  

 

Sammenfatning og anbefalinger 

Som følge heraf anses det ikke for påkrævet at pålægge forarbejdende virksomheder 

specielle restriktioner for at hindre spredning med Epitrix sp.  

 

Nedenfor angives dog alligevel for fuldstændighedens skyld de anbefalinger, der ville 

blive givet, såfremt risikoen for spredning af Epitrix sp. med restprodukter/affald var 

blevet vurderet som reel. 

 

Deponering af ubehandlede restprodukter/affald som vejmateriale, i grusgrave, til 

opfyldning på godkendte lossepladser el.lign. eller udledning til kommunale 

rensningsanlæg vurderes ikke at ville udgøre en risiko. Ligeledes vil anvendelse som 

foder eller afsætning til biogasanlæg ikke udgøre en risiko.  

 

Restprodukter/affald, der ønskes udbragt til landbrugsjord, kan gøres risikofrit 

gennem procestrin, der fjerner eller dræber individer af Epitrix sp., fx 

varmebehandling, dampopvarmning eller filtrering gennem et filter med max. 

maskestørrelse på 0,5 mm.  

 

Alternativt kan ubehandlede restprodukter/affald udbringes om efteråret, og kun til et 

begrænset antal landbrugsjorde, hvor der ikke dyrkes kartofler eller andre egnede 

værtsplanter (primært fra natskyggefamilien (OEPP/EPPO 2012)) for Epitrix sp. 

Hermed vil en videre spredning af evt. biller i affaldet reduceres væsentligt, idet 

billerne vil gå i overvintring med følgende vinterdødelighed og antalsreduktion. 
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Muligheden for populationsforøgelse det følgende forår vil således være yderligere 

formindsket og beroende på, at billerne kan finde frem til værtsplanter, der kan 

understøtte reproduktion. Udbringningsarealet skal friholdes for dyrkning af kartofler 

eller andre egnede værtsplanter for Epitrix sp. i minimum ét år. 

 

  



29 

 

4. Resumé  

 

I udredningen er der arbejdet med skadegørere, som har været eller er etableret i 

Danmark (”hjemmehørende”) og arter, som endnu ikke forekommer herhjemme 

(”ikke-hjemmehørende”).  

 

Hjemmehørende skadegørere (kartoffelring- og brunbakteriose, kartoffelbrok samt 

hvid og gul kartoffelcystenematod) kan gøre deres entre i danske forarbejdende 

virksomheder ved anvendelse af såvel danske som udenlandske kartofler, og en evt. 

forekomst af disse organismer i restprodukter og affald kan øge smittespredningen i 

dansk planteavl.  

 

For ikke-hjemmehørende skadegørere (virus og viruslignende organismer, rodgalle- 

og kartoffelrådnematoder, Epitrix sp.) kan der være en risiko for indslæbning til 

danske forarbejdende virksomheder via import af kartofler fra egne, hvor 

skadegørerne forekommer. Hvis disse organismer kan få deres krav til bl.a. 

klimaforhold og tilstedeværelse af værtsplanter opfyldt under danske forhold, kan en 

evt. forekomst i restprodukter og affald medføre en permanent etablering af nye arter 

i Danmark. Blandt de ikke-hjemmehørende arter vurderes, at hele kæden fra 

indslæbning over spredning til etablering vil være mulig for PSTVd, TSWV og for 

rodgalle- og kartoffelrådnematoder. For nematodernes vedkommende er en vurdering 

af mulige konsekvenser af en etablering i Danmark dog vanskelig.  

 

Risikoen for smittespredning af ikke-hjemmehørende arter med restprodukter/affald 

fra kartoffelforarbejdende virksomheder vil afhænge af såvel omfanget af anvendelse 

af ikke-dansk materiale som hyppigheden af de forskellige skadegørere i 

kartoflernes/råvarens oprindelsesland. Endvidere vil risikoen for smittespredning med 

begge kategorier af skadegørere være stærkt afhængig af, hvor et givent rest-

/affaldsprodukt udbringes/deponeres/afsættes, og af hvilke behandlinger (fx lagring, 

varmebehandling, filtrering) restproduktet/affaldet har gennemgået forud herfor. 

 

Ved en samlet vurdering af spredningsrisikoen af ikke-hjemmehørende skadegørere 

via restprodukter/affald fra danske kartoffelforarbejdende virksomheder bør også den 

enkelte organismes evne til at indslæbes via andre veje end import af 

konsumkartofler indgå.  

 

Tilsvarende bør en samlet vurdering af spredningsrisikoen af hjemmehørende 

skadegørere indbefatte den enkelte organismes evne til at spredes via andre veje end 

spredning med kartoffelrestprodukter. Der kan være en langt større risiko forbundet 

med spredning direkte fra en inficeret mark end ved, at kartofler fra denne mark først 

bringes til en forarbejdende virksomhed og efterfølgende tilbageføres til 
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landbrugsarealer via restprodukter/affald. Hvis man som et hypotetisk eksempel 

forestiller sig, at Epitrix sp. var etableret i Danmark, så ville sandsynligheden for 

smittespredning via insekternes egenspredning vurderes som større end 

sandsynligheden for smitte via restprodukter/affald fra kartoffelforarbejdende 

virksomheder.  

5. Anbefalinger om restriktioner og karenstider  

5.1 Anbefalinger 

Afhængigt af skadevolderen kan enhver type af ubehandlet affald i princippet udgøre 

en risiko. 

 

Som følge heraf kan det generelt anbefales, at restprodukter/affald fra 

kartoffelforarbejdende virksomheder, når det er muligt, afsættes fx til foder eller 

rensningsanlæg, eller anvendes som vejmateriale, deponeres i grusgrave el.lign. 

arealer som – hvis risikoen for smittespredning med kartoffelrådnematoder tillægges 

stor vægt – ikke i fremtiden må omlægges til planteavl.  

 

Med hensyn til anvendelse af ubehandlede restprodukter/affald som foder er der dog 

den tilføjelse, at kartoffelbroks hvilesporangier i princippet kan passere dyrs 

tarmkanal, og at der derfor kan være risiko for smittespredning via dyregødning. 

Generelt anses risikoen dog for at være ringe, og indtil der foreligger mere viden om 

dette, anses det ikke for nødvendigt med særlige foranstaltninger. Hvis ubehandlede 

restprodukter/affald afsættes som foder, skal det indskærpes, at produkterne ikke må 

komme i berøring med jord (opbevaringsforhold mv.). 

 

Afsætning til biogasanlæg er ligeledes en mulighed – hvis risikoen for smittespredning 

med kartoffelrådnematoder tillægges stor vægt, bør det dog sikres, at det afgassede 

materiale ikke indeholder nematoder, såfremt deponering på jord påtænkes.  

 

Vedr. udbringning af ubehandlet affald til (landbrugs)jord: 

 

1. Hvis risikoen for smittespredning med kartoffelrådnematoder tillægges stor 

vægt, anbefales det ikke at udbringe nogen form for ubehandlet affald, uanset 

hvilket tidspunkt af året udbringningen sker på, og uanset hvilke 

afgrøder/beplantning der er på udbringningsarealet  

2. Hvis der ses bort fra risiko 1, og hvis risikoen for smittespredning med 

rodgallenematoder tillægges stor vægt, anbefales kun at udbringe ubehandlet 

affald til arealer som ikke anvendes til planteavl eller på bar landbrugsjord i 

sommer-/sensommerperioden. Karenstid 1 år 
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3. Hvis der ses bort fra risiko 1 og 2, anbefales kun at udbringe ubehandlet affald 

om efteråret og kun til et begrænset areal, hvor der kun dyrkes græs¹, og hvor 

der samtidig (grundet risiko for smitte med bakterioser) foretages en effektiv 

ukrudtsbekæmpelse. Da hvilesporangier af kartoffelbrok kan overleve mange 

år, og da udbringning af ubehandlet affald sker på samme få arealer, bør der 

være en lang karenstid, anbefalet mindst 15 år, hvoraf de sidste 5 år kan være 

med dyrkning af resistente sorter. 

 

¹ hvis risikoen for smitte med TSWV-inficerede vektorer tillægges stor vægt. Hvis der 

ses bort fra denne risiko, kan der benyttes arealer, hvor der ikke dyrkes eller 

påtænkes dyrket planter, der kan være vært for TSWV, bakterioser, kartoffelbrok, 

kartoffelcystenematoder eller Epitrix sp. 

 

5.2 Nuancering af restriktioner 

Anbefalinger givet i 5.1. vedr. udbringning til (landbrugs)jord kan nuanceres såfremt 

restprodukter/affald gennemgår behandling²: 

 

1. Hvis virus/viruslignende organismer ønskes elimineret, skal affald våd-

varmebehandles. 

2. Hvis bakterioser ønskes elimineret, skal affald varmebehandles eller vådt affald 

opbevares i slambassiner vinteren over. 

3. Hvis kartoffelbrok ønskes elimineret, skal restprodukter/affald opvarmes til 

kogepunktet (100 °C) for med sikkerhed at uskadeliggøre broksporangier eller 

– for vandige restprodukter – filtreres gennem mikrofilter (25 um). 

4. Hvis nematoder ønskes elimineret, skal affald filtreres eller varmebehandles. 

Filterporestørrelse vil afhænge af nematodarten.  

 

²Vedr. varmebehandling vil kravsspecifikationer afhænge af såvel overordnet 

skadevoldergruppe som skadevolderart. 

 

Anbefalinger givet i 5.1. vedr. udbringning til (landbrugs)jord kunne endvidere 

nuanceres, såfremt det ville være muligt at teste kartoffelleverancer for forekomst af 

skadegørere. Da det imidlertid må antages, at en eventuel smitte i en given leverance 

ikke vil være kendt, ville dette forudsætte etablering af et ganske omfattende 

program for testning af kartoffelpartier for et bredt spektrum af skadegørere. Dog vil 

en mere målrettet test af kartoffelleverancer fra lande, hvor enkelte skadegørere 

vides at forekomme, være relevant.  

 

Der kunne også være tale om nuancering for restriktioner vedr. ikke-hjemmehørende 

arter i den udstrækning, en virksomhed dokumenteret ikke anvender importerede 

råvarer. 
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Nuancering kunne ligeledes ske, såfremt det ville være muligt at teste deponimarker 

for forekomst af skadegørere efter udbringning af restprodukter/affald. Test af 

deponimarker for forekomst af de forskellige skadegørere vil imidlertid være ganske 

omfattende (mange delprøver) og, for visse skadegøreres vedkommende, kræve 

indkøring og validering af testmetoder. Indsatsen ved dette vurderes ikke at stå mål 

med gevinsten ved at kunne tage enkelte marker hurtigere ud af karens. 
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7. Bilag 1  

7.1 Sammendrag af produktionsprocesser og affaldstyper 

I det følgende bringes et overblik over de generelle produktionsprocesser fra 

modtagelse af kartofler/råvarer til slutprodukt i de forskellige typer af danske 

kartoffelforarbejdende virksomheder, herunder de tilhørende typiske former for 

restprodukter/affald med fokus på disses behandling og bortskaffelse i relation til 

mulige plantesundhedsmæssige risici.  Sammendraget baserer sig dels på indledende 

undersøgelser januar 2015 fra NAER dels på egne henvendelser til virksomhederne.  

 

7.2 Kartoffelmelsfabrik  

De eksisterende danske kartoffelmelsfabrikker anvender mestendels lokalproducerede 

kartofler. Procestrinnene på kartoffelmelsfabrikker er skitseret i figur 1. Kartoflerne 

opbevares i betonsiloer (bunkers/lager) i 24-36 timer efter ankomst til fabrikken, 

hvorefter de tørrenses og jord, sten og planterester frasorteres. Efter tørrensning 

skylles (vaskes) kartoflerne (inkl. sten) og føres over en stenfælde videre til rivning. 

Vaskevandet recirkuleres med bundfældning i et slambassin eller gennemgår rensning 

med udskilning af sand, humusholdig fraktion og renset vand. Efter rivning (hvor 

cellernes stivelseskorn frilægges) findes der tre fraktioner: pulp, frugtsaft og stivelse. 

Pulp (med 15-20 % vand) separeres ved anvendelse af en centrifugalsi og 

efterfølgende afdampning af vand. Frugtsaften opbevares i slambassiner (primært 

aerobe forhold) typisk vinteren over, udbringning kan dog ske allerede i efteråret. 

Eller frugtsaft inddampes til et koncentrat, som enten udbringes efterår (sjældent) 

eller opbevares til forår. Vanddelen nedsives.  
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Figur 1. Principskitse for procesflow ved produktion af kartoffelstivelse på 

kartoffelmelsfabrikker. 
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Nedenfor bringes en oversigt over de enkelte restprodukter: 

 

 Jord, planterester, rester af skræl fra kartofler og flydegods (trærødder).  

o Jord, der i tør form evt. renses fra kartoflerne, inden de føres til 

vaskeriet. Flere fabrikker renser slet ikke i dette led. Dette restprodukt 

udbringes typisk på jord, hvor kartoffelavl ikke finder sted  

 Sand 

o Vaskevand fra kartoffelmodtagelse og fra kartoffelvaskeri cirkuleres over 

en sandvasker, hvor bundfældet sand udskilles. Sandet deponeres i 

nedlagte grusgrave, spredes på landbrugsjord (som jordfraktion) eller 

anvendes internt, hvor der er brug for sand eller til brug i stald  

 Sten 

o Sorteres fra i vaskerianlæg og er vaskede. Stenene afsættes som 

vejmateriale, til grusgrave eller til opfyldningsformål  

 Vaskevand, skyllevand  

o Omfatter generelt vand fra vaskeri, diverse regnvandsopsamlinger samt 

væsker fra rengøring af anlæg. Behandlingen af dette restprodukt 

spænder fra ingen behandling over fjernelse af sand til filtrering 

(mikrosigteanlæg) og/eller rensning. Deponeringen sker på 

landbrugsjord – restriktioner med hensyn til arealernes dyrkning 

afhænger af, hvilken behandling der er gennemgået 

 Sigterester 

o Fra rensning (og evt. yderligere behandling fx fældning) af vaskevand.  

Kan udbringes med sand/jord, afsættes til biogasanlæg eller som 

jordforbedringsmiddel, eller udbringes på jord, hvor der ikke dyrkes 

kartofler 

 Pulp 

o Pulpen består primært af fiberfraktionen og stivelsesrester fra kartoflerne 

og afsættes generelt ubehandlet til biogas-produktion eller til landmænd 

som foder til kvæg 

 Frugtsaft, protamylasse 

o Frugtsaft (kartoflernes saft efter fjernelse af stivelse, pulp og protein) 

kan gennemgå en opvarmning til 130 °C og efterfølgende opbevaring i 

åbne laguner til om foråret, eller  

o Opkoncentreres til protamylasse via en proces, der involverer 

syretilsætning og kraftig opvarmning (130 °C i 7 min. efterfulgt af 85 °C 

i 10 min). Protamylassen afsættes som organisk gødning og udbringes på 

landbrugsjord (i stor udstrækning til gødskning af kartofler) 

 Kondensat 

o Kondensatvand, der er det afdampede vand fra inddampning af 

frugtvand, nedsives i interne nedsivningsanlæg og genanvendes til vask 

af kartofler  
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7.3 Chipsfabrik 

Procestrinnene på chipsfabrikker er skitseret i figur 2. Kartoflerne tørrenses ved 

ankomst og transporteres via mellemsilo til vaskeriet. Efter vask dampskrælles 

kartoflerne under tryk, blancheres 60–70 °C i 30-45 min og koges med damp (100 

°C) i ca. 25-40 min. De kogte kartofler danner udgangspunkt for fremstilling af 

forskellige produkter, der involverer tørring. 

 

Nedenfor bringes en oversigt over de enkelte restprodukter:  

 

 Jord, smuds, planterester  

o Anvendes til jordforbedring eller udbringes på landbrugsarealer, hvor der 

ikke dyrkes kartofler 

 Sten 

o Vaskede sten anvendes til vejfyld  

 Vaskevand, skyllevand  

o Udsprøjtes på egne landbrugsarealer med overvintrende afgrøder, græs 

mm.  

 Skræller, kartoffelrester  

o Ved dampskrælningen udsættes kartoflerne for damp under tryk på ca. 

10-12 bar i ca. 10-30 sekunder. Skrællerne fermenteres med 

mælkesyrebakterier, og det fermenterede produkt afsættes som 

dyrefoder  

 Procesvand 

o Opvarmes til kogepunkt i minimum 30-50 min, fermenteres og afsættes 

som dyrefoder  

 Affald fra rotorsieve, rester fra vaskeri 

o Udbringes uden behandling på permanent græs som afgræsses af 

kødkvæg eller til jordforbedrinq  

 Skalper o.lign. 

o Skalper er det affald som frasorteres i forbindelse med fremstilling af 

produkter fra de kogte, tørrede kartofler. Opvarmes til kogepunkt i 

minimum 30-50 min og har desuden været igennem tørring ved >120 

°C). Udbringes på permanent græs som afgræsses eller til jordforbedring 
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Figur 2. Principskitse for procesflow ved produktion af chips (granules og flakes). 
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7.4 Skrællerier   

Procestrinnene på skrællerier er skitseret i figur 3.  

 

Indledende sker en frarensning af jord, sten og diverse plantedele, herunder også 

hele/dele af knolde, under- og overstørrelser mm. Affaldet opbevares i containere 

eller i haller med betongulv og udbringes senere som dækjord på godkendt 

losseplads, som opfyld eller på landbrugsarealer, hvor der ikke er kartoffelproduktion. 

 

Efter tørrensning frasorteres sten og evt. knolde til container. Dette materiale 

anvendes senere til vejreparation o.lign.  

 

Efterfølgende vaskes kartoflerne. Den vandige fase og bundfald udbringes på 

landbrugsarealer uden produktion af kartofler eller udledes til kommunale 

renseanlæg. 

 

Kartoflerne skrælles mekanisk uden forudgående opvarmning eller ved 

dampopvarmning/dampskrælning. Mekanisk afskrællede rester og skræller afsættes 

til foder eller ledes til biogasanlæg; vaskevand ledes til offentlig kloak. Ved 

dampskrælning omsættes skræller, frasorterede kartoffelstykker mm. til mos ved 100 

°C; mosen kværnes til en tyktflydende masse, som opbevares i beholderne 

(opholdstid ca. 5-10 dage, indtil temperaturen er faldet til 40 °C, pH 3.5). Mosen 

sælges til ejendomme med kvægproduktion.   

 

Procesvand (har været opvarmet til 100 °C) filtreres yderligere og pumpes til 

biogasanlæg (opholdstid 6-7 dage, anaerobe forhold) og herefter til iltningsbassin, 

hvor der tilsættes flokuleringsmiddel. Der sker her en yderligere fraktionering i en fast 

papirfiltreret del og flydende del. Den flydende del pumpes til det kommunale 

rensningsanlæg eller på landbrugsjord. Alle faste fraseparerede fraktioner under hele 

procesvandets forløb deponeres på en godkendt losseplads eller udbringes på 

landbrugsjord.  

 

Nedenfor bringes en oversigt over de enkelte restprodukter: 

 

 Jord, planterester, kartoffelknolde o.lign.  

o Udbringes på landbrugsjord, hvor der ikke dyrkes kartofler eller som 

dækjord på godkendte lossepladser 

 Sten 

o Anvendes til vejreparation, fyldmateriale mv. 

 Vaskevand. Vand og bundfald fra kartoffelvask 

o Tilføres landbrugsarealer, hvor der ikke dyrkes kartofler eller offentlig 

kloak 
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 Procesvand  

o Vaskevand og skyllevand der er opvarmet til 100 °C. Tilføres enten 

direkte til kommunalt rensningsanlæg eller på landbrugsjord 

 Mos 

o Har været udsat for 100 °C og sælges som kvægfoder 

 Skræller og affald (inkl. rester fra mekanisk rensning) 

o Skræller og affald (grønne og rådne kartofler) tilføres uden forudgående 

opvarmning til biogasanlæg eller anvendes som dyrefoder 
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Figur 3. Principskitse for procesflow ved skrælleri. 
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7.5 Pakkeri  

Levering af kartofler i indtag (opbevaring silo ca. et døgn). Der frarenses løs jord, der 

tilgår container. Ved anvendelse af importerede kartofler er disse ofte tørrensede eller 

vaskede og fri for jord og andet materiale. 

 

Stenudfældning, hvor sten tilgår samme container.   

 

Vaskning af kartoflerne, hvor vaskevandet evt. filtreres (grov maskestørrelse 0,5 mm) 

og jorddelen tilgår samme container.   

 

Vaskevandet går til nedsivningsanlæg, til kloak eller brakareal uden kartofler 

(landbrugsjord). 

 

Containeren tømmes hos en landmand, hvor der er truffet aftale om, at der ikke 

dyrkes kartofler. Kan også tilføres på losseplads eller til vejfyld.   

 

Kartoflerne sorteres, og frasorteringen bruges til kvægfoder hos kvægbrug, hvor 

kartoffeldyrkning i princippet kan foregå. I nogle tilfælde sendes (sælges) kartoflerne 

til videre forarbejdning (mel mv.). 

 

Nedenfor bringes en oversigt over de enkelte restprodukter: 

 

 Frarens og jordaffald. Jord fra første tørrens (løs jord, plantedele, halmrester 

mv) samt jorddel fra senere vask tilgår container  

o Tilgår landbrugsjord, hvor der ikke dyrkes kartofler, losseplads eller som 

opfyldning 

 Sten (og evt. knolde) 

o Tilgår landmand, der ikke dyrker kartofler, losseplads eller som opfyldning 

 Vaskevand 

o Vaskevand (filtreres evt. gennem 0,5 mm filter) og ledes til 

nedsivningsanlæg, kloak eller landbrugsjord uden avl af kartofler  

 Frasortering, frasorterede kartofler, kartoffelstykker 

o Anvendes senere som kvægfoder eller sælges til anden produktion, fx mel. 
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Figur 4. Principskitse for procesflow ved pakkeri. 
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