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Til NaturErhvervsstyrelsen  

Vedr. høring af bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler i høring. 

NaturErhvervstyrelsen sender har den 19. april 2013 sendt ”høring af bekendtgørelse 

om avl m.v. af kartofler i høring” til bl. a. DCA - Nationalt Center for Fødevarer og 

Jordbrug med henblik på evt. bemærkninger.  

 

DCA har følgende bemærkninger:  

I bilag 9 (s. 16), tabel: 

 Kolonnen ”højeste avls klasse avlen kan godkendes i” samt kolonnen ”Salgsklas-

se avlen kan godkendes som”  

Rækken ”Avl af meristemknolde og –planter”: Betegnelsen MK og MP foreslås 

ændret til KK og KP (kerneplanteknolde og kerneplante), fordi der ikke mere bli-

ver krav om at kartoffelkerneplanter SKAL have udgangspunkt i meristemkultur, 

hvorfor ordet meristem er misvisende og bør ændres. 

 

 Kolonnen ”Benævnelse af anvendeligt læggemateriale”. 

Under rækken ”Præbasisavler” og rækken ”Basisavler med opformering”: Be-

tegnelsen MK foreslås ændret til KK jf. bemærkning ovenfor. 

 

 Under punktet ”Særlige regler for basis læggekartofler EF klasse 1-3”   

 Punkt 1 b) teksten foreslås ændret til ” Dickeya dianthicola og andre arter af 

Dickeya, som forårsager sortben/blødråd i kartofler”. 

 

I hele bekendtgørelsen: 

 Jf. første punkt ovenfor bør ordet ”meristem” konsekvensrettes til en anden rele-

vant betegnelse i hele bekendtgørelsen med tilhørende bilag.  
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Høringssvaret er udarbejdet af forskningsleder Steen Lykke Nielsen, Institut for 

Agroøkologi.  
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Karl Tolstrup  
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