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Danespo – nyt kartoffelcenter

Nyt kartoffelcenter skal 
sikre fortsat udvikling
I begyndelsen af 2018 begyndte vi byggeriet af vores nye kartoffelcenter i Give. Kartoffelcentret rummer både 
forædlingsfaciliteter samt hovedkontor, og det vil danne centrum for vores fortsatte udvikling af nye kartoffelsorter

Vores nye byggeri, som vil huse forædlingscenter samt hoved- 
kontor, står nu så godt som færdigt. Forædlingscentret er klar til  
indflytning og vil blive taget i brug løbende i de kommende måneder.
De nye laboratorier er færdige sidst i oktober, og væksthuset vil 
være klar til brug i starten af november. Hovedkontoret bliver klar til 

indflytning i løbet af oktober. Dermed vil byggeriet vil være fuldt  
operationelt i efteråret 2018.
Med det nye byggeri har vi skabt rammerne for det udviklingsmiljø, 
som skal være medvirkende til, at vi fortsat kan være en del af  
at skabe fremtidens kartoffelplanter. 

Samling skaber synergieffekter
”Udviklingen i bioteknologi går særdeles stærkt i øjeblikket. Det er 
glædeligt og også helt essentielt for vores fortsatte forretningsud-
vikling, at vi får etableret et videns center med tråde ud til resten af 
verdenen, som er det kommende marked for vores kartoffelsorter,” 
siger Lars Næsted, direktør og hovedansvarlig for forædling i Dane-
spo. 
”Samtidig er det en fantastisk mulighed for os som virksomhed for at 
samle vores forskellige afdelinger og på den måde få endnu bedre 
mulighed for at udnytte de synergier, der ligger heri, end vi gør i dag,” 
fortæller han. 
Med det nye byggeri følger også muligheden for at samle en del af 
Danespos forretningsenheder. Forskning og udvikling er nemlig tid- 
ligere foregået i Vandel, der ligger 20 km fra Give. Ved at integrere 
forskning og udvikling med salg og markedsføring på den samme 
lokalitet kan vi sikre en fortsat udvikling af succesfulde kartoffel- 
sorter, fordi afdelingerne nu får endnu bedre mulighed for videns- 
deling og samarbejde. 

Danespos nye kartoffelcenter ved Give

Byggeriet består 
fysisk af tre elementer
Forædlingsbygningen 2300 m2

Forædlingsbygningen indeholder laboratorier, grovkøk- 
ken til diverse kartoffelprøver, som  kogeprøver og fri- 
tureprøver, lagerplads til kartofler og plads til maskineri 
samt diverse udstyr.

Væksthus 1500 m2 
I væksthuset vil vi dyrke de tidlige generationer af kar- 
toffelplanter, som bruges i sortsudviklingen. Kartoffel- 
knoldene til udviklingsbrug vil blive lagt i væksthuset 
hvert år, og når de blomstrer, har vi mulighed for at krydse 
sorterne alt efter, hvilke egenskaber vi ønsker at frem- 
avle. Vi vil også have en lille afdeling med gamle sorter, en 
såkaldt kartoffelgenbank, som bliver holdt i live, fordi vi 
genplanter dem år efter år. Kartofler kan nemlig ikke 
gemmes på frost som eksempelvis korn og frø.

Hovedkontor 1000 m2

Hovedkontoret vil være vores nye administrationsbyg- 
ning. Der vil være god plads både til administrative 
medarbejdere og deres arbejdspladser på 1. sal. I stue- 
etagen bliver der bedre plads til at holde større møder og 
arrangementer, som eksempelvis vores generalforsam- 
ling og avlermøder, end vi har haft mulighed for hidtil.

Jens Holstborg
Adm. direktør Danespo 
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” Ved at integrere forskning 
og udvikling med salg og 

markedsføring på den samme 
lokalitet, kan vi sikre en fortsat 

udvikling af succesfulde 
kartoffelsorter ”

Vi har med byggeriet derfor sikret den fortsatte gode dialog mellem 
forædlere, salgs- og produktionsmedarbejdere samt kunder, og det 
er vi meget glade for.

Oprindelsesstedet for nye kartoffelsorter
Hovedformålet med vores nye byggeri er, at vi havde et stort behov 
for at opgradere vores forsknings- og udviklingsfaciliteter. I over  
25 år har al udvikling fundet sted på forædlingsstationen LKF  
(Landbrugets Kartoffelfond) i Vandel. LKF har indtil i marts sidste år 
været et fællesprojekt mellem KMC i Brande og Danespo. I marts 
2017 overtog vi imidlertid hele forædlingsstationen inklusiv foræd-
lingsmedarbejderne og størstedelen af sorterne fra LKF. 
Med maskineri og udstyr, som havde over 25 år på bagen, var der et 
udpræget behov for at opgradere forædlingsfaciliteterne, for at vi 
fortsat kan være førende, når det kommer til kartoffeludvikling. Med 
vores forbedrede faciliteter vil vi blive endnu mere konkurrencedyg-
tige, og der vil fremover komme endnu flere sorter fra Danespo. 

Sorter fra Danespo i 2018
Blandt de nyeste sorter i år er sorterne Darling og Tinca. 
Darling har vi store forhåbninger til på det skandinaviske, tyske og 
franske marked. Darling har en aflang form med flot overflade og 
med en fast konsistens. Desuden er spisekvaliteten i top, og tenden-
sen til grønfarvning er meget lav. Dette er en stor fordel i konsumkar-
tofler, der afsættes i detailmarkedet. Darling fik i øvrigt sit navn, 
fordi en af forædlingsmedarbejderne helt fra starten af Darlings ud-
vikling var så vild med kartoflen, at han kaldte den for sin lille Darling. 

Og det var så godt et navn, at det holdt ved, da Darling skulle have sit 
officielle navn.
Vi har også stor opmærksomhed på det økologiske marked, som  
bliver større og større. Her er der også brug for nye sorter, især  
sorter der er meget modstandsdygtige over for sygdomme. Vi lance-
rer i år sorten Tinca, der har en meget høj resistens mod kartoffel-
skimmel. Tinca er den første gulkødede sort til det økologiske  
marked, og den retter sig især mod Skandinavien og Nordtyskland. 

Større produktion på egne sorter 
Med opgraderingen af vores udviklings- og forskningsfaciliteter har 
vi nu mere end nogensinde før fokus på vores strategi om at koncen-
trere os om vores egne sorter. Salgsandelen af egne sorter udgjorde 
sidste år mere end halvdelen af vores samlede salg af læggekar- 
tofler. Det er en udvikling, som vil fortsætte i de kommende år. Vi  
har gennem det seneste år også oplevet en positiv udvikling i licens-

produktionen af egne sorter uden 
for Europa, hovedsageligt i Sydafri-
ka, New Zealand, Argentina og Indi-
en. Vi forventer at udvide licensak- 
tiviteterne fremover, og vi er med 
vores nye faciliteter meget bedre 
gearet til vores licensforretning.  

Tinca er den første gulkødede sort til det 
økologiske marked. Sorten har en meget 
høj resistens mod kartoffelskimmel

Kartoffelblomsten skal stimuleres fysisk for 
at afgive pollen, der opsamles på et objektglas 
og anvendes til at bestøve mor-planten

Væksthuset danner rammen for 
Danespos forædling. Her skal fremtidens 
kartoffelsorter udvikles. I midten ses 
de kugleformede bær, der dannes når 
blomsten er bestøvet. I bærret udvikles 
kartoffelfrøene 


