
 

Hvordan sætter jeg kartofler? 

Inden du sætter kartoflerne, bør du sørge for at klargøre bedet. Det er først og fremmest ved, at du 

tilsætter gødning eller kompost til jorden, da kartofler er en næringskrævende grøntsag. Du kan også 

sætte plastikdug over jorden et par uger før, du vil sætte kartoflerne. På den måde er jorden varmet op, 

når du sætter kartoflerne. 

Du skal sætte kartoflerne i en dybde af 8 cm med spirerne pegende opad. Hvis du vil give kartoflerne et 

forspring, så du får tidlige kartofler, kan du sørge for, at de har det varmere. Det kan du dels gøre ved at 

lægge fåreuld under dem, når du sætter dem. Det giver ekstra varme, og når ulden bliver nedbrudt, får 

kartoflerne også ekstra gødning. 

Du kan også vælge at lægge fiberdug eller plastikdug over kartoflerne, så de har det varmere i starten. 

Mange drømmer om nye kartofler til grundlovsdag 5. juni. I det tilfælde er det vigtigt, at du dels har 

forspiret kartoflerne i god tid, gerne allerede i slutningen af februar, dels at du sørger for, at de har det 

varmt. 

Afstand i rækkerne mellem kartoflerne 

Hvor stor afstand, der skal være mellem kartoflerne i rækkerne, kommer an på, om du ønsker tidlige eller 

sene kartofler. Tidlige kartofler er mindre, og der skal derfor være en mindre afstand i rækkerne. Regn 

med 30 cm mellem kartoffelplanterne i rækken og 40 cm mellem hver række. 

Sene kartofler, der bliver høstet i august eller september og gemt til vinteren, er større, og der skal derfor 

være en større afstand mellem dem både i rækkerne og imellem rækkerne. Der skal du sætte dem med 35 

cm’s mellemrum i rækkerne og 50-60 cm mellem rækkerne. 

Husk kartoflernes sædskifte 

Når du sætter kartofler i din have, er det vigtigt, at du husker på, at du skal holde et sædskifte på fire år. 

Det betyder, at du først kan plante kartofler i det samme bed fire år efter, at du nu har gjort det. Det 

kræver altså noget planlægning fra din side. 

Hvis du ikke sørger for at overholde sædskiftet, risikerer du at tiltrække skadedyr som nematoder til bedet. 

Det er små skadedyr, der lever på kartoflernes rødder. De kan ikke flytte sig så langt så ved at flytte 

kartoffelbedet hvert år, kan du slippe for dem. 

Sådan passer du kartoflerne 

Når du først har sat kartoflerne, kræver de ikke særlig meget pasning af dig. Det vigtigste er, at du sørger 

for at vande kartoflerne, hvis der er meget tørt, når de nye kartofler stadig er små. Når kartoflerne er 

mindre end en hasselnød, har de ikke godt af at tørre helt ud. 

Derudover skal du sørge for at hyppe kartoflerne to til tre gange i løbet af sæsonen. Det gør du første 

gang, når planten over jorden er 10-15 cm høj og derefter efter behov. 



Hypningen er dels med til at holde ukrudt væk omkring planterne, men allervigtigst er det med til at sikre, 

at der ikke er nogle kartofler, der kommer til at ligge i jordoverfladen. Hvis der gør det, bliver de nemlig 

grønne og dermed uspiselige, fordi de er giftige. 

Hvornår kan jeg høste kartofler? 

Har du sørget for, at dine kartofler har det varmt, kan du høste dem allerede i juni måned. Ellers vil du 

kunne høste dem i løbet af august og september. 

Du høster kartofler ved at bruge en greb til forsigtigt at lirke dem op af jorden. Derefter bør du lægge 

dem til tørre i solen i et par timer, så jorden på dem tørrer ind. 

Skal du gemme kartoflerne til vinteren, bør du lægge dem i kasser eller sække og stille dem på et mørkt 

og koldt sted. Der bør ikke være mere end 4-5 grader. Kommer temperaturen over det, begynder stivelsen 

i kartoflerne at blive omdannet til sukker, og kartoflerne vil derfor komme til at smage sødt 

 


