
Notatet fra Planteproduksjonsutvalget i Oppland Bondelag 
 

”Det er for dårlig inntjening i potetproduksjonen. De siste årene har det derfor vært et stort 

frafall av produsenter. Fra å være 1016 bønder i 2000 som søkte produksjonstilskudd til potet 

i Oppland, er det i år kun 256 igjen (25%). For hele landet er tallene henholdsvis 9163 og 

2765 (30%). For å beholde de som er igjen må økonomien i potetproduksjonen bedres. 

Planteutvalget i Oppland bondelag mener derfor at Bondelaget må se på følgende: 

• Prisfastsettingen av hele potetlasset som leveres matpotetpakkeri 

• Feilenhter ved målpris 

• Pris på klasse 1 matpoteter 

Prisfastsetting av hele potetlasset som leveres matpotetpakkeri 
Det har de siste årene vært stor missnøye med oppgjøret ved levering av matpotet. Et av 

problemene er at produsenten leverer potetene i tippsjakta (bulk), men får oppgjør for ferdig 

pakket vare i ”andre enden” av pakkeriet. Blir potetene skadet ved vasking og annen 

håndtering slik at de blir sortert ut? Er utsorteringen rett? Som figuren nedenfor viser, går i 

gjennomsnitt ca. 30% ut som ”avrens”. Det er de resterende 70% som betales med en pris i 

nærheten av målpris . Resten blir priset som avrens levert gjennom Avrensordningen, der 

prisen nå er 45 øre. Av dette blir det trukket håndteringskostnader i pakkeriet og frakt fram til 

avrensmottaker, slik at prisen for ca 30% av potetavlingen avregnes med mellom 0 og 10 øre 

avhengig av avstand til avrensmottakene (Hoff SA). Til sammenligning; For poteter som 

leveres til industri tas det ut en representativ prøve som bedømmes og gir grunnlag for prising 

av partiet 

Pakkeriene sender imidlertid ikke alle ”avrens”-potetene til avrensmottakene. En god del av 

”avrenset” er over- og understørrelser og poteter med små feil (videre kalt B-klasse). Disse 

blir ofte solgt videre til andre avtakere som blant annet bruker poteten til terningproduksjon 

med mer. For denne B-klasse-fraksjonen får produsenten avrenspris, mens pakkeriene tar ut 

det markedet kan gi.  

 

 

 

 

 

 

 

Regneeksempel: 

Om en bruker eksempeltallene i figuren ovenfor er bondens pris (med liten avstand til 

avrensmottaket) på: 2,8kr * 70% + 0,1kr * 30% = 1,99 kr/kg.  

Reel pris forutsetter at vi vet andelen som går til B-klassepotet og prisen på den. Dette har vi 

ikke tall for men et estimat på at halvparten går til B-klassepotet er ikke usannsynlig. 

Markedsprisen på dette anslås til 1 kr. Potetprisen blir da: 2,8kr * 70% + 0,1kr * 15% + 1kr * 

15% = 2,125kr/kg.  

For en produsent med 100 daa potet utgjør dette 40.500 kr ved en normalavling (3 t/daa). 



 

Planteutvalget i Oppland Bondelag mener at potetprodusentene må få betalt for B-

klassepotetene. Utvalget ønsker derfor at Bondelaget ser på ulike løsninger slik at 

potetprodusenten ikke blir frarøvet disse potetene. En må derfor gå igjennom hvordan hele 

potetlasset fra produsenten blir priset. Løsninger kan for eksempel være å flytte 

målprispunktet til potetmottaket hos pakkeriene, eller å få innført en B-klasse.  

Feilenheter ved målpris 
Målprisen gjelder for den dominerende sorten i markedet og kvaliteten er satt til 8 feilenheter 

(fe). Derimot opplever flere at det på oppgjørsbrevet står at det er ned mot NULL feilenheter. 

Slik vi kjenner markedet ligger også den solgte kvaliteten rundt 8 fe. Men produsentene stiller 

spørsmålstegn ved om pakkeriene sorterer ut for mye og selger en ”for god” kvalitet, slik at de 

ikke får betalt for den A-klassemengden de burde. Om det reelt er en bedre kvalitet enn det 

som er fastlagt i målprisen, burde det kompenseres. Pakkeriene har forøvrig plikt til å 

innberette til SLF hvor mange fe potetene som de selger har.  

Planteutvalget ønsker at bondelaget vurderer bruken av feilenheter. 

Pris på klasse A matpoteter 
Planteutvalget mener at prisen på klasse A matpoteter må opp. Dette er den enkleste måten å 

få en bedre produsentøkonomi på.  

Planteutvalget ønsker at Bondelaget ved neste jordbruksforhandling jobber for en høyere pris 

på klasse A matpoteter. 

 
Planteutvalget i Oppland Bondelag ønsker derfor at Bondelaget, gjerne i samarbeid med alle 

leddene i potetomsetningen, gjør en vurdering av hele prisfastsettingssystemet for alle 

potetene som blir levert matpotetpakkeriene. En slik gjennomgang må ha som mål å få rett 

prising av potetene slik at inntekten til potetprodusentene øker. 

Planteutvalget i Oppland Bondelag 

Thor Johannes Rogneby /s/” 
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