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Høsten 2018 har vært preget av MYE nedbør – nesten hver eneste dag. Potetprodusentene har 

håpet på oppholdsvær og opptørking, noe YR stadig har lovet. Men slik ble det dessverre ikke.  

Flere har rapportert om nedbørsmengder i egne målebegre hvor august-oktober har vist mer 

enn 800 mm. Uten sol blir det ingen fordamping.  

En potet som står i vann åpner porene (lenticellene) og det blir fri passasje inn i knollene for 

sopp og bakterier. Dette gjør poteten for ikke å drukne, men i 2018 har mange poteter lidd 

nettopp drukningsdøden i potetåkeren, for knollene tåler ikke å ligge i vann.  

 

Kort og rask tørk og nedkjøling best 

Den "gamle metoden" – 2 uker sårheling ved høy luftfuktighet og langsom nedkjøling (0,1 C pr 

dag) viser seg å gi mye sølvskurv og blæreskurv - og derav lite pene poteter. 

Best resultat gir kort (gjerne tørr) sårheling og rask nedkjøling (0,5 C pr dag). Denne metoden 

krever kjølelager og er en viktig investering for de som vil konkurrere med importpotetene. 

 

Tørking av potet rett etter høsting 

Den aller billigste og enkleste metoden for rask opptørking foregår i kassene hvis 

uteforholdene er ideelle: Stabilt vær under opptak med passe vindhastighet og temperaturer 

på 8-14 grader. Er det sol blir potetene fort grønne selv etter kort tid, så denne metoden 

passer best for settepotet.  

Årets utfordring har vært at potetene var ekstra fuktige ved opptak, og noen har tatt opp i 

regn. Da kreves det utrolig mye luft for å tørke knoller som ligger i ro i en kasse. I tillegg kan 

flere poteter allerede være infisert med bløtråtebakterier og andre sopp og råter som gjør 

partiene til tikkende bomber på lageret. Det er lett å skade knollene under opptak når 

maskineriet må kjøres tøft. Noen har også tatt opp potet etter at snø og frosten nå har gitt 

seg. Da er sjansen ekstra stor for at potetene får et kortvarig opphold på lager. 

 

IKKE prøv å selge partier du ikke stoler på! 

 Test potene ved å ta inn poteter og sette noen "testposer" i romtemperatur. Kok og prøv 

selv. Viser kvaliteten seg som ustabil – og du har husdyr (storfe eller sau), kan disse partiene i 



mange tilfeller bli et svært godt fõrtilskudd i melke- og kjøttproduksjonen. Men egne seg 

dårlig på middagsbordet. Har du solgt poteter som råtner hos forbrukeren vil potetforbruket 

synke enda mer – og du få et dårlig rykte. 

For de som har vært heldige med tidlig opptak og har dyrket potetene på en lett jordart, er 

det ikke tvil om at smaken på poteten i år er god! Får håpe alle gode potetparti omsettes og 

kommer på det norske matbordet utover høsten og vinteren. 

 

Bestill nye sertifiserte settepoteter nå 

Svært mange har ikke den settepotetkvaliteten de bør ha for ny potetproduksjon i 2019, de 

står hos enkelte fortsatt i uhøstet åker. Men vær rask ute med å bestille nye settepotet så du 

er sikret en god start til våren. NORGRO har satt bestillingsfrist til 20. desember og melder om 

bra mengde og kvalitet. Ta kontakt med Øystein Nilsen på telefon 95723146. Strand Unikorn 

har tilgang på alle sorter og har også fin kvalitet. Ring Hans Arne Krogsti på telefon 90870837. 

 

Søknad om erstatning ved avlingssvikt 

Fristen for å søke erstatning pga klimabetinget avlingssvikt var 31. oktober. Det er mange i 

nord som har måttet benytte denne muligheten i år. At det har vært vanskelige = umulige 

innhøstingsforhold, har mange bevist ved å legge ut bilder og videoer på bl.a Facebook. 

Opptak som viser en slepetraktor foran det normale utstyret har vært en gjenganger. Elting av 

jorda og kjøreskader må forventes å gi utfordringer framover.  

 

2018 har blitt året mange helst vil glemme raskt. Vi satser på at 2019 blir like bra som i fjor, for 

da har vi noe å glede oss til! 

 


