
 

 

HØRINGSINNSPILL – FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM PLANTEVERNMIDLER 

HOFF tar imot ca en tredel av potetvolumet i Norge og sysselsetter 150 årsverk. Potetvolumene 
produseres og mottas på Østlandet, Trøndelag og Rogaland (Jæren). Over halvparten av volumet 
kontraktsfestes med produsentene, mens en del tas imot som avrens fra godkjente omsetningsledd 
gjennom Avrensordningen. De kontraktsfestede potetene er industripoteter og verdien totalt drøyt 
120 mill kr. Både volum og verdi varierer fra år til år. 

En effektiv produksjon krever at vi må motta potet av god kvalitet gjennom hele året. I mange av våre 
produksjoner er i tillegg størrelse og utseende viktig slik at det er avgjørende at produsentene kan 
avslutte veksten på en god måte og at poteten er uten sykdommer. Poteter som settes inn på lager er 
utsatt for forringelse, spesielt pga råter og groing, om kvaliteten ikke er god nok. I denne sammenheng 
er antigrobehandling svært viktig for å sikre at potetkvaliteten holder seg utover senvinteren og våren, 
og at innhold av akrylamid kan holdes under grensene som er satt. Alle typer råter, inkl tørråte er 
kritisk for HOFF sine ferdigvarer. I enkelte tilfeller kan det håndteres, men som regel vil konsekvensene 
bli stort svinn, redusert kapasitet og lav pris for potetprodusent. 

Dersom lagringsevnen til potetene svekkes vil konsekvensene bli større import da det ikke vil være 
tilgang på norske poteter av riktig kvalitet på senvinteren og våren. 
I tillegg har HOFF en del produkter som er merket med «Nyt Norge». Disse produktene er det ikke 
mulig å opprettholde om ikke det finnes tilgjengelige plantevernmidler som tørråte-, vekstavslutnings- 
og antigromidler.  

Det er av avgjørende betydning at et utvalg av plantevernmidler blir tilgjengelig både av hensyn til 
tørråterisiko, for riktig vekstavslutning (størrelse, sukkerinnhold og skall) og for antigrobehandling av 
poteter som skal lagres. 

Blant våre potetprodusenter er det stor frykt for at uforutsigbarheten i deres produksjon skal bli enda 
større, og mange er i sterk tvil om de vil ta den risikoøkningen de ser for seg med dårlig tilgang til 
plantevernmidler. 

Oversikter viser at norske potetprodusenter bare har tilgang til et fåtall av tørråtepreparatene 
sammenlignet med yrkesbrødre i Danmark, Finland og Sverige. I hovedsak skyldes forskjellen at flere 
nye preparater mot tørråte/vekstavslutning er godkjent i de andre nordiske landene, samtidig som de 
har fått avslag på søknad om godkjenning i Norge. Søknad om nytt antigromiddel er ennå ikke sendt 
inn i Norge. 
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I høringsbrevet leser vi at det blir vanskeligere og strengere å få godkjent nye plantevernmidler i 
Norge. I dagens klima er vi helt avhengig av at det er tilgang til en del plantevernmidler som sørger for 
god potetkvalitet dersom vi skal nå målet i årets jordbruksavtale der det var enighet om en særskilt 
satsing på innovasjon og vekst for å øke norskandelen i grøntsektoren. I tillegg vil vi understreke 
betydningen av å beholde optimismen i næringen for å sikre god rekruttering framover. 
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