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1. Bakgrund och syfte
Denna rapport har tagits fram som ett första steg i pro
jektet ”Mer ekologisk potatis i offentlig sektor”. Syftet
med projektet är att öka intresset och kunskapen kring
svensk ekologisk potatis i offentlig sektor. Målet är ock
så att det ska leda till en ökad omsättning av ekologisk
potatis i offentlig sektor.
Vi har kartlagt hinder och gett förslag på åtgärder för
en ökad omsättning av ekologisk potatis i offentlig sek
tor. Genom en enkät och flera djupintervjuer har vi ställt
frågor till personer som jobbar i offentliga storhushåll
om vilka kvalitetsegenskaper de vill ha hos ekologisk
potatis och hur dessa överensstämmer med den kvalité
de får idag.

Denna rapport ska även utgöra underlag för kommuni
kation och rådgivning till de ekologiska potatisprodu
centerna.
Förväntat resultat av projektet är att de offentliga
köken ökar inköpen av ekologisk potatis och att de blir
mer nöjda med kvalitén. För att öka kunskapen och in
tresset för ekologisk potatis, inom ramen för projektet,
kommer en informationsbroschyr om ekologisk potatis
och dess egenskaper samt en säsongsguide för ekologisk
potatis att produceras.

2. Sammanfattning
Andelen inköpta ekologiska livsmedel utgjorde 39 pro
cent i offentlig sektor 2019. Senaste året har ökningstak
ten avtagit. Ekologiska livsmedel i offentlig sektor har
fått konkurrens från produkter med andra mervärden,
såsom svenskt, närproducerat, klimatsmart och vege
tariskt. Även intresset för ekologisk potatis i offentliga
sektorn har minskat under de senaste två åren.
Arealen med ekologisk potatis ökade starkt under
åren 2014–2017, vilket resulterade i ett ökat utbud av
ekologisk potatis på marknaden. 2018 började det bli
trögt med avsättningen och priset sjönk. Detta har bi
dragit till att arealen med ekopotatis har minskat under
2018 och 2019 och 2020.
Andelen inköpt ekologisk potatis varierar stort i lan
dets kommuner och regioner, från noll till 100 procent,
med ett genomsnitt på 14 procent 2018. I en enkätunder
sökning riktad till inköpare i offentlig sektor 2018 fram
kom bland annat att ursprung upplevs som viktigare
än ekologiskt. 80 procent av de som besvarade enkäten
uppgav att det är viktigt eller mycket viktigt att potatisen
är svensk, mot 47 procent som ansåg det var viktigt eller
mycket viktigt att den är ekologisk.
Positiva egenskaper som framhölls i enkätsvaren var
att ekologisk potatis innehåller färre kemikalier, smakar
bättre och är nyttigare. Negativa egenskaper som upp
gavs var ojämn kvalitet och storlek på ekologisk potatis.
Hållbarheten ansågs dessutom vara sämre än för konven
tionell potatis.
Det ställs ofta lägre kvalitetskrav på den ekologiska
potatisen i upphandlingen. Grossisterna menar att det är
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viktigt, särskilt i storhushållen, att ställa samma kvalitets
krav på ekologiskt som på konventionellt. Det ska vara
SMAK-kontrollerat, kvalitetssorterat och med krav på
jämn storlek på potatisen.
Potatis kan odlas i hela landet, men marknadens
struktur och odlingsförutsättningar gör att odlingen är
ojämnt fördelad. Skåne, Västra Götaland och Gotland är
de tre största ekopotatislänen. De senaste åren har flera
nya sorter med hög motståndskraft mot bladmögel och
brunröta introducerats på marknaden. Det ökat möjlighe
terna till högre skörd med en jämnare och bättre kokkva
litet. Vid ekologisk potatisodling är det dock svårare att
styra växtnäringstillgång samt att Rhizoctonia, skalmiss
färgning och larvangrepp kan vara besvärligare än vid
konventionell odling.
Förädlingsindustrin erbjuder ett begränsat utbud av
förädlad ekologisk potatis. Dessutom är priset mycket
högre samtidigt som kvaliteten är sämre. Till exempel
är storlekssorteringen på ekologisk förkokt potatis mer
tillåtande än på motsvarande konventionell.
Vår studie visar att kunskapen om potatis i allmänhet
och ekologisk potatis i synnerhet är låg hos inköparna i
offentliga kök. Få känner till vilka potatissorter som finns
på marknaden, vilka egenskaper de har och vad de pas
sar bäst till. Kunskap om hur man förvarar, hanterar och
tillagar potatis för bästa resultat behöver förbättras. Även
kunskap om SMAK-kontrollen och de olika kvalitetsni
våerna är låg. Här krävs omfattande informationsinsatser
för att öka kunskapen om den ekologiska potatisens
mervärden och varför den kostar lite mer.

3. Ekologiskt i offentlig sektor
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Diagram 1. Andelen ekologiskt var 42 procent i genomsnitt i regionerna och 38 % i kommunerna. I dagligvaruhandeln och privata restaurangsektorn låg andelen på ca 7,5 procent.
(Ekoweb 2020, Ekomatcentrum 2020).
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Diagram 2. De ekologiska inköpen i offentlig sektor ökar i linje med det nationella inriktningsmålet, 60 procent ekologiskt till 2030. 2019 kan vi se en minskad ökningstakt.
Kommuner kvartal 3, 2018-2019
5,7%
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Regeringen formulerade två inrikt
ningsmål för ekologisk produktion
och konsumtion i samband med
att nya Livsmedelsstrategin lan
serades 2017. Målen, 60 procent
ekologisk konsumtion i offentlig
sektor och 30 procent ekologisk
areal, ska vara uppfyllda år 2030.
Ekomatcentrum har sedan 1999
samlat in statistik för att kartlägga
inköpen av ekologiska livsmedel
i offentlig sektor. Den årligen
genomförda marknadsstudien
har två viktiga syften; att följa
de nationella ekomålens effekt i
landets kommuner och regioner
samt sedan några år även statliga
verksamheter och att driva på ut
vecklingen mot mer ekologiskt.
Offentlig sektor är en viktig
marknad för ekologiska livsmedel.
12 procent av den ekologiska livs
medelsomsättningen sker i offent
lig sektor (Källa: Ekomatcentrum,
2019)
Den senaste statistikunders
ökningen, som genomfördes 2020
(baserad på siffror från 2019) vi
sar att andelen ekologiskt fortsatt
att öka i Sveriges kommuner och
regioner. Från 38 procent 2018 till
39 procent 2019. Under 2019 har
ökningstakten avtagit något.
Tredje kvartalsrapporten från
Mashie FoodTech Solutions visar
en minskad ökningstakt för inköp
av ekologiska livsmedel, medan
livsmedel med svenskt konven
tionellt ursprung ökat. Resultatet
pekar mot att den ekologiska ma
ten utmanas av andra mervärden
såsom svenskt och närproducerat.
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Diagram 3. Kvartal 3 2018 och 2019. Minskade köp av ekologiskt, KRAV och Svekologiskt. Ökade inköp av svenskt konventionellt.
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4. Produktion av ekologisk potatis
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Matpotatis areal i hektar i Sverige,
konventionell samt ekologisk potatis
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Diagram 4. Areal odlad matpotatis i Sverige, 1995-2019. Blå linje visar utvecklingen av
konventionellt odlad potatis och grön linje visar utvecklingen av ekologiskt odlad potatis. Källa
Jordbruksverket officiella statistik.
Utveckling av antal hektar ekologiskt
odlad matpotatis i Sverige
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Diagram 5. Antal hektar med ekologisk matpotatis under åren 1990-2019. Källa Jordbruksverket officiella statistik.
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Den sammanlagda arealen av
matpotatis har minskat under en
längre tid i Sverige, se diagram 4,
samtidigt som arealen med ekolo
gisk potatisodling har ökat i om
fattning.
Den ekologiska potatisarealen
var relativt stabil och pendlade
kring 900 ha i Sverige under åren
1990–2014. Efter några år med
ökad efterfrågan och även import
av ekologisk potatis höjdes pri
set till odlarna runt år 2014. Det
resulterade i en kraftig ökning av
ekologisk potatisodling i Sverige.
På två år nästan fördubblades are
alen till nuvarande nivå till strax
under 1 800 hektar se diagram 5.
Det ökade priset och efterfrågan
på marknaden, i kombination
med att flera nya sorter med bätt
re motståndskraft mot bladmögel
introducerades, gjorde att flera
konventionella potatisodlare bör
jade odla ekologiskt i större skala.
2018 började det bli svårare
med avsättningen av ekologisk
potatis. Samtidigt ökade kvalitets
kraven vilket gav en större från
sortering. Priset per kilo till od
laren sjönk och nettoinkomsten
har därmed minskat ytterligare.
Det har i sin tur lett till att areal
ökningen har avtagit för ekolo
gisk matpotatis medan den kon
ventionella har ökat det sista året.
Potatis var en av de första eko
logiska produkterna i butik och
restaurang. Därefter har ekologisk
potatis tappat i andel jämfört
med många andra grödor. Nu är
andelen ekologisk potatisodling
10 procent av den totala potatis
arealen. 2018–2019, har andelen
ekologisk potatisodling minskat
med en procentenhet, från 11 till
10 procent.
Potatis kan odlas i hela lan
det, men marknadens struktur
och odlingsförutsättningar gör
att odlingen är ojämnt fördelad.
Statistik från 2019 visar att näs
tan 40 procent av Sveriges mat
potatisareal finns i Skåne. Där
finns även en stor del av landets
färskpotatisodling samt industri

Diagram 6. Utveckling av ekologisk potatisodling i Sverige under åren 1990–2019.Andel av
total areal uttryckt i procent. Källa Jordbruksverket officiella statistik.
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Diagram 7. Potatisodlingens fördelning i Sverige i hektar, 2019. Total potatisodling och
ergötland endast är 1,5 procent
ekologisk. Källa: Jordbruksverkets officiella statistik.
som odlas ekologiskt. Den mindre
andelen av ekologiskt i Halland
Utveckling av areal ekologiskt odlad potatis i olika län, antal hektar
beror bland annat på ett högre
sjukdomstryck av bladmögel på
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gisk och konventionell potatis.
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potatis till framför allt Stockholm.
Stockholms län har en näst intill
Diagram 8. Utveckling av ekologisk potatisareal i åtta län under åren 1990-2019 andel ha.
obefintlig produktion av såväl
Källa Jordbruksverket officiella statistik.
konventionell som ekologisk
potatis. De är beroende av att köpa så gott som all pota
tis från andra delar av Sverige.
Genomsnittsskörd i Sverige var 32 ton brutto/ha i
Sverige, vilket motsvarar 3,2 kg/kvadratmeter enligt SCB
skördestatistik. Vi konsumerar totalt ca 58 kg potatis per
person och år i Sverige. Grovt räknat skulle det innebära
att vi behöver 18 kvadratmeter per person.
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Att det finns odling av potatis
i det egna länet är en förutsätt
ning för att den offentliga sek
torn ska kunna köpa ekologisk
närproducerad potatis. Även
distributionssystem, packerier och
skaleriers geografiska placering är
avgörande för om den offentliga
sektorn skall kunna köpa ekolo
giskt närproducerad potatis.

Antal kvadratmeter matpotatis/person och län
Totalt
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Västernorrlands
Gävleborgs
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Örebro
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Hallands

Diagram 9. Antal kvadratmeter med
odling av potatis per person i respektive
län ekologiskt och totalt 2019. Den
blå vertikala linjen anger totala andelen
kvadratmeter potatisodling i genomsnitt per
person i landet. Den gröna vertikala linjen
anger kvadratmeter ekologisk potatisodling
i genomsnitt per person i landet. En hektar
är 10 000 kvadratmeter.
Källa Jordbruksverket officiella statistik
(2019) samt Statistiska centralbyrån,
befolkningsstatistik 31 mars 2019.
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5. Vad skiljer ekologisk och konventionell potatisodling?
Till stor del odlas ekologisk potatis med samma metoder
och redskap som konventionell. Det som främst skiljer
är att konstgödsel (handelsgödsel) som innehåller kvä
ve och/eller fosfor samt kemiska växtskyddsmedel inte
används. Det är tillåtet att sälja potatis som ekologiskt
odlad om den uppfyller EU:s regler samt är certifierad
enligt förordningen för EU-ekologisk produktion. Pota
tisen kan dessutom vara märkt med KRAV och/eller De
meter (för mer information om märkningar se länklista i
bilaga). Kontroll av certifierade odlingar görs årligen av
oberoende kontrollorgan. Det är obligatoriskt att märka
en ekologisk produkt med märket för EU-ekologiskt.
I ekologisk odling används baljväxter, som tillför
kväve från luften till jorden, i växtföljden. Under odlings
säsongen av ekologisk potatis tillförs i de flesta fall
organisk gödsel såsom stallgödsel, rester från biogas
produktion, biogasproduktion och andra organiska rest
produkter. Mineralgödsel av kalium och magnesium är
tillåtet, vilket gör att det går att anpassa gödslingen efter
potatisens behov och innehåll i marken av dessa ämnen.
”Det finns en risk att man övergödslar med naturgödsel. Då fördröjs mognadsprocessen och detta kan leda till
ojämn kvalitet och påverka kokegenskaperna”. Odlare.
Tillgång till kalium är viktig för att potatisen skall
växa och för att förhindra enzymatisk mörkfärgning och
mörkfärgning efter kokning av potatis. En utmaning som
kräver extra kunskap i ekologisk potatisodling är att
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anpassa tillgången på kväve efter plantans behov från
organisk gödsel.
”En del gödslar för kraftigt för att få högre skörd, på
bekostnad av kvalitén. Om potatisen inte hinner växa färdigt och mogna ordentligt innan skörd, försämras kvalitén”.
Odlare.
Mineralisering av kväve påverkas av vädret, värme
och lagom med fukt påskyndar nedbrytning av organiskt
material i marken. För mycket kväve kan ge blötkokning
och försämrad smak, för lite kväve ger sämre tillväxt och
hos vissa sorter alltför mjölig potatis.
”Provkokning av potatisen är avgörande för att kunna
hålla en jämn och hög kvalitet”. Skaleri
”Den ekologiska odlingen kräver mer kunskaper då den
påverkas i högre grad av sitt naturliga växtsubstrat. Det är
svårare att rätta till eller ändra odlingsförhållanden under
säsongen”. Odlare
Potatis är en växt som har ett extra stort behov av
fosfor. På en del fält är det brist på fosfor i jorden. Det
kan då vara svårt att tillföra rätt mängd organisk gödsel.
Eftersom organisk gödsel består av både fosfor och kvä
ve kan det vara komplicerat att tillföra tillräckligt med
fosfor utan att samtidigt gödsla med alltför mycket kväve.

Förebyggande åtgärder som växtföljd och friskt
utsäde är grundläggande åtgärder i all potatisodling.
Mekanisk ogräsbekämpning och blastkrossning används
i både i ekologisk och konventionell odling. Men i kon
ventionell odling används även kemiska växtskyddsme
del för att minska angrepp av sjukdomar och skadedjur,
bekämpa ogräs och avdöda blast.
Potatisbladmögel är den sjukdom som är den största
utmaningen vid ekologisk odling. Ett kraftigt angrepp
gör att blasten vissnar ner för tidigt med minskad skörd
och risk för sämre kvalitet som följd. Bladmögelsvam
pen kan även orsaka brunröta på potatisen. Stora forsk
ningsinsatser har gjorts runt om i världen för att få fram
sorter med bättre motståndskraft mot bladmögel. De
senaste åren har flera nya sorter med mycket bra mot
ståndskraft både mot bladmögel och brunröta kommit
ut på marknaden, tex Connect, Carolus och Twister.
Bladmögelsvampen är anpassningsbar och de flesta
sorter blir efter att de odlats ett antal år mottagliga för
bladmögel. Därför behöver odlaren återkommande byta
sort och det blir svårare för konsumenten att hinna med

att lära känna igen de olika sortnamnen. En strategi mot
bladmögel är också att välja sorter som mognar tidigt,
tex Solist som hinner bli klar innan bladmögel angriper
blasten.
”Odlingen av ekologisk potatis har utvecklats positivt i
takt med att nya, mer lämpliga sorter har tagits fram. Största utmaningen är bladmögel. Därför är det avgörande att
komma igång med odling snabbt på våren och ha sorter
som mognar tidigt för att minimera risken för att de ska
angripas av bladmögel”. Odlare
Vid val av sort tar odlaren hänsyn till många olika
faktorer. Först och främst måste det finnas efterfrågan
på sorten. Den skall ha rätt färg, form och kokegen
skaper. Potatis kan angripas av flera sjukdomar och vid
val av sort tar odlaren därför även hänsyn till de sjuk
domar som kan medföra problem i odlingen. I tabell 1
finns exempel på sorter som passar att odla ekologiskt.
Tabellen visar också sorternas olika egenskaper och mot
ståndskraft mot sjukdomar.

Tabell 1. Egenskaper hos sorter som är passande för ekologisk odling. Sammanställning av uppgifter från respektive sortföreträdare. Förklaringar; Tidighet 1=mycket sen, 9=mycket tidig. Knölfärg r=röd, g=gul, lg=ljusgul, v=vit, g-r röda ögon. Knölform o=oval, ro=rundoval,
lo=långoval. Koktyp A= mycket fastkokande, B=fastkokande, C=mjölig. Sjukdomar 1= mycket mottaglig, 9= mycket motståndskraftig.
I=immun mo=mottaglig. Nematoder Ro1,4=resistent mot den patotypen av den gula potatiscystnematoden.
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Diagram 10. Fördelning av 35 olika sorter vid 242
olika SMAK-analyser utförda av Svensk Potatis.
Källa Svensk Potatis

Fördelning sorter vid SMAK kontroll

I diagram 10 redovisas vilka sorter av ekologiskt odlad
potatis som Svensk Potatis (mer om Svensk Potatis på
sidan 10) har gjort kvalitetskontroll på, vilket ger en
bild av vilka sorter som är mest förekommande. Flera
av dessa sorter är vanliga även i konventionell odling.
De sorter som främst odlas ekologiskt är Connect,
Carolus, Bionica, Triplo och Twister.

Connect
Övriga 23 sorter
Twister
Triplo
Jutlandia

Solist

Sava

Carolus

Anouk
Bionica
Ballerina

Melody

Gala

6. Marknaden
Figur 1. Skiss över marknadsaktörer
och produktströmmar för ekologisk potatis från odling till storhushåll i Sverige.
Sammanställning gjord av Åsa Rölin.
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egen ekoodling

Förmedling
Uppsamlande handel

Ekologiska potatisodlare 1700 ha

10

Packeri utan egen
ekoodling

Ekologisk potatis förmedlas från producent till storhus
håll i offentlig sektor genom olika kanaler. Den största
volymen förmedlas via tre stora grossister inom Foodser
vice som beskrivs på sidan 13 under rubriken Grossister.
Antalet mellanled från odlare till storhushåll varierar. En
längre kedja kan bestå av att odlaren säljer sin potatis till
ett större packeri som tvättar och packar alternativt till
ett företag som skalar. Den packade eller skalade pota
tisen säljs till en grossist som har upphandlingsavtal med
offentlig sektor. Grossisten levererar ut potatis till köken.
Merparten av produktionen av skalad och förkokt pota
tis görs på ett fåtal större anläggningar. Men det finns
även mindre skalerier. Det är relativt vanligt att odlare
har möjlighet att tvätta och packa potatis på den egna
gården. Det finns exempel på odlare som har egen tvätt,
packeri samt skaleri och avtal med offentlig sektor. Pota
tisen levereras då direkt från gården till storhushållen.
Enligt Svensk Potatis hanterar alla stora packerier KRAV
och EU-ekologisk potatis.

6.1 Prissättning
Priset på potatis varierar mellan åren beroende på priset
i Europa och tillgången i Sverige. Priset påverkas också
av olika former av konkurrens på marknaden samt att
det är ett fåtal aktörer som bestämmer priserna. Det finns
inga prisnoteringar till odlare på den fria marknaden.
Potatis till industrin och till skalerier köps in på kontrakt
med i förväg uppgjorda priser. Resterande del av behovet
köps in på öppna marknaden. När det gäller matpotatis
till packerier är uppgjort pris på kontrakt ovanligt.
En ökad efterfrågan kring 2014 gjorde att prisskill
naden mellan konventionellt och ekologiskt ökade vilket
var avgörande för att det snabbt blev en stor ökning av
ekologiskt odlad areal.
Priser odlarled
Den rikstäckande odlarorganisationen Potatisodlar
na bevakar marknaden och skriver om priser till sina
medlemmar i medlemsbladet Pluggen. Varannan vecka

presenteras odlarpris för större volymer (fritt köpare),
högsta kända pris anges för fast gul, SMAK klass 1 bland
de större packerierna i Sverige.
Konventionell potatis
Under de senaste 4 åren har priset under vecka 1–11,
2017–2020, varierat mellan 2,25 kr/kg till 3,75 kr/kg,
med en ökande pristrend. Potatis som säljs till skaleri
betalas lägre. Vecka 7 2020 betalades ca 2 kr/kg fritt
skaleri för framsorterad vikt för en bra konventionellt
odlad skaleriråvara. Priset för odling på kontrakt till
skaleri betalas lägre.
Ekologisk potatis
Ekologisk potatis har haft en minskande prisutveckling
under samma period. Priset har varierat mellan 4 och
6 kr/kg under vecka 1-11, 2017−2020, och minskat från
6 kr/kg till 5 under de senaste fyra åren. De senaste
två åren har ekologiska odlare haft allt svårare att få
avsättning för sin potatis och det speglas i ett minskat
pris. Priserna för ekopotatisen är hämtade från Pluggen.
Det är inga medelpriser utan exempel på högsta kända
priser som betalas för lite större framsorterade volymer,
fritt packeriet. Enligt Pluggen betalades vecka 7, 2020 ca
5 kr/kg fritt packeri för framsorterad vikt av gul, ekolo
giskt odlad, fast potatis. Mjölig ekopotatis betingade ett
högre pris. Året innan, på våren vecka 11, 2019 betala
des för ekologiskt ca 6 kr/kg, Vecka 1 2017 rapportera
des i Pluggen att ekologisk fastkokande potatis av pack
kvalitet började ta slut på spotmarknaden och att affärer
gjorts för 6 kr/kg fritt packeri för framsorterad vikt. Pris
till odlaren för ekologisk potatis till skaleri är lägre och
kunde tex under december 2019 vara 4 kr/kg.
Priset till slutkund förädlade potatisprodukter
Det är i princip omöjligt att få kläm på vilka priser som
slutkunden, de offentliga köken får betala för potatisen.
Det finns ingen offentlig statistik på detta. Vi har fått in
lite spridda uppgifter som till exempel att det är 2-3 ggr
dyrare med minutpotatis än vanlig skalpotatis.

Potatispris till odlare kr/kg,
konventionell och ekologisk
7
6
5
4
3
2
1
0

V1 2017

V5 2018

V11 2019

V7 2020

Konventionell gul SMAK klass 1

Ekologisk, sorterad, gul fast

Linjär (Konventionell gul SMAK klass 1)

Linjär (Ekologisk, sorterad, gul fast)

Diagram 11. Priset (kr/kg fritt köpare) till producent för ekologisk potatis har sjunkit sedan
början av 2017. Från 6 kr/kg till 5. Källa: Medlemsbladet Pluggen.
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6.2 SMAK – svensk matpotatiskontroll
Svensk matpotatiskontroll som bildades 1953 är en
halvstatlig organisation som byggt upp ett system för
kvalitetskontroller av potatis. Det statliga engagemanget
tog slut då Jordbruket avreglerades 1990 och Stiftelsen
Potatisbranschen bildades 1991 med syfte att verka för
matpotatis av god kvalitét. Stiftare var odlare, handel och
konsumentorganisationer. Stiftelsen fortsatte arbetet med
kvalitetskontroller med utgångspunkt från de tidigare
normerna. 1995 bildade Stiftelsen SMAK Certifiering AB.
Verksamheten med certifiering växte och 2012 flyttades
provning och kvalitetsarbete med potatis till dotterbola
get Svensk Potatis AB. I styrelsen för Svensk Potatis sitter
representanter från odling och packeri.

Under 2019 ökade andelen larvskador även i konven
tionella partier. Det kan till viss del förklaras med att
det inte längre finns något tillåtet kemiskt medel som är
verksam mot knäpparlarver.
Ojämn kvalitet i ekologisk potatis kan förekomma
då blasten dött för tidigt av bladmögel med en omogen
potatis och blötkokning som följd. Brunröta förekommer
inte mer frekvent i ekologisk potatis än i konventionell.
Potatis som gödslats med naturgödsel, varierar mer i
kokegenskaper inom partier.

6.3 Förädling
I Sverige konsumerar vi ca 58 kg potatis och potatispro
dukter per person och år. Konsumtionen av potatis har
minskat med 30 kg sedan 1960. Minskningen gick stadigt
nedåt fram till 2010 då den lägsta noteringen var 55 kg/
person och år. Därefter har konsumtionen ökat och lig
ger nu på ca 58 kg. Färsk potatis är det vi konsumerar
mest av, 81 procent. Kylda och frysta potatisprodukter
utgör ca 15 procent av vår potatiskonsumtion. Till kylda
potatisprodukter räknas exempelvis skalad eller förkokt
potatis. Produkter som främst används i restauranger
och storkök. Resterande 4 procent består av konserverad
potatis (används av restauranger) potatisstärkelse (ingår
bland annat i charkprodukter) chips, frysta förädlade
potatisprodukter såsom pommes frites och potatisklyftor.
Förädlingsledet består framför allt av packerier som
tvättar och packar, inte sällan direkt på gården hos

Vid kvalitetsbedöming görs analys av potatisens såväl ytt
re som inre kvalitet. Den yttre kvaliteten innefattar pota
tisens utseende, skalfinish samt frihet från diverse skador
och grönfärgning, medan den
inre kvaliteten bedöms utifrån
Konsumtion av potatis och potatisprodukter
kg/person och år
eventuell mörkfärgning, rötor
100
(som inte syns utanpå), samt
kokegenskaper. Potatisen får inte
90
vara blötkokande och inte alltför
sönderkokande (mjölig).
Vid kvalitetskontroller har
80
personal på Svensk Potatis obser
verat skillnader i kvalitet mellan
70
ekologisk och konventionell
potatis. Ekologiskt odlad potatis
60
har haft en ojämnare kvalitet
med sämre skalfinish. Kvalitets
50
kraven på ekologisk potatis har
ökat med tiden. På Svensk Potatis
bedömer de att kvaliteten på den
40
ekologiska potatisen har blivit
bättre de senaste åren. Större
30
och kunniga konventionella odla
re med bra lager som börjat odla
20
eko har gett bättre och enhetliga
re kvalité. Flera ekologiska odlare
10
har dessutom fått ökad kunskap
och investerat i moderna maski
ner. Bra lager med ventilation
0
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och kyla bibehåller kvalitet och
Färsk
Pulver
Stärkelse
Kylda, frysta
Konserverad
Chips mm
förbättrar skalfinish. Skador av
knäpparlarv är ofta mer frekvent
Diagram 12. Konsumtion av potatis och potatisprodukter i Sverige kg per person och år 1960i ekologiskt än konventionellt.

2018. Jordbruksverkets officiella statistik från 2019.

12

potatisproducenten. Företag som
skalar och/eller förkokar potatis,
förädlar till potatisklyftor, potatismos
och liknande produkter är få. De två
största i Sverige är Aviko Norden
och Vätternpotatis.
Aviko Norden ägs av den hol
ländska koncernen Avikogroup.
Aviko Norden har tre skalerier i
Sverige; 3N Produkter och Skalmans
Potatis i Helsingborg samt Smålands
Rotfrukter i Jönköping. I Jönköping
hanteras ingen ekopotatis. Tillsam
mans processar de ca 30 000 ton
potatis och rotfrukter varje år. Cirka
4 procent av volymen är ekologisk.
De som köper ekologiskt är nästan
uteslutande via offentlig upphand
Bild 1. Ekologisk MINUT potatis har ett storleksspann på 19–50 mm. Den konventioling, skolor, förskolor och sjukhus.
nella har ett betydligt snävare spann, 33–45 mm.
Aviko har samma kriterier för eko
från andra europeiska länder, där efterfrågan på ekolo
potatis som konventionell. Kvaliteten på ekopotatis har
giskt fortsätter att öka.
blivit mycket bättre, enligt Aviko som har kontrakt med
Flera företag inom förädlingsleden menar att det inte
odlare som lyckas bra med kvaliteten. (Personliga med
finns några särskilda kvalitetsproblem med ekologisk
delanden Aviko)
potatis. Kvalitén har successivt förbättrats och skördar
”Att många använder oskalad potatisi köken beror
na har ökat. Eventuellt kan kunder påverkas av att den
troligtvis på priset.” Aviko
ekologiska potatisen inte alltid har lika snyggt ”utseen
de” som konventionella. Det förekommer mer prickar
Aviko erbjuder totalt 54 potatisprodukter på sin hem
och skorv på ekologisk potatis. Man framhåller också
sida. Det finns skalad, strimlad, skivad och tärnad pota
att kvalitetskraven för ekologisk potatis är och bör vara
tis. Sju av dessa är ekologiska och KRAV-märkta. Tre av
samma som för konventionell potatis. Ett exempel är att
de ekologiska är även SMAK-kontrollerade.
storlekssorteringen bör vara samma för ekologisk som
Vätternpotatis AB:s varumärken är Minutpotatis, Vät
konventionell potatis.
ternpotatis och Flensted. De processar tillsammans ca
18 000 ton potatis årligen. Vätternpotatis är marknads
”Brukar inte få klagomål på eko, tror att toleransen är
ledande på kyld, förkokt konserverad potatis. 90 procent
högre på eko.” Företagare
av råvaran är svenskproducerad, övrig är närimport från
Finland och Danmark. 11 procent av den konventionella
Problemet med mörkfärgning, som flera storhushåll
potatisen är importerad. 10 procent är ekologisk råvara
påtalat, beror enligt förädlingsindustrin på okunskap om
varav 7,5 procent kommer från Danmark. Efterfrågan
hur ekologisk potatis ska hanteras. Ekologisk potatis har,
på ekologisk och KRAV-märkt förädlad råvara ökar för
menar man, högre förekomst av larvskador. Detta leder
närvarande. (Personliga meddelanden Anders Dahlqvist,
till en större andel svinn av potatis vid skalning, jämfört
Vätternpotatis).
med konventionell potatis.
På Vätternpotatis hemsida finns 19 potatisprodukter,
Enligt förädlingsföretagen har det minskade intresset,
av dessa är två ekologiska, en med och en utan skal. De
i första hand, inte att göra med sämre kvalitet. Snarare
är bägge Sous Vide kokta och har en storlekssortering på menar flera att marknaden har nytt fokus efter en lång
19-50 mm (bild 1).
rad år med ständigt ökande efterfrågan på ekologiskt.
Den konventionella motsvarigheten till MINUT bor
Man märker av att kunder i större utsträckning under
stad ekologisk potatis är MINUT borstad delikatesspo
senare tid efterfrågar svenskt och lokalproducerat.
tatis, den har en mycket jämnare storlekssortering, 3345 mm jämfört med den ekologiska som har 19-50 mm.
”Det verkar som om svenska konsumenter litar på
En kvalitetsegenskap som är till fördel för den konven
svenskproducerat – att det är bra och inte behöver vara
tionella potatisen.
eko.” Förädlingsföretag
”Det är 2-3 ggr dyrare med minutpotatis än vanlig
skalpotatis.” Vätternpotatis

6.4 Grossister

Några aktörer i förädlingsleden uppger att de har märkt
av ett minskat intresse för ekologisk potatis de senaste
1–2 åren. De framhåller att Sverige skiljer sig markant

Det finns tre rikstäckande fullsortiments grossister som
levererar livsmedel till offentlig sektor. Störst är Martin &
Servera och Menigo. Den tredje aktören är Svensk Cater.
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Grossisternas marknadsandelar för kommuner och regioner

lek på potatisen. Detta är särskilt
viktigt i storhushållen, att potati
sen inte skiljer i storlek när den
ska kokas eller ångas i ugn.
50%
Den ekologiska potatisen är
marginellt dyrare än den konven
40%
tionella, så nedgången handlar
inte om pengar. Enligt en gros
30%
sist är det inga problem att sälja
ekopotatisen i offentlig sektor.
20%
En rikstäckande grönsaksgrossist
stämmer in i att det är liten pris
10%
skillnad på ekologisk och konven
tionell potatis till offentlig sektor.
0
Andelen ekopotatis av totalt
Martin & Servera
Menigo
Annan
Svensk Cater
såld potatis till offentlig sektor
Diagram 13. Grossister inom Foodservice som levererar till offentlig sektor. Marknadsandelar
utgör ca 14 procent (räknat i kg)
för kommuner och regioner, (Ekomatcentrum 2020).
hos en grossist och drygt 32 pro
cent (räknat i värde) hos en annan.
Dessa grossister köper i sin tur potatis från andra
Det som skiljer mellan ekologisk potatis och kon
grossister eller direkt från några potatisproducenter. Det
ventionell är förädlingsgraden. Nästan all ekopotatis är
är också ganska vanligt att kommunen eller regionen har
enbart tvättad när den säljs till offentlig sektor, 86 pro
ett separat avtal direkt med en lokal potatisproducent,
cent. Endast 13 procent är skalad och bearbetad. Den
ett mindre potatispackeri eller en lokal grönsaksgrossist
konventionella är i mycket större utsträckning förädlad.
som levererar potatis.
69 procent av den konventionella potatisen är skalad och
Grossisterna har stor betydelse för utvecklingen av
bearbetad innan den går ut till köken. Endast 26 procent
ekologiskt. Genom att sätta egna ambitiösa ekomål har
av den konventionella potatisen säljs som tvättad med
de varit förutseende och kunnat förse sina kunder med
skal.
ekologiskt trots att efterfrågan bitvis varit större än utbu
Ekologisk potatis har länge gått under radarn. Man
det. Just nu är ambitionerna för ekologiskt i kommuner
har
accepterat en enklare kvalité och har inte heller haft
och regioner något svajiga och vi riskerar en nedåtgåen
samma
krav på storlekssorteringen i offentlig sektor.
de spiral, där balansen mellan tillgång och efterfrågan
Sektorn
ställer högre kvalitetskrav på den konventionella
blir svår att hämta upp. Att en utplaning av inköpen av
potatisen
och förädlingsgraden är mer utvecklad och
ekologiskt har inletts i offentlig sektor, bekräftas av den
finslipad.
Om det finns tre storlekar av konventionell
ledande grossisten Martin & Servera.
kulpotatis så finns endast en ekologisk. Här behöver den
ekologiska potatisen ta lärdom enligt en rikstäckande
”Försäljningen av eko har börjat plana ut, än så länge
grönsaksgrossist.
är minskningen inte så stor. Vi har noterat 0,5 procent
Nästan all ekologisk potatis är svensk och något
minskning. Kommuner är på väg ut, frågar efter konvenmindre,
98 procent, av den konventionella kommer från
tionellt istället för ekologiskt i kommande upphandlingar.
Sverige.
Det hänger samman med det ekonomiska läget. Det andra
60%

är att de går över mot den svenska inriktningen, närpro”Nästan all potatis som omsätts i offentlig sektor är
ducerat. Nu syns det i anbuden. Det är ett bekymmersamt
svensk.” Rikstäckande grossist
läge. Det går stick i stäv mot det nationella regeringsmålet
60 procent ekologiskt i offentlig sektor. För många politiker
Inköparna i de offentliga storköken känner inte till
och centrala personer i offentlig sektor är lokalt lika med
så mycket om olika potatissorter och dess egenskaper.
hållbart och bra producerat.”
Konventionell potatis
Ekologisk potatis
Grossist, december 2019
De stora grossisterna ser inga
problem med kvaliteten på ekolo
gisk potatis. Den tvättade med skal
är dessutom alltid SMAKmärkt. Just
nu är det god tillgång på ekologisk
potatis.
En av grossisterna menar att det
är viktigt med kvalitetskraven. Det
ska ställas samma kvalitetskrav på
ekologiskt som konventionellt. Det
ska vara SMAKkontrollerat, kvali
tetssorterat och krav på jämn stor
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1%
13%

26%
86%

Tvättad potatis

5%

69%

Färsk potatis

Skalad/bearbetad

Diagram 14. Ekologisk potatis säljs oftast som tvättad med skal. Konventionell potatis bearbetas mer och säljs oftast som skalad/bearbetad i offentlig sektor. Källa: en grossist

Bild 2. Kvalitetssortering hos Roslunds Potatis i Stora Skedvi, Säters kommun.
Vid upphandling ställer kommuner och regioner främst
krav på storlek, förpackning samt att potatisen ska vara
tvättad.
”Ekologisk KRAV-märkt tvättad potatis från Sverige är
populärast.” Rikstäckande grönsaksgrossist
Viktigare än sort är funktionalitet, det vill säga om
potatisen är mjölig eller fast och att det är en jämn sor

tering. När vi frågar en grossist vilka sorters ekologisk
potatis de säljer så svarar de; skalad, hel, tärnad, strim
lad, skivad, klyft och mos. Andra benämningar är tvättad
med skal, kulpotatis, småpotatis och sötpotatis (som inte
ens är en potatis). Dessutom att det finns flera alterna
tiv av förkokt potatis. På frågan om vilken ekologisk
sort som är populärast svarar samma grossist; ekologisk
KRAV-märkt tvättad potatis från Sverige.

7. Upphandling
Alla offentliga inköp ska föregås av en offentlig upp
handling. All offentlig upphandling styrs av LOU, Lagen
om offentlig upphandling, som i sin tur styrs av EU:s
förordning om offentlig upphandling. Enligt EU:s förord
ning om offentlig upphandling är det till exempel inte
tillåtet att i upphandlingen begära svenskt eller närpro
ducerat eftersom det begränsar den fria rörligheten av
varor och tjänster mellan EU-länderna.
Om man vill gynna lokala producenter och företag
får man vid upphandlings-processen fråga på ett sätt
som inte innebär några handelshinder. Det är till exem
pel tillåtet att skapa förutsättningar som underlättar för
lokala företag att delta i upphandlingen genom delade
anbud. I ett delat anbud kan anbudslämnaren lämna bud
på ett fåtal produkter, erbjuda en transportlösning för
mindre företag och använda hållbarhetskriterier som ger
produkter som uppfyller miljö- och djurskyddskrav.
Enligt LOU räknas ekologiskt som en ”annan vara”
än vanliga livsmedel och därför får man fråga efter det
vid en upphandling. Ekologiskt är ett skyddat begrepp
med regler som EU bestämt, enligt EU:s förordning för
ekologisk produktion. Produkten kontrolleras och certi

fieras av ett kontrollorgan som godkänts av EU. Däremot
är det inte tillåtet att fråga efter enbart KRAV-producerat
eftersom det utesluter ekologiskt som är certifierat enligt
andra regler.

7.1 Krav på ekologisk potatis i
upphandlingen
Det skiljer i vilken mån och på vilket sätt kommuner
och regioner ställer krav vid upphandling av ekologisk
potatis.
Upphandling Södertörn, som upphandlar för Haninge
och Nynäshamns kommuner, ställer samma krav vid
upphandling av konventionell som ekologisk potatis. I
kriterierna anges till exempel att skalad potatis ska upp
fylla krav enligt SMAK:s kvalitetsnorm för industriskalad,
rå, hel potatis. Man tar även upp att potatisens sort, om
den ska vara fast eller mjölig och att ursprungsland ska
anges.
Lunds kommun, i samarbete med 5 andra kommuner,
ställer i sin upphandling samma krav på ekologisk som
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på konventionell potatis. All oskalad höst/vinter potatis
ska uppfylla kvalitetsklass SMAK Storhushålls-Prima.
Västra Götalandsregionen och Kristianstads kommun
ställer däremot lägre krav på ekologisk jämfört med
konventionell potatis i sin upphandling. De anger att
kvalitén för konventionell oskalad höst- och vinterpotatis
ska vara enligt kvalitetsklass SMAK Storhushålls-Prima.
Däremot behöver ekologisk oskalad potatis endast vara
av SMAK klass 2 eller likvärdig.
Vi har sett att en del kommuner och regioner inte
ställer särskilda kvalitetskrav över huvud taget på potatis,
varken konventionell eller ekologisk. De krav som ställs
kan då istället exempelvis handla om hållbarhet.
Det saknas kunskap hos storhushållen och upphand
lare menar företrädare för Svensk Potatis. Men Svensk
Potatis lägger fokus på potatis i butik och har inte prio
riterat information till storhushåll och upphandlingsmyn
digheter.

7.2 SMAK Storhushåll Prima för
offentliga storhushåll
Det finns en speciell klassificering för oskalad potatis
till storhushåll. Den heter SMAK Storhushålls Prima och
är anpassad till storhushållens speciella förutsättningar.
SMAK Storhushålls Prima håller samma kvalitet som en
potatis märkt med SMAK klass 1 förstärkt med att den är
fri från enzymatisk mörkfärgning i framträdande omfatt
ning.
Kvalitetsklass Industriskalad potatis rå, hel potatis
kan SMAK-märkas om de uppfyller SMAKs normer och

krav samt att skaleriet är godkänt av Svensk Potatis AB.
Det är SMAK-märket som utgör kvalitetsbeteckningen.
När det gäller sort har skalerier önskat och fått till
låtelse att inte ange sort eftersom de tycker det är svårt
att då möta kundens krav på en speciell sort. Skalerier
vill själva kunna välja sort utifrån tillgång, årstid och
teknisk kvalitet
Svensk potatis upphandlingsrekommendationer finns
med i Upphandlingsmyndighetens kriteriedokument för
miljöanpassad upphandling. Övergripande rekommenda
tioner (se vidare på upphandlingsmyndighetens hemsida,
bilaga länklista).

7.3 Närodlad ekopotatis till storhushåll
En ekologisk potatisproducent vittnar om att det är svårt
att sälja direkt till storhushåll. Ofta samarbetar flera kom
muner i en upphandling, vilket gör att det blir alltför
stora mängder som efterfrågas. Storhushållen upprättar
ofta avtal med stora grossister, för att säkerställa stora
leveranser och låga priser.
Man har i några fall kunnat visa att det i slutändan
blivit dyrare för dem att handla stora partier från riks
täckande grossister än om de upphandlat direkt från den
lokala producenten.
Det är nödvändigt att göra uppföljningar under hela
upphandlingsprocessen. Inköpsorganisationen behöver
ha riktlinjer för hur man ska hantera en leverantör som
inte uppfyller de avtalade kraven. För att möjliggöra detta
krävs att man har resurser för uppföljning, att avtalen im
plementeras och att dokumentera eventuella avvikelser.

8. Ekologisk potatis i offentlig sektor
Andelen inköpt ekologisk potatis varierar stort i landets
kommuner och regioner, från noll till 100 procent. Enligt
en grossist inom fastfood är den ekologiska potatisen i
offentlig sektor nästan alltid odlad i Sverige och alltid
KRAV-märkt. Enligt samma källa var andelen svensk eko
logisk potatis ca 11 procent, 2018. Inom offentliga sektor

är den ekologiska andelen något högre, 14 procent räk
nat i kg enligt en källa på Martin & Servera.
Andelen inköpt ekologisk potatis räknat i kronor är
väsentligt större än andelen räknat i kilo. En tredjedel
av den inköpta potatisen i offentlig sektor är ekologisk,
räknat i värde. Andelen ekologiska potatisprodukter har
ökat med 12 procentenheter på
fem år, från 20 procent till 32 pro
cent.
Andel ekologisk och konventionell potatis i offentlig sektor
Detta visar sammanställd sta
100%
Ekologisk potatis
Konventionell potatis
tistik från DKAB Hantera (ca 150
90%
kunder i offentlig sektor) avseen
80%
de inköpta potatisprodukter un
70%
der perioden 2015 till 2020. Dess
60%
utom har andelen ekologiskt ökat
50%
markant av samtliga potatispro
40%
dukter under femårs-intervallet.
30%
Populära ekologiska potatispro
dukter är potatisbullar, rösti, ragg
20%
munkar och klyftpotatis. Samtliga
10%
säljs som frysta produkter. Först
0%
Ekologisk
Konventionell
därefter kommer vanlig tvättad
potatis som utgör 43 procent av
Diagram 15. Andel ekologisk och konventionell potatis som omsätts i offentlig sektor. Andel
inköpen, räknat i värde.
räknat i kg. Källa: Martin & Servera 2019
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Inköp av ekologiska potatisprodukter i offentlig sektor
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Diagram 16. Andel ekologiska potatisinköp av totala potatisinköp i offentlig sektor. Inköp 2015 jämfört med 2020.
Källa: Mashie FoodTech Solutions, 2020

8.1 Ursprung viktigare än ekologiskt
I Ekomatcentrums marknadsstudie 2019 ställdes frågor
om intresset för och användningen av ekologisk potatis
i offentliga storhushåll (Ekomatcentrums marknadsrap
port, Ekologiskt i offentlig sektor 2019). Bakgrunden
var att produktionen av ekologisk potatis ökat mer än
avsättningen. Den odlade arealen hade dubblerats under
åren 2015–2018. Odlarna hade svårt att få avsättning för
den ökade ekologiska produktionen. Samtidigt kom sig
naler från den offentliga sektorn att tillgången inte var
tillräcklig.
Många av de som besvarade frågorna i undersökning
en som riktades till offentlig sektor ansåg att det är vik
tigt med ekologisk potatis medan fler tyckte att det var
ännu viktigare att potatisen var svensk. De som tyckte att
det var viktigt med ekologisk potatis verkar också före
dra svekologiskt, det vill säga ekologisk och svenskodlad

potatis.
Diagrammet nedan visar att majoriteten av de tillfrå
gade prioriterar svensk potatis. I vår undersökning upp
gav hela 80 procent att det är viktigt eller mycket viktigt
att potatisen är svensk.
47 procent uppgav att de tyckte att det var viktigt
eller mycket viktigt att potatisen är ekologisk och 49 pro
cent att den är svekologisk.

8.2 Närproducerat och närodlat

Viktigt/
Mycket viktigt

Ganska viktigt

Mindre viktigt/
inte viktigt

Viktigt/
Mycket viktigt

Ganska viktigt

Mindre viktigt/
inte viktigt

Viktigt/
Mycket viktigt

Ganska viktigt

Mindre viktigt/
inte viktigt

Närproducerade livsmedel blir allt mer efterfrågat och
konsumenterna vill veta mer om matens ursprung.
Många ser närproducerade livsmedel som ett klimatsmar
tare val. Men vad innebär egentligen närproducerat och
närodlat? Hur definieras det?
Definitionen av närproducerat är inte så tydlig då
det inte finns någon överenskommen förklaring till vad
begreppen innebär. Begreppet
definieras på olika sätt av olika
90%
aktörer.
80%
80%
...är ekologisk.
… är svensk
… är svekologisk.
En aktör som tagit fram en
70%
egen definition av begreppet
60%
närproducerat är ”Bondens egen
49%
50%
47%
marknad”. Med närproducerat
menar de att avståndet mellan
40%
30%
producent och konsument är
30%
27%
24%
23%
högst 250 km. En annan aktör,
20%
16%
LRF, har inte heller tydligt defi
10%
nierat närodlat, utan uttrycker det
4%
0%
som att ”Närodlat i säsong är bäst!
Väljer du svensk mat äter du både
gott och klimatsmart”. Detta tyder
på att LRF definierar närodlat som
svenskt.
I Ockelbo kommun finns ett
Diagram 17. 80 % av de tillfrågade i offentlig sektor tycker att det är viktigt eller mycket
politiskt
mål att minst 10 procent
viktigt att potatisen är av svenskt ursprung, 49 % att den är svekologisk och 47 % att den är
av
totala
livsmedelsinköpen ska
ekologisk. Källa: Ekomatcentrum 2019.
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vara närproducerade. I slutet av 2019 var man uppe
i 24 procent, varav en stor del var mejeriprodukter.
Ockelbos definition av närproducerat är: ”Maten ska
vara producerad eller förädlad i Ockelbo kommun eller i
angränsande kommun”.
Närproducerad och närodlat kan ha flera positiva
effekter, bland annat genom kortare transporter och
genom att bidra till den lokala ekonomin och till en
levande landsbygd. Ökad självförsörjning är också ett
mål i Sveriges livsmedelsstrategi. Däremot går det inte
att dra slutsatsen att närproducerat generellt innebär
mindre miljö- och klimatpåverkan. Dels står transporten
för en mycket liten del av olika livsmedlets klimatpåver
kan, dels säger ”närproducerat” inget om hur livsmedlet
producerats (källa: WWF:s hemsida, länklista i bilaga).

8.3 I vilken form serveras potatisen i
offentliga storhushåll?
Den vanligaste formen att servera potatis i storhushåll
är, enligt enkätsvaren, kokt utan skal. Många serverar
även kokt potatis med skal och potatismos. Sedan kom
mer potatisklyftor i ugn, stekt potatis, potatisgratäng och
ugnsbakad hel potatis i fallande skala.
Det är vanligare att servera oskalad potatis i skolor,
medan det inom äldreomsorgen serveras mer skalat.
Där är det även vanligare med förkokt potatis, som även
kallas minutpotatis.

8.4 Kvalitet
Nästan alla kommuner och regioner har i enkäten angi
vet att det finns både positiva och negativa egenskaper
med ekologisk potatis. Med utgångspunkt från den in
formation som framkom i enkätundersökningen om eko
logisk potatis, intervjuades 19 kommuner och regioner
för att komplettera och mer detaljerat undersöka möjlig
heter och hinder för den ekologiska potatisen i offentlig
sektor.
Bland de positiva egenskaperna uppges både i enkät
och intervjuer att ekologisk potatis innehåller färre ke
180

mikalier, smakar bättre och är nyttigare. Många av kom
mentarerna har snarare att göra med odlingsmetoden,
dvs att odlingen sker på ett miljövänligt sätt utan konst
gödsel och bekämpningsmedel och att den biologiska
mångfalden gynnas.
En kommun menar att kvalitén på ekologisk potatis
har förbättrats avsevärt de senaste åren. Dels kanske
köken är mer tålmodiga med de ekologiska produkterna
och accepterar lite mer skavanker, men framför allt pekar
man på samarbetet med grossist och leverantör som lyss
nat till kommunens synpunkter.
”Bättre kvalitet och lägre pris skulle få oss att använda
mer ekologisk potatis.” Storhushåll
Bland de negativa egenskaper som tas upp är att
många upplever att det är svårt att få tag på en jämn kva
litet och storlek på ekologisk potatis. Hållbarheten anses
dessutom vara sämre än för konventionell potatis.
”Ekopotatisen är känsligare och måste hanteras varsamt
av leverantörer och i köken.” Storhushåll
Några upplever att ekologisk potatis har fler prickar
på skalet och därför inte ser lika god ut. De som sva
rade på enkäten uppger att den ekologiska potatisen
ibland mörkfärgas vid tillagningen. Att mörkfärgning
sker ofta anges av 8 procent, ibland 54 procent, sällan
28 procent eller aldrig 10 procent. Andra synpunkter
är att ekopotatisen är mer känslig, har mer skador, har
brunröta, skorv, varierande kok- och varmhållningsegen
skaper och att det blir mer svinn.
Flera kommuner och regioner pekar på vikten av
uppföljning av upphandlingen. Genom en bra dialog
med leverantören kan man löpande förbättra kvaliteten
av varorna som köps in.
”Potatis är en basvara inom svensk matkultur och det är
så klart viktigt att utveckla utbudet.” Storhushåll
Kvaliteten på ekologisk potatis försämras snabbare
under våren jämfört med den konventionella, enligt en
av de svarande.
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potatisgratäng

Diagram 18. Skalad kokt potatis är det vanligast sättet att servera potatis, näst vanligast är kokt med skal.
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8.5 Kokegenskaper
En majoritet av de svarande i
enkäten, 65 procent, ansåg att
kokegenskaperna hos ekologisk
potatis är bra eller mycket bra.
29 procent anger att kokegen
skaperna är ganska bra. Endast
6 procent anser att de är mindre
bra eller dåliga. Kokegenskaper
na kan därför inte anses vara
ett stort problem för ekologisk
potatis.
Synpunkter om sämre kokegen
skaper som har framkommit är
att:
– kokningen blir ojämn. Ibland
blir potatisen överkokt, ibland för
lite kokt
– det är svårt att göra mos på
ekologisk potatis, den blir seg
och klistrig
– den tar längre tid att koka
– det är svårt att koka ekologisk
potatis, eftersom det ofta är stor
storleksvariation
– den har sämre varmhållnings
egenskaper. Vid varmhållning
försämras smaken mer för ekolo
gisk potatis
– kokegenskaperna för ekopota
tis utan skal är något sämre
”Ekologisk potatis påverkas mer
av odlingsförhållandena eftersom
de odlas på ett naturligt sätt.”
Odlare

Bild 3. Enzymatisk mörkfärgning uppstår vid tillgång till syre efter skalning. Vid skalning
skadas celler och potatisen blir först rosafärgad som på bilden för att sedan blir allt mörkare mot
blåsvart.

Bild 4. Mörkfärgning efter kokning uppstår då potatisen börjat svalna eller legat några timmar.
Känslighet för mörkfärgning varierar mellan olika potatissorter.

8.6 Mörkfärgning av ekologisk potatis
Mörkfärgning av ekologisk potatis vid tillagning ses som
ett problem. 62 procent uppger att mörkfärgning vid till
lagning av ekologisk potatis förekommer ibland eller ofta.
Problemet med enzymatisk mörkfärgning (bild 3)
finns hos den råskalade potatisen. En del av dem som
upplevt problem med missfärgning säger att de slutat att
köpa ekologisk potatis eftersom den svartnat direkt efter
att de öppnat förpackningen med färdigskalad potatis, så
kallad minutpotatis. Enzymatisk mörkfärgning är ett pro
blem särskilt i mindre kök som kanske inte använder all
potatis på en gång när paketet öppnats.
I förpackningar med ekologisk förskalad potatis an
vänds antingen inga tillsatser alls eller endast de tillsatser
som är tillåtna enligt EUförordningen och KRAV, exem
pelvis E 296 Äppelsyra och E330 Citronsyra. Vacuum
förpackning av den skalade potatisen ökar hållbarheten
och minskar risken för mörkfärgning. Vid skalning och
förpackning av konventionell potatis tillsätts ofta E223

Hur ofta det förekommer mörkfärgning
vid tillagning av ekologisk potatis
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Alltid

Diagram 19. 53 % upplever att mörkfärgning av ekologisk potatis
vid kokning förekommer ibland, 9 % att det förekommer ofta.
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Natriumdisulfit som förhindrar mörkfärgning. Natri
umdisulfit är inte tillåtet som tillsats i skalad ekologisk
potatis.
Det finns flera åtgärder i odlingsledet som minskar
risken för enzymatisk mörkfärgning och mörkfärgning
efter kokning av potatis. Gödsling av framför allt kväve
och kalium skall vara väl avvägd och anpassas efter för
väntad skörd och jordens innehåll av växtnäring. Med
hjälp av analyser i fält och efter skörd kan odlaren följa
upp sin odling. Kontroll av kokkvalitet på alla partier gör
att problempartier undviks.
Problemet med enzymatisk mörkfärgning av ekolo
gisk potatis beror även på bristande kunskap hos köks
personal som hanterar potatisen. Då förpackningar av
ekologisk skalad potatis öppnas, bör den tillagas direkt
eller läggas i vatten för att förhindra mörkfärgning.

8.7 Hållbarhet
Nästan hälften av de svarande ansåg att hållbarheten på
ekologisk potatis är bra eller mycket bra. 27 procent an
såg att den var ganska bra. 24 procent uppgav däremot
att ekopotatisens hållbarhet är mindre bra och 2 procent
att den är dålig (diagram 20).

Hur upplever du att hållbarheten är på
ekologisk potatis?
Dålig 2%

Mindre bra
24%
Ganska bra
27%

Mycket bra
och bra
47%

Diagram 20. Hälften upplever att kvalitén på den ekologiska
potatisen är bra eller mycket bra. Bara 2% upplever att den är dålig.

Hur upplever du att tillgången är
på ekologisk potatis?

Mindre bra
32%

Mycket bra
och bra
44%

Ganska bra
24%

Diagram 21. En tredjedel av de svarande, 32%, upplever att
tillgången på ekologisk potatis är mindre bra.
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Några av de svarande anser att hållbarheten också
beror på om potatisen är förskalad i skaleri och levere
rad i vakuumpackad påse.
”Det är framför allt problem med hållbarheten på den
skalade potatisen”,storhushåll

8.8 Tillgång
I enkätundersökningen svarade var tredje, 32 procent, att
de anser att tillgången på ekologisk potatis är mindre bra
eller dålig. Var fjärde, 24 procent, att tillgången är ganska
bra och 44 procent att den är bra eller mycket bra (dia
gram 21).
Det framkommer att tillgången på ekologisk potatis
är sämre på våren i både enkät och intervjuer. Det kan
då, innan en ny säsong börjar, vara brist på ekologisk
potatis. Några uppger att ekologisk potatis finns att tillgå
fram till nyår, men efter årsskiftet är det konventionell
potatis som gäller.
”Bra ekologisk potatis brukar finnas fram till nyår,
sedan är det konventionell som gäller.” Storhushåll

8.9 Sorter
Majoriteten av de som intervjuats i offentliga sektorn
anger att de inte vet vilka sorter de får när de beställer
potatis. Många framhåller att de behöver få bättre kun
skap om olika sorter och deras egenskaper. Det är inte
alltid som det anges vilken sorts potatis som finns i för
packningen.
I enkäten till kommuner och regioner bad vi dem
räkna upp alla ekologiska potatissorter som de känner
till. Resultatet var nedslående. Runt 60 personer besva
rade frågan, men endast hälften kunde namnge en eller
flera sorter. Matilda och Solist var de sorter som flest
kände till, sex stycken. Fem kände till Sava och fyra
Ballerina.
Då det saknas kunskap hos inköparna i kommuner
och regioner om olika sorters ekologisk potatis, förlitar
man sig istället på att den kunskapen finns hos leveran
tören. På förädlade produkter såsom skalad eller förkokt
minutpotatis, säger man att det inte framkommer vilken
sort det är.
Vid beställning av potatis från en leverantör går det
sällan att välja sort, det går endast att välja mellan fast
och mjölig potatis. Enligt säljarna på foodservice är det
inte viktigt med sorter utan vilken funktion potatisen
har. Vad den fungerar bäst till, att koka eller mosa, som
klyftor i ugn eller gratäng. Enligt Svensk Potatis behöver
inte sort anges på förädlad potatis t.ex förkokt och ska
lad potatis.

9. Diskussion
Potatis är ett mycket näringsrikt och billigt livsmedel.
Den är dessutom klimatsmart och genererar mycket låga
utsläpp av Co2e (O,1 kg Co2ekv/kg livsmedel). Den eko
logiska potatisen har ytterligare fördelar då den odlas
utan kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel
samt bidrar till bevarandet av biologisk mångfald och
mindre import av insatsmedel.
Storhushållen riktar en del kritik mot den ekologiska
potatisen. Samtidigt ställs ofta lägre krav på ekopotatis,
jämfört med den konventionell, vid upphandling. Det är
viktigt att höja kunskapen om vilka krav som kan ställas
vid upphandling för att få önskad kvalité. En diskussion
om vad bra kvalité innebär vore önskvärd. Ytliga prickar
och missfärgning på skalet borde kunna accepteras i
större utsträckning om man kan förklara att det inte på
verkar smak och ätkvalitet. Det finns även kunskapsbrist
i hur ekologisk potatis ska hanteras i köken.
Svensk potatis som ansvarar för SMAK-kontrollen av
potatis har tagit fram särskilda kvalitetskriterier för pota
tis till storhushåll; SMAK Storhushåll Prima. En kvalitets
nivå som borde vara ett självklart baskrav vid upphand
ling av potatis, både konventionell och ekologisk, till
storhushåll. Tyvärr är kännedomen om SMAK Storhushåll
Prima låg i offentlig sektor. Här behövs en omfattande
informationsinsats.
Förädlingsindustrin erbjuder ett begränsat utbud av
förädlad ekologisk potatis. Dessutom är priset mycket
högre samtidigt som kvaliteten är sämre. Till exempel är
storlekssorteringen på ekologisk förkokt potatis mer til�
låtande än på motsvarande konventionell. Även om inte
bredden på utbudet av förädlade potatisprodukter kan
vara lika omfattande för ekologiskt som konventionellt,
så borde åtminstone kvalitetskraven vara det.
Det finns behov av mer riktad rådgivning till pro
ducenter för att ytterligare höja kvalitén på ekologisk
potatis. Nya sorter behöver testas om de är lämpliga för
tillagning i storhushåll och hur de skall odlas för att nå
bästa kvalitet. Odlare behöver tillgång till mer kunskap
och odlingsråd om nya sorter. Vid inköp av utsäde be
höver odlarna få tillgång till utsäde med garanterat låg
nivå av Rhizoctonia smitta vilket bidrar till bättre kvalitet
och skördeutbyte. Odlarna har svårt att få avsättning för
ekopotatis och priset pressas nedåt samtidigt som påslag
och prisnivå i övriga led är orimligt höga. Vilket i sin tur
bromsar efterfrågan. Potatis kan odlas i hela landet men
centralisering av förädlare, packerier och grossister gör
det allt svårare för lokal produktion.
I förädlingsindustrin finns det leverantörer som inte
vill redovisa sort utan enbart funktionalitet. Det bidrar
naturligtvis till att anonymisera potatisen. Intresset för
potatis generellt skulle kunna öka genom att göra pota
tisen mer intressant. Till exempel genom att lyfta olika
potatissorters smak, säsong, kvalitet och funktionalitet.

Idag diskuteras inte smak som en kvalitetsaspekt. Det
finns smak-ord framtagna för potatis som skulle kunna
göra potatisen mycket mer intressant.
Ett antal hinder för ökad efterfrågan av ekologisk
potatis har identifierats. Förslag på åtgärder för olika
aktörer lämnas här.

9.1 Identifierade hinder
Kvalitet på ekologisk potatis
• högre förekomst av synliga skador, från exempelvis
larvangrepp eller Rhizoctonia
• mörkfärgning på råskalad potatis och efter kokning
• sämre storlekssortering
• enzymatisk mörkfärgning är ett problem i skalad
potatis med färre tillåtna tillsatser.
Upphandling och inköp
• lägre krav ställs på den ekologiska potatisen
• kvalitetskrav ställs mer sällan på ekologisk potatis
• uppföljning av levererad kvalitet sker inte i tillräck
lig utsträckning
• köken föredrar svenskodlad konventionell potatis i
tron att ekologiska potatis i större utsträckning är
importerad.
Sorter – Potatisen saknar identitet.
• dålig kännedom om ekologiska potatissorter
• grossisterna pratar funktionalitet istället för sort
• på grund av bladmögelproblematiken byts potatis
sorterna ofta, svårt att hinna lära känna nya sorter
Pris
• ekologisk potatis är dyrare, eftersom den ger lägre
skörd, har högre svinn i förädlingsleden och belastas
av högre procentuella prispåslag i alla led

9.2 Förslag på åtgärder
Storhushåll och upphandling
• ställa samma krav, dvs SMAK Storhushåll-Prima, på
den ekologiska som den konventionella potatisen
vid upphandling
• mer noggranna uppföljningar av ställda krav i upp
handlingen
• öka kunskapen om olika potatissorter
• öka kunskapen om hantering av ekologisk potatis,
för att minska risken för bland annat enzymatisk
mörkfärgning
• ange sort och att potatisen är ekologisk vid presen
tation av mat på matsedel, meny och i buffén

21

Producenter
• gödsling av framför allt kväve och kalium behöver
vara väl avvägd, efter förväntad skörd och jordens
näringsinnehåll. Detta för att förhindra enzymatisk
mörkfärgning och mörkfärgning efter kokning av
potatis
• välja sorter som kan ge bra kokkvalitet även vid mer
varierande odlingsförhållanden
• öka kunskapen om storhushållens kvalitets- och
sortkrav
• använda friskt utsäde, ställa större krav på inköpt
certifierad samt förbättra kvalitén på det egna utsä
det
Packerier & förädlingsindustrin

Grossister och övriga leverantörer
• förmedla fler råd och mer kunskap till storhushållen
om ekologisk potatis
• marknadsföra potatissorter på ett bättre sätt
• ge feedback till förädling och producenter om mark
nadens önskemål
• ställa krav på att den ekologiska potatisen de köper
ska vara kvalitetskontrollerad
SMAK, kvalitetsmärkning och kontroll
• förstärka informationen riktad till storhushåll
• införa sortmärkning på förädlade potatisprodukter,
såsom skalat och förkokt
• regler för klass 1 storhushåll kan behöva justeras för
högre tolerans med skönhetsfel och larvskador.

• bredda utbudet av förädlade ekologiska potatispro
dukter
• ha samma kvalitetskrav på förädlade ekologiska
produkter som konventionella
• ge feedback till odlarna om vilka kvaliteter som ef
terfrågas på marknaden
• ge potatisen en identitet – mer information om ur
sprung och sort på all potatis, tvättad, skalad och
andra former av förädling

10. Bilaga länklista
Ekomatcentrum www.ekomatcentrum.se
Jordbruksverket www.jordbruksverket.se
KRAV https://www.krav.se/
Miljömärkningar http://www.ekomatsedeln.se/sida.aspx?id=14
SMAKhttps://smak.se/
Svenska Demeterförbundethttps://demeter.se/
Svensk Potatishttps://svenskpotatis.se/
Upphandlingsmyndigheten https://www.upphandlingsmyndigheten.se
WWF https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/
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Eko Mat Centrum
Ekomatcentrum
Håven 2, 193 41 Sigtuna
Tel 070-779 59 90
Info@ekomatcentrum.se

