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FÖRORD 
Betydelsen av att väl känna en nyttoväxts historia liksom odlingens utveckling under en 
lång tidsperiod betonades många gånger av Hugo Osvald, min förste lärare i ämnet växt
odlingslära. I sin bok om potatisen, liksom i den om vallar och växtföljder beskriver han 
skeenden av mycket stor betydelse för svenskt jordbruk och därmed för landets livsme
delsförsörjning. Här finns också viktiga kunskaper att hämta för modern forskning och 
modernt praktiskt lantbruk. Beskrivningen av hur det gamla odlingssystemet bröt samman 
i mitten av 1500-talet samt hur återuppbyggnaden skedde innehåller mycket som idag har 
stor relevans. I jämförelse med denna del av svenskt jordbruk är potatisodlingen ung. Efter 
att ha introducerats i mitten på 1600-talet kom det att ta lång tid innan potatisen accepterades 
och först in på 1800-talet var den etablerad som nyttoväxt på åkern. Efter detta ökade 
arealerna snabbt och potatisens betydelse för folkförsörjningen blev efterhand mycket stor, 
främst under krigsåren. Efter att ha arbetat som forskare och lärare vid Institutionen för 
växtodlingslära under perioden 1957- 1991, samt haft förmånen att fä specialisera mig på 
potatis, kändes det viktigt att fä bidra till sammanställningen av de kunskaper och erfaren
heter, som vunnits under de gångna åren. Min övertygelse har vuxit stark då det gäller 
primärproduktionens avgörande betydelse och därmed också en tro på betydelsen av 
tillhörande forskning. Detta innebär att forskaren måste finnas, inte bara i de vetenskapliga 
salarna, utan också ute i verkligheten, bland potatisodlare, potatishandlare, livsmedels
industrier etc. samt ha nära kontakt med konsumenterna/användarna. För att en odlings gren 
skall ha nytta av forskningen liksom för att forskningen skall ha nytta av praktiken krävs 
integration. Formella kontakter är naturligtvis betydelsefulla, men också goda personliga 
relationer mellan alla som verkar inom området är nödvändiga. Den beskrivningen av 
svensk potatisodling utveckling som nu presenteras betonar särskilt den utveckling som 
skett då det gäller t.ex. utsäde, beståndsuppbyggnad, växtnäringsfrågor, kupning, kvalitet, 
d. v .s. centrala problemområden av biologisk karaktär för såväl den praktiska produktionen 
som för potatisforskningen inom växtodlingslärans område. Naturligtvis negligeras inte 
potatisodlingens areella och strukturella förändringar över tiden. Det har varit naturligt att, 
med hänvisning till Osvalds detaljerade beskrivning av den tidiga potatisodlingen, denna 
redogörelse främst har ägnats ät utvecklingen frän slutet av 1800-talet fram till 1900-talets 
slut. 

För ovärderligt stöd i arbetet med att dokumentera viktiga skeenden inom svensk potatis
näring framför jag ett varmt tack till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien som svarat 
för tryckningskostnaderna och där Tord Eriksson och Lars Ljunggren genom stort intresse 
och inspirerande samtal gjort arbetet mycket stimulerande. Ett varmt tack också till Eva 
Tullgren, som med stor noggrannhet läst manuskriptet och gett mig värdefulla förslag till 
förbättringar. Jag vill också tacka Sveriges Potatisodlares Riksförbund, Stiftelsen Svensk 
Potatisforskning, Svensk Matpotatiskontroll, SMAK AB och Institutionen för växtod
lingslära för värdefull hjälp. 

Uppsala i januari 1996 

Birger Svensson 
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I snörräta rader står potatisen på Fredriks lunds gård söder om Uppsala sommaren 
1995. Bilden vittnar om den höga precisionen som finns i den högt mekaniserade, 
moderna svenska potatisodlingen. 

INLEDNING 
Bland åkerns nyttoväxter märks potatisen, inte pä. grund av arealens omfattning utan 
beroende pä. dess betydelse som baslivsmedel och rå.vara för industriellt tillverkade 
produkter. Trots att dess andel av den totala åkerarealen endast är omkring 1 procent utgör 
dess värde av den totala primärproduktionen cirka 10 procent. Potatisens egenskaper med 
lågt energiinnehåll per vikts/volymsenhet, mycket allsidig sammansättning samt hög 
näringstäthet gör den till ett livsmedel som väl passar in i modern kost. Potatisens odlings
historia i Sverige är jämförelsevis kort men samtidigt väl dokumenterad i böcker, veten
skapliga uppsatser, artiklar i fack- och dagspress samt i arkivmaterial. Avsikten med denna 
historiska översikt är att visa potatisodlingens utveckling i Sverige med betoning av 
perioden från 1800-talets slut fram till 1990-talet. I andra publikationer har verksamheten 
vid Svensk Matpotatiskontroll 1952- 1991 (Svensson 1991 ), den svenska potatisforskningen 
1957- 1991 (Svensson 1991), samt potatisen i forskning och undervisning vid Institutionen 
för växtodlingslära 1957- 1991 (Svensson 1994) behandlats. En förkortad version av den 
sist nämnda skriften finns publicerad i denna volum (Svensson 1996). I anslutning till 
Sveriges Potatisodlares Riksförbunds 50-årsjubileum har dessutom förbundets verksam
het beskrivits (Svensson 1994). Iden nyreviderade läroboken "Potatis och potatisproduktion" 
(Svensson & Bodin 1996) har grundläggande kunskap sammanförts med nya forsknings
resultat inom växtodlingslärans område. Det är min förhoppning att dessa publikationer 
tillsammans skall bidra till en fortsatt rationell och effektiv potatisproduktion samt 
underlätta den fortsatta forskningen och utbildningen till gagn för alla parter inom 
potatisnäringen. 
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POTATISENS TIDIGASTE HISTORIA 
Potatisen är numera en viktig nyttoväxt i många länder, men var _för 400 år sedan okänd 
utanför Amerika. Dess tidiga historia beskrivs utförligt av Salaman (1949) i hans monu
mentala arbete ''The History and Social Influence of the Potato", senare reviderad 1985 av 
Hawkes m.fl. Trots att vilda, knölbärande Solanum-arter sedan mycket länge funnits i 
Centralamerika, Mexiko och södra U.S.A. och använts som föda av befolkningen började 
inte potatisen odlas i dessa områden förrän efter det att Columbus upptäckt Amerika. 

När Andernas högplatåer i Peru- Bolivia-Colombia- området, främst runt sjön Titicaca (15 
grader söder om ekvatorn), befolkades av stammar kommande österifrån, fanns även där 
en mycket rik flora av knölbärande växter, en del tillhörande familjen So/anum. Salaman 
anger att de vandrande stammarna troligen kom från Colombias lågländer snarare än från 
Amazonasområdet. Anledningen till att folken sökte sig till högplatåerna var bl.a. att 
malaria och andra tropiska sjukdomar inte förekom där, och inte heller giftiga insekter och 
ormar. På låglandet var majs, som bevisligen odlats i 10 000 år, det viktigaste livsmedlet 
för dessa folk. På de höga altituderna var det emellertid inte möjligt att odla majs, varför 
potatisen kom att ersätta den som baslivsmedel. I sin bok anger Salaman att potatisen togs 
i odling för ca 2000 år sedan. Nyare forskningsresultat visar emellertid att potatisen började 
odlas i områdena runt sjön Titicaca långt tidigare, troligen redan för ca 8000 år sedan. 
Potatisen kom sedan att spela en betydande och kanske t.o.m. en avgörande roll som 
baslivsmedel och betraktades därför som en gudomlighet. De fynd som gjorts av urnor och 
krukor m.m. visar detta. 

De första europeer, som träffade på potatisen, var de spanska erövrarna. Från 1500-talet 
finns detaljerade beskrivningar av potatisen samt noteringar om växtens stora betydelse för 
befolkningen. Inga säkra bevis finns dock beträffande tidpunkten då den infördes i Europa. 
Salaman och andra visar att många av de tidigare förhärskande föreställningarna om 
införandet av potatisen i Europa inte kan vara riktiga. Sålunda avförs såväl Francis Drake 
som William Raleigh som introduktörer. Beträffande tidpunkten då potatisen för första 
gången kom till Europa kan denna med viss säkerhet skattas med ledning av inköpslistor 
från ett sjukhus i Sevilla. Där framgår att potatis inköptes 1573 och med tanke på att 
potatisen då tycks ha varit tämligen allmän borde den ha förts till Spanien senast omkring 
1570. 

Livliga diskussioner har förts om varifrån den första potatisen till Europa kom. I slutet av 
1920-talet genomförde ryska forskare en expedition till Sydamerika och kunde då beskriva 
ett stort antal vilda arter tillhörande familjen Solanum. De ryska forskarna ansåg att det i 
området runt sjön Titicaca fanns en kollektivart Solanum andigenum, oegentligt betecknad 
som en kortdagsart. De hävdade vidare att den potatis som odlades i Chile tillhörde en annan 
art nämligen Solanum tuberosum, vilken betecknades som en långdagsart. De fann också 
att den potatis som odlades i Chile uppvisade stora likheter med den potatis som då odlades 
i Europa. På grund av dessa likheter drog de slutsatsen att den europeiska potatisen skulle 
ha förts till Europa från Chile. Många invändningar restes dock mot denna teori. Det torde 
t.ex. inte ha varit möjligt att vid den aktuella tidpunkten frakta potatis från Chile till Europa 
och sedan använda den som utsäde. Den slutgiltiga lösningen kom då Salaman och Hawkes 
genom studier av herbarieexemplar av potatis odlad i Europa på 1600-talet påvisade stora 
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likheter mellan denna och den potatis som odlas i områdena kring sjön Titicaca. Detta 
förhållande tillsammans med flera andra fakta har lett fram till att det nu är allmänt 
accepterat att den europeiska potatisen kommer från platåerna i området Peru-Bolivia
Colombia. I Europa har potatisen sedan anpassats till rådande ljusklimat ( kort mörkerperiod) 
m.m. på i stort sett samma sätt som skett i Chile. Detta förklarar de likheter, som nu finns 
mellan potatisen i Chile och potatisen i Europa. Huvudarten är därför Solanum tuberosum 
L. med underarterna S. andigena och S. tuberosum. 

Potatisen kom alltså för första gången till Europa i mitten av 1500-talet och spreds sedan 
på olika sätt. Spanien var visserligen det första land där potatisen infördes, men det skulle 
ta lång tid innan den blev allmänt odlad där. Även i Portugal uppvisar potatisodlingen en 
långsam utveckling. Det enda land i vilket potatisen snabbt etablerades som jordbruks
gröda var Irland där potatisen odlades allmänt i början av 1600-talet. Det anses inte 
osannolikt att Raleigh redan i slutet av 1500-talet började odla potatis på sitt gods. Anled
ningen till att den irländska potatisodlingen snabbt ökade i omfattning anses vara den fattig
dom och de sociala missförhållanden som rådde. Den irländska befolkningen blev snabbt 
mycket beroende av potatisodlingen. När bladmöglet åren 1845 och 1846 i stort sett för
störde potatisgrödorna blev följden en förödande hungersnöd, som vållade ca 1 miljon män
niskors död samt tvingade ca 2 miljoner att utvandra till U.S.A. 

Från Spanien fördes potatisen till påven i Rom och senare med munkar till andra delar av 
Italien. Här spreds potatisen relativt snabbt och redan i slutet av 1500-talet var den känd och 
odlad. Till Belgien infördes potatisen med påvens legat i slutet av 1500-talet och ungefär 
vid samma tidpunkt nådde potatisen Holland och Tyskland. Det 30-årigakriget har troligen 
haft stor betydelse för att intresset ökade då det gäller potatis och potatisodling. Från 
Tyskland fördes potatisen till Polen. Till Frankrike kom potatisen från Schweiz, men det 
dröjde länge innan den blev allmänt odlad. 

Trots att myndigheterna i England gjorde många insatser för att främja odlingen tog det 
lång tid för potatisen att bli allmänt etablerad. Samma var förhållandet i Skottland. En av 
anledningarna säges vara prästerskapets motstånd eftersom potatisen inte finns omnämnd 
i Bibeln. Potatisen kom sannolikt till Danmark från England i början av 1700-talet. 
Fältmässig odling tycks ha börjat i mitten av 1700-talet. Även i Norge kom potatisen i mera 
allmän odling vid samma tidpunkt efter det att potatisen införts från England. Potatisodlingen 
i Finland började något tidigare, omkring år 1730. 

Potatisen fördes troligen till U.S.A. via Bermuda från England i början av 1600-talet. 
Invandrare från Irland ökade kännedomen om potatisodlingen på 1700-talet, men en mera 
allmän odling började först i slutet av 1700-talet. 

Den europeiska potatisodlingens utveckling är således mycket likartad i alla länder med 
undantag för Irland. Kännetecknande är den stora misstron mot det nya livsmedlet samt 
oviljan att acceptera potatisen som nyttoväxt på åkern. Däremot fanns uppenbarligen ett 
intresse att odla potatisen som prydnads- och nyttoväxt i trädgårdarna. Bristen på kunskap 
om växten, vilken ledde till att bären ibland åts i stället för knölarna, bidrog också till 
svårigheterna att få potatisen etablerad. Potatisens släktskap med giftiga växter, vilken 
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påpekades bl.a. av Carl von Linne, inverkade säkerligen också negativt på potatisens 
anseende. Samtidigt står det klart att den mycket allvarliga situationen då det gällde 
försörjningen på många sätt underlättade introduktionen av den nya växten. Det finns flera 
exempel på regeringsingripande för att främja potatisodlingen och att därmed öka till
gången på livsmedel. Efterhand etablerades dock potatisen som en mycket viktig kultur
växt och nyttoväxt i hela Europa. Den blev därigenom ett betydelsefullt baslivsmedel samt 
en viktig indiustriråvara. 

Potatisen torde vara den enda kulturväxt som så väl anpassats i nya odlingsområden att den 
blivit av större betydelse i dessa än i sina ursprungsområden. Förutsättningen för en 
anpassning till vitt skilda ljus- och temperaturförhållanden m.m. är potatisens mångfor
mighet, d.v.s. att dess genetiska variation är mycket stor. Potatisen anses därför ha en 
mycket stor potential då det gäller att förbättra livsmedelsförsörjningen i världen. Inom det 
Internationella Potatiscentret (CIP) pågår sedan 1971 ett omfattande och framgångsrikt 
arbete med att öka potatisodlingen världen över, bl.a. i områdena runt ekvatorn. 

Redan då morgondimman lättar har potatissättningen börjat i Steninge, Halland. 
( LandB ild 1963) 
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DEN SVENSKA POTATISODLINGENS BÖRJAN 
Den svenska potatisodlingens historia från 1600-talet fram till andra världskriget har på ett 
mycket förtjänstfullt sätt beskrivits av Hugo Osvald (1965) i boken "Potatisen". Ett 
betydelsefullt bidrag till beskrivningen av den historiska utvecklingen ges också av Gustaf 
Utterström (1943) genom studien av olika åtgärder från myndigheterna under frihetstiden 
för att med potatisens hjälp lösa Sveriges allvarliga försörjningsproblem. Nedanstående 
översikt av svensk potatisodling och dess utveckling fram till slutet av 1800-talet bygger 
huvudsakligen på dessa två arbeten. 

Till Sverige kom potatisen under 1600-talet bl.a. genom att Olof Rudbeck den äldre med
förde potatis från Holland som han besökte 1654. År 1655 började han anlägga Botaniska 
trädgården i Uppsala och i den första förteckningen över trädgårdens växter från 1658 
upptas Solanum tuberosum s. Papas peruvianorum. Potatisens första svenska namn var 
således Peruviansk nattskatta. Det är mycket sannolikt att potatis också kom in i landet på 
andra sätt, t.ex. att hemvändande soldater från 30-åriga kriget förde den med sig. Potatisen 
betraktades dock länge som en kuriositet och användes främst som trädgårdsväxt. 

I facklitteraturen omnämns den inte förrän 1690 då skriften "Adelig Öfning" utkommer. 
Denna var en uppslagsbok, som utkom i 14 band. Här finns bl.a. en beskrivning av potatisen 
samt anvisningar om dess odling. Potatisen kallas i boken "tartufler". Osvald påpekar att 
även om odlingen av potatis ökade i omfattning i slutet av 1600-talet, betraktades den 
fortfarande som trädgårdsväxt. Så sent som 1727 finns den inte omnämnd i boken "Swenska 
åkermannen" och inte heller i tidiga utgåvor av "Bonde-Practican". År 1727 utgav Jonas 
Alströmer en bok om "fåraskötsel", vilken hade ett bihang, som behandlade potatis och 
potatisodling. Han gav där en del anvisningar om hur potatisen skulle odlas samt betonade 
att den gav en riklig avkastning. Vidare påpekades att den kan tillagas på många sätt. 
Därmed började potatisen att bli uppmärksammad som åkerbruksväxt. Jonas Alströmer 
införde således inte potatisen i Sverige, men bidrog verksamt till att den fick en plats i svensk 
växtodling och därmed också i livsmedelsförsörjningen. År 1733 utges boken i en andra 
upplaga där en del nya erfarenheter från odlingen redovisas. 

Trots Alströmers propaganda för potatisen utvecklades odlingen långsamt. Förutsättning
arna borde annars ha varit goda eftersom spannmålsbristen var stor och behovet av 
livsmedel därmed påtagligt. Befolkningen var emellertid skeptisk mot nyheter och höll fast 
vid de gamla kostvanorna. Den rådande skiftesindelningen, där varje bonde hade sin del i 
varje skift, samt den byordning som reglerade åkerjordens användning utgjorde dessutom 
stora hinder för odling av en ny gröda. Linnes invändningar mot potatisen med anledning 
av dess släktskap med nattskattefamiljen bidrog säkert också till att potatisen betraktades 
med en viss skepsis. 

Beroende på de svaga spannmålsskördarna behandlades potatisodlingen vid riksdagarna 
17 41-42 och 17 46-47. Åtgärder vidtogs för att främja potatisodlingen, bl.a. importerades 
utsäde för utdelning till bönderna i vissa områden. Kongl. Svenska Vetenskapsakademien 
fick i uppdrag att utforma och utge en skrift om potatisens förträfflighet. Så skedde och 
författare var Patrick Alström, son till Jonas, som enligt Osvald i stort refererade sin faders 
bok. Dessutom fick Kommerskollegium i uppdrag att utarbeta en beskrivning av potatisens 
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odling och användning avsedd för allmänheten och 1749 utkom "Underrättelser om Jord
Pärons Plantering, Nytta och Bruk". För att övervinna motståndet mot potatisodlingen 
rekommenderades olika sätt att använda potatisen t.ex. att framställa stärkelse. År 17 47 
redogör Carl Skytte för sina rön att göra brännvin av potatis. Stora och berömvärda insatser 
gjordes också av Eva de la Gardie då det gällde att öka utbytet vid brännvinstillverkning 
och stärkelseframställning. Hon hedrades för sitt arbete genom att som första kvinna väljas 
in i Vetenskapsakademien. 

Den omfattande publiceringen av skrifter som behandlade potatisodling och potatisan
vändning var säkert av betydelse för att öka potatisodlingen. Större betydelse torde dock de 
anvisningar m.m. som infördes i almanackan 1749 och 1750 ha haft. Osvald kommenterar 
detta på följande vis: "Oss förefaller det ganska egendomligt att finna, hurusom färdighet 
i konsten att bränna brännvin ansågs så viktig, att kunskap därom måste spridas genom den 
näst efter Bibeln mest lästa boken-Almanackan". 

I mitten av 1750-talet utgavs många skrifter om potatis och nu kom de första rapporterna 
om uppdragning av potatis från frö. Potatisens mångformighet observerades och kanske 
kan redan nu vissa försök att välja ut en "sort" med köldhärdighet spåras. Användning av 
sticklingar som förökningsorgan beskrevs också i några skrifter. 

Under 17 60-talet kunde ett växande intresse för potatisen noteras. Anledningen kan ha varit 
att de officerare och soldater som återvände från det s.k. 7- årskriget lärt sig att sätta värde 
på potatisen. Ansträngningarna från regeringens sida att öka potatisodlingen i landet 
fortsatte, bl.a. genom att utsäde delades ut. Detta var sannolikt den mest effektiva åtgärden 
eftersom det i dåtida litteratur ofta framhålls att tillgången på sättpotatis är otillräcklig. Som 
ett annat exempel på stimulansåtgärder kan nämnas att Patriotiska sällskapet delade ut 
medaljer och pokaler till förtjänta potatisodlare. 

Osvald bedömer den skrift som Bernhard Berndtson (1773) utarbetade på Vetenskaps
akademiens uppdrag, som en av de värdefullaste. Genom sin kunnighet och erfarenhet som 
potatisodlare ger författaren här många viktiga råd och anvisningar. Han rekommenderar 
förgroning samt beskriver de då förekommande potatissorterna. 

Trots den massiva propagandan för potatisen betraktades växten fortfarande med misstro 
av många. Motviljan mot att överge kålroten och rovan som baslivsmedel och övergå till 
potatis var uppenbarligen stor ännu i slutet av 1700-talet. Arbetet med att öka potatisodlingen 
fortsatte dock och en del experimentella arbeten genomfördes. En son till Jonas Alströmer, 
Johan Alströmer, publicerade en omfattande beskrivning av potatisodling, främst grundad 
på egna erfarenheter. Här finns förmodligen de första egentliga försöken inom svensk 
jordbruksforskning beskrivna. 

Litteraturuppgifter m.m. visar tydligt att potatisen i slutet av 1700-talet långsamt men 
säkert etableras som åkerbruksväxt. Nyare metoder för sättning efter plog eller årder 
ersätter efterhand den tidigare sättningen med hjälp av spade. Även andra redskap med syfte 
att underlätta sättningen beskrivs. Kunskaperna då det gällde val av sättknölsstorlek verkar 
att vara betydande och insikterna om potatisens behov av växtnäring ökar. Förgroning av 
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utsädet rekommenderas särskilt i landets norra delar. Betydelsen av att sätta potatisen då 
månen är i nedan framhålls av vissa författare. Viktigare är dock att lagringsproblemen 
ökar i och med att potatisodlingen ökar i omfattning. De källare, som fanns tillgängliga, 
räckte inte till och lagring i stukor blev aktuellt. 

Under 1700-talet hade sålunda potatisen trots stort motstånd etablerats som åkerbruksväxt 
från att ha varit betraktad som trädgårdsväxt och började nu att bli allmänt accepterad. 
Potatisen användes till brödbakning och som råvara för stärkelse och brännvin. Potatis
arealen var dock fortfarande blygsam. Vid sekelskiftet har den skattas till 5000-6000 
hektar. Den totala knölskörden per år var i storleksordningen 40 000 ton, alltså en mycket 
liten kvantitet. 
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Hästdragen årder var länge 
eu viktigt hjälpmedel vid 
sättning, kupning och upp
tagning. (LandBild 1943) 



SVENSK POTATISODLING PÅ 1800-TALET 
I början av 1800-talet ökade potatisodlingens omfattning ganska snabbt. Dess betydelse för 
det svenska lantbruket visas av att potatisen finns med ijordbruksstatistiken då denna startar 
1802. Enligt de statistiska uppgifterna fördubblades potatisskörden från 1800 till 1810 och 
ökade fram till 1850 med 460 procent. Då seklet börjar odlas potatis över hela landet med 
Älvsborgs län som ledande ifråga om andelen potatisodling av åkerarealen. Detta anses 
vara ett resultat av att Jonas Alströmer verkat inom länet. År 1810 har emellertid Blekinge 
intagit första plats med hela 8 procent av åkermarken använd till potatisodling. Länet 
svarade i början av 1800-talet för 13-14 procent av landets potatisskörd. I de norra länen 
redovisas endast 0,4 procent av den totala arealen som potatisodling. Medeltalet för hela 
riket ligger på 1,3 procent. Den ökande potatisodlingen beror bl.a. på att potatisen börjat 
accepteras som livsmedel. Dessutom bidrog bristen på spannmål under krigsåren till att 
potatisodlingen ökade. Ett annat skäl som anförs är den omskiftning av jorden som skedde 
i början av 1800-talet och som gav brukarna större frihet att välja grödor. Den ökning av 
folkmängden, som skedde inom vissa områden, har ansetts bero på den ökade potatis
odlingen, ett samband som dock inte kunnat bevisas. 

Det finns också andra bevis för att potatisen mer och mer övertagit rovornas ställning som 
viktigt baslivsmedel. I rapporten om svedjebränning framhåller Lars Kardell et al. (1980) 
att potatisen under 1800-talet tycks ha ersatt rovor som gröda på svedjelanden. Eftersom 
potatisodlingen var enklare där än på åkern blev potatisen en vanlig gröda på svedjan. Det 
fanns också en uppfattning att vissa potatissorter bättre än andra passade att odla där. Potatis 
som odlats på svedjor ansågs ha bättre smak men sämre lagringsegenskaper än potatis odlad 
på åker. En stor del av potatisen såldes därför till brännerier och stärkelsefabriker. 

Husbehovsbränningen har sedan länge varit ett viktigt inslag i det svenska samhället. Fri 
bränning har växlat med reglerad och då förbud mot att använda säd infördes i mitten av 
1700-talet gynnade detta naturligtvis potatisodlingen. Husbehovsbränningen blev sedan på 
nytt fri år 1800, vilket ledde till en omfattande propaganda för att använda potatis som 
råvara. Det påpekades också att potatisodlingens ekonomi blev avsevärt bättre om skörden 
kunde omvandlas till brännvin. Allmänt gällde dock att potatisproduktionen inte utveckla
des så snabbt som ansvariga myndigheter önskade. 

Den starka opinion mot supandet, vilken byggdes upp av bl.a Peter Wieselgren, påverkade 
naturligtvis inställningen till husbehovs bränningen. Samtidigt fanns en önskan från staten 
att öka skatteintäkterna och en tillverkningsskatt lades därför på den färdiga varan och 
husbehovsbränningen förbjöds 1855. Redan då hade emellertid brännerier övertagit en 
ganska stor del av produktionen från husbehovsbränningen. Tillverkning medgavs för vis
sa brännerier, men volymerna reglerades och antalet brännerier minskade därmed. Trots 
förbudet att bränna hemma ökade ändå potatisodlingen i Sverige. Detta måste tolkas så att 
potatisen nu var etablerad som en åkerbruksgröda samt att den betraktades som ett viktigt 
baslivsmedel utöver att vara råvara för sprit och stärkelse. 

Den svenska potatisodlingen kom under 1800-talet att hotas av den s.k. potatissjukan, d. v .s. 
bladmögel/brunröta. Sjukdomen hade år 1886 nått upp till Mälardalen samt förorsakat ett 
stort skördebortfall. Dock drabbades inte Sverige av så omfattande skördekatastrofer som 
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Irland gjorde åren 1845 och 1846. Utvecklingen av den svenska potatisodlingen under 
1800-talet måste trots hotet från potatissjukan betecknas som mycket positiv. Propaganda, 
erfarenhet samt åkerjordens omskiftning bidrog till arealökningen. Potatisodlingen gynna
des också av att en ny exportmarknad för havre öppnades genom att spannmålstullarna i 
Storbritannien avskaffades. I slutet av seklet hade potatisodlingen sålunda en omfattning 
av ca 158 000 hektar enligt officiell statistik. Utöver detta fanns säkerligen en betydande 
husbehovsodling som ej redovisas. 

I den aktuella lantbrukslitteraturen från åren före sekelskiftet finns potatisodlingen och 
dess problem behandlade. Det framgår av rapporter och artiklar att intresset för potatisen 
är stort. Behovet av nya potatissorter visas dels av den omfattande sortprovning som pågår 
bl.a. vid Experimentalfältet i Kungl. Lantbruksakaderniens verksamhet, dels av uttalade 
önskemål om nya och bättre potatissorter. Uppenbarligen anses inte de gamla lantsorterna 
vara tillräckligt högavkastande. Då det gäller odlingsteknik diskuteras bl.a. sättning i 
kvadratiska förband, s.k. rutsättning. Vanligen tycks dock sättning i rader rekommenderas 
och radavstånd på 70 och 80 cm anförs som lämpliga. Små eller stora sättknölar diskuteras 
livligt liksom fördelar och nackdelar med delat (skuret) utsäde. Den apikala dominansen är 

känd liksom förgroning. Växtnäringen tillförs främst genom kreatursgödsel och givor på 
40- 50 ton per hektar rekommenderas. Kainit och Thomasfosfat anses också viktiga att 
tillföra, dock i mycket måttliga mängder. Diskussioner om kupningens betydelse startar för 
att kulminera ett stycke in på 1900-talet. 

I slutet av 1890-talet är upptagning för hand efter årder dominerande men potatisupptagare 
börjar att användas. Vanligtvis är det s.k. gaffelhjulsmaskiner som brukas, men även 
upptagare av sållmattetyp börjar att tillverkas. Det utfärdas varningar för att använda såväl 
skadad som grodd potatis i utfodringen. Skador på djuren som en följd av utfodring med 
sådan potatis är väl kända. Lagringen av potatisen är uppenbarligen ett stort problem. 
Försök görs med att strö kalk över den lagrade potatisen liksom att lagra de n i jord eller 
torvströ. Lagring i stuka anses dock vara en bättre metod. Det förekommer också att 
potatisen förvaras i lådor efter en amerikansk ide. Lådorna placerades sedan förmodligen 
i en källare. Insyrning, d.v.s. ensilering av potatis, omnämns också som ett bra sätt att klara 
foderpotatisens lagring under vintern. I sammanhanget bör också nämnas att framställning 
av potatismjöl var ett annat vanligt sätt att lösa lagringsproblemen. 

Med hjälp av en uppskuren säck, 
som bars över axeln, underlättades 
potatissättningen. ( LandBild) 
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SVENSK POTATISODLING FRAM TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET 
Vid sekelskiftet redovisas en betydande potatisareal i landet. Under 1800-talet hade den 
vuxit från ca 5000--6000 hektar till ca 158 000 hektar vilket motsvarade 2,6 procent av den 
dåvarande totala åkerarealen. Den snabba ökningen till trots ansågs det ändå nödvändigt att 
ytterligare öka potatisodlingen. Anledningen var bl.a. att den svenska skörden inte täckte 
det inhemska behovet utan att potatis måste importeras. Under de första åren av 1900- talet 
infördes således ca 90 000 ton per säsong. Med anledning av importen varnades för att 
sjukdomar kunde införas i Sverige och betydelsen av att alltid använda friskt utsäde 
framhölls. 

Sortfrågan var kanske den mest aktuella inom odlingen och förutom den omfattande 
sortprovningen startade också växtförädlingen med potatis 1903 vid Svalöf med Johan 
Fredrik Lundberg som ansvarig. Något senare, 1912, började även Weibullsholm en 
förädlingsverksamhet med Nils Heribert Nilsson som ledare. 

Bristen på arbetskraft, främst för upptagningen, anfördes som en viktig förklaring till att 
odlingen inte ökade. Den låga avkastningen påtalades också och med ledning av vad som 
anförs i fackpressen måste slutsatsen bli att den svenska potatisodlingen inte ansågs vara 
särskilt effektiv. Således skriver Sven Muller i Landtmannen (1904) följande:"Icke heller 
kan någon påstå att man i vårt land varit mån om att främja denna gren av lantbruket; många 
äro ej de som i saken forskat och obetydliga hafvade statsbidrag varit som gifvits för att föra 
denna viktiga näringsgren framåt." Det pågick dock undersökningar inom potatisområdet. 
Således fanns på Experimentalfältet inte mindre än 61 potatissorter under provning och i 
den lokala försöksverksamheten ingick också potatisförsök, bl.a då det gällde gödsling. 

I mars 1906 ger Kungl. Lantbruksakademien ut ett flygblad författat av Herman Juhlin
Dannfelt. Här ges odlingsanvisningar i komprimerad form. Flygbladet speglar också 
kunskapsläget i början av 1900-talet. I punktform anförs följande: 
1. Odla potatis på varm och bördig jord 
2. Gödsla potatisen starkt. Använd kreatursgödsel samt chilesalpeter, superfosfat och 
kalisalt. Plöj ned kreaturs gödseln på hösten, harva ned superfosfat och kalisalt före sättning 
samt ge chilesalpeter vid uppkomst 
3. Sätt potatisen tidigt i väl bearbetad jord 
4. Förgro i värme och ljus 
5. Använd hela, medelstora knölar 
6. Använd 60 cm radavstånd och 25 cm sättavstånd 
7. Lucker jord erfordras. Det skall finnas lös jord under sättknölen 
8. Välj passande sort. 

En viktig händelse i den svenska potatisnäringens historia är att föreningen Sveriges 
Bränneriidkare bildas är 1907. Föreningens första sammankomst hölls sedan 1909. 

Även om potatisarealen fortsatte att öka något i början av 1900-talet ansågs denna ökning 
inte vara tillräcklig. Import, bl.a.till stärkelsefabrikerna, förekom fortfarande 1910. Pota
tisens användning som foder blev mycket aktuell genom att torkningsmetoder ut vecklades 
i Tyskland. En av de främsta förespråkarna för att ta med potatis i foderstatema var Nils 

19 



Hansson som i en rad artiklarframhöll potatisens lämplighet. Torkningen av potatis skedde 
på två olika sätt dels genom att sönderdela knölarna och låta massan torka i de heta 
förbränningsgaserna, dels genom att använda ånga som fördes in i en valstork och som gav 
potatisflingor. Den sistnämnda tekniken är således densamma som nu används vid tillverk
ning av potatismosflingor (Potato flakes). Resultatet av utvecklingen blev att den första 
svenska torken byggdes på Widtsköfle 1909. Torkningen skedde med hjälp av en valstork 
och dagsproduktionen uppges till 1200 kilogram potatisflingor per dag motsvarande 7- 8 
ton potatis. Samtidigt med att tillverkningen kommer igång startas utfodringsförsök med 
potatisflingor under ledning av Nils Hansson. 

År 1910 skriver Herrn an J uhlin-Dannfelt om odling av tidig potatis och anger som lämpliga 
sorter: Earl y Puritan, Kejsarkrona, Capella och Harbinger. Han rekommenderar förgroning 
samt att alla groddar utom den apikala tas bort. Vidare att lätt, sandig jord skall användas 
samt att gödslingen bör ske med kreaturs gödsel kompletterad med 300 kilogram supeifos
fat/hektar och 100 kilogram kalisalt/hektar. Grund sättning förordas samt sättning i kvad
ratiska förband om 60x60 cm. Flera kupningar rekommenderas. 

Nu börjar rapporter komma från Storbritannien gällande potatiskräfta och bladrullsjuka. 
Några fall av sjukdomarna i Sverige finns inte rapporterade men varningar utfärdas för den 
importerade potatisen. Krav på ett importförbud framförs, men leder inte till några ome
delbara åtgärder. Fortfarande betraktas de svenska potatisskördarna som låga och med syfte 
att förbättra avkastningen framförs från många håll krav på bättre potatissorter samt att 
växtnäringsgivorna skall ökas. 

Under åren efter 1910 skrivs ganska mycket om att potatisodlaren själv skall göra urval av 
eget potatisutsäde. Parollen är "Envar sin egen växtförädlare". Dessa ideer kommer från 
U.S. A. där vissa försök gjorts med urval i potatisodlingar på så sätt att knölar från stånd med 
friskt och kraftigt utseende skördats för att sedan användas till utsäde. Ibland har också ett 
andra urval bland knölarna från dessa stånd gjorts. De utsäden som på detta sätt valts ut 
visade sig ha en bättre produktionsförmåga, vilket med ledning av nu tillgänglig kunskap 
inte är förvånande. Det torde vara uppenbart att ett sådant urval av utsäde i början av 1900-
talet i hög grad skulle ha främjat avkastningen i svensk potatisodling. Metoden verkar dock 
inte ha fått någon större spridning. 

Potatisodlingens gissel d.v.s. potatissjukan (bladmögel/brunröta) började nu att kunna 
motverkas genom besprutning med Bordeauxvätska. Rekommendationerna säger att två 
sprutningar bör göras unde~ sommaren . 

Den s.k. degenerationen av potatisutsädet uppmärksammas och diskuteras. Anledningen 
tycks främst vara upptäckten av bladrullsjukan, som 1913 finns i Sverige och sprider sig. 
Orsakerna till degenerationen är dock inte känd, vilket leder till att stora skillnader i 
uppfattning speglas i olika artiklar. Varningar för sjukdomsspridning med importerad 
potatis utfärdas fortfarande och från Tyskland kommer rapporter om nya skadedjur. 

Redan i slutet av 1800-talet började kupningen att diskuteras, en diskussion som fördes 
med stor intensitet också i början av 1900-talet fram till 1915. Här möts berömdheter såsom 
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Johan Arrhenius, Leonard Forsberg, Herman Juhlin-Dannfelt m.fl. och framlägger resultat 
och åsikter. Kupningens roll, som till en början ifrågasattes, befästes dock på olika sätt även 
om dess betydelse för upptagningen inte kom att framhållas. Detta kan naturligtvis förklaras 
med att upptagarna var relativt få och att upptagning för hand efter årder var vanlig. 

Lagring av potatisen i stukar var länge en vanlig metod. (LandBild) 
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Mekanisk ogräsbekämpning 
med hjälp av hästdragen 
hacka. (LandBild) 



FÖRSTA VÄRLDSKRIGET BÖRJAR 1914 
Tidigt under 1915 kommer de första verkningarna av världskriget. Redan då kriget började 
hade brännvinsbränningen minskats med 60 procent. Innan de återstående 40 procenten 
bränts infördes emellertid den 1 januari ett totalt förbud mot bränning. Detta vållade stora 
problem dels genom att ingen drank fanns för utfodring, dels genom att potatisen på ett 
eller annat sätt måste avsättas. Överdirektör Wilhelm Flach, som var chef för Lant
bruksstyrelsen, meddelade på ett odlarmöte i Kristianstad den 8 januari 1915 att en 
informationskampanj för potatisen i brödbakning skulle startas. På mötet tillsattes 7 
personer för att utreda dels om en potatisodlareförening skulle bildas, dels vilka åtgärder 
som skulle vidtas för att underlätta avsättningen av potatisen. 

År 1916 rapporteras ett fall av potatiskräfta i Sverige. Smittad potatis hade påträffats på 
Ljusterö och det antas att smittan förts in med importerad potatis från Tyskland. Enligt 
många är den svenska potatisodlingen fortfarande bristfällig. Råd om bättre utsäde, bättre 
gödsling m.m. framförs ofta. Bristen på arbetskraft vid upptagningen hindrar en utvidgning 
varför en ökad användning av potatisupptagare anses nödvändig. Nu finns olika typer av 
såväl gaffelhjulsmaskiner som sållmatteupptagare att tillgå. Mekaniseringen betyder att 
behovet av arbetskraft minskar liksom kostnaderna för odlingen. Det finns en stark 
övertygelse att potatisodlingen kan ökas med hjälp av en kraftig mekanisering. 

Från vad som skrivs år 1917 framgår dock att en utvidgning av den svenska potatisodlingen 
i hög grad hindras av svårigheten att anskaffa potatisutsäde. Folkhushållningskommissionen 
inrättar därför inom sig en inköpsenhet. Det gavs också möjligheter att få räntefria lån för 
inköp av potatisutsäde till ett pris av 18 öre per kg. Potatisodlarna ålades försäljningstvång 
och ett maximipris för potatis infördes. Anvisningar om delning av sättknölar gavs ut som 
ett försök att förbättra situationen, bl.a. råder Pehr Bolin odlarna att dela potatisknölen på 
tvären och använda kronänden till utsäde och resten till föda. Det bestämdes också att 
potatisskörden skulle inventeras för att få ett begrepp om tillgången. 

Knappheten på potatis skylldes ibland på att den användes till stärkelse. Från stärkelse
tillverkarna påpekades emellertid att de ca 100 fabriker som fanns i drift endast använde ca 
80 000 ton potatis. Kvantiteten ansågs inte vara avgörande för folkförsörjningen. Enligt 
uppgifter från 1918 fanns 31 torkningsanläggningar i bruk, vilka förbrukade ca 20 000 ton. 
Torkning av potatis blev således inte av någon större omfattning i Sverige och påverkade 
inte heller livsmedelsförsörjningen under krigsåren i någon större utsträckning. 

Den mycket allvarliga situationen 1918 ifråga om livsmedelstillgången visas av att 
inventeringen av potatisodlingar omfattade alla odlingar större än 300 kvadratmeter. Den 
30 juli samma år beslutade Kungl. Maj:t att införa potatisransonering och den 3 augusti 
fastställdes maximipris. Hela den svenska potatisskörden togs i beslag. Ransoneringskort 
trycktes och delades ut. Ransoneringen omfattade inte jordbrukarna och om försäljning 
skedde frivilligt skulle ransoneringen inte träda i kraft. Ransonen sattes till 1/3-1/2 kg per 
person och dag. Potatisbristen var stor och så behövde t.ex. Stockholm varje dag 150-200 
ton medan endast ca 60 ton fanns att tillgå. Bristsituationen ledde till en omfattande 
husbehovsodling i parker, promenader etc. Ett häfte med råd och anvisningar "Mycket 
potatis efter ringa utsäde"utgavs och kunde köpas för 15 öre. 
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Krigsåren var naturligtvis påfrestande för alla, inte minst för de svenska bönderna. Priserna 
till odlarna var låga i relation till de priser som gällde i butikerna. På initiativ av Sveriges 
Allmänna Landtbrukssällskap samlades därför ett antal lantbrukare den 30 augusti 1919 i 
Stockholm för att bilda en potatisodlareförening. Ordförande i interimstyrelsen blev Gustaf 
Rittner, Asknäs. Föreningen konstituerades den 1 oktober 1919 under namnet Mälar
provinsernas potatisodlarförening u. p.a. med Rittner som ordförande. Antalet andelar som 
tecknats var 200 stycken motsvarande 200 hektar potatis. Föreningens uppgift var att 
främja matpotatisodlingen bl.a. genom odlingsrådgivning samt verka för enhetliga priser. 
Vidare skulle de låga priserna hejdas så att full betalning erhölls.Avsikten var att sälja pota
tis direkt till konsumenterna och ta bort mellanhänderna. Den vinst som därvid uppstod 
skulle delas mellan producent och konsument. Föreningen upprättade lager m.m. på Lilla 
Nygatan 12. 

Flätade spånkorgar användes långt in på 1960-talet vid transport och hantering av 
potatis. (LandBild) 

23 

Sättning f ör hand. En 
såskäppa underlättar 
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EFTERKRIGSPERIODEN 1919-1930 
År 1919 rapporteras vid lantbruksveckan att en stor förändring skett då det gällde den 
svenska potatisodlingen. Nu hade det plötsligt uppstått ett överskott på ca 190 000 ton. Det 
yrkades därför på nedsättning av fraktkostnaderna samt på.en allmän användning av potatis 
till stärkelse och potatisflingor. Protester lämnades mot att potatisen ersattes av sulfit vid 
sprittillverkningen. Det framhölls att Sverige behöver minska arealerna av arbetskrävande 
grödor t.ex. potatis. Överproduktionen skulle mötas med sammanhå.llning och reglering! 
Kanske som ett resultat av detta bildades 1921 Södra Sveriges Potatisodlarförening u.p.a. 

År 1921 kom ett förslag från Lantbruksstyrelsen om förbud att importera potatis. Skälet var 
risken för att smitta, främst av potatiskräfta, kunde införas i landet. Det stadgades att varje 
importparti skulle följas av ett intyg och att potatisen skulle vara förpackad i nya lå.dor eller 
säckar. Fri export av svensk potatis föreslogs. Alla exportpartier skulle dock besiktigas. 
Därför inrättades vid Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet; Statens 
potatisinspektion samt anställdes ett tiotal potatisinspektörer. Dessa skulle ha botanisk eller 
agronomisk utbildning samt genomgick dessutom en 4-dagarskurs. 

I början av 1920-talet påvisades nematoder i Tyskland vilket naturligtvis än mer motive
rade importförbudet. Den svenska potatisodlingen kritiseras fortfarande och 1924 skriver 
Sigurd Rhodin följande i Lantmannen: "Det är en tröghet utan like att vårt lands potatis
kultur skall stå på så låg ståndpunkt att i Europa endast de slaviska folken ha att uppvisa så 
låg hektarskörd som vi." 

Utvecklingen av svensk potatisodling fortsatte dock och i mitten av 1920-talet fanns t.ex. 
olika hjälpmedel för sättningen att tillgå. Sättningen skedde i stor utsträckning för hand och 
en uppskuren säck, som hängdes över axeln, ansågs bidra till en snabbare sättning än om 
sättknölarna bars i en korg. Handsättning underlättades av att fältet linjerades upp i två 
riktningar. I kryssen grävdes en grop med spade och en knöl lades ned i hålet medan den 
som skötte spaden täckte föregående hål med jorden. En ytterligare utveckling av handsätt
ningen var de s.k. håltagare, som bestod av hjul med skopor och som kördes med häst. I 
varje hål lades en knöl varefter myllning skedde med årder. För att uppnå god effektivitet 
i sättningen påpekades att sättning skall ske med båda händerna. Det fanns också behållare 
med en skopkedja vilken kunde kombineras med årder eller plog. De då moderna sättarna 
liknade i hög grad de skopkedjesättare, som används i dagens potatisodling, men var inte 
mer än tvåradiga. 

Bland potatisupptagarna var gaffelhjulsmaskinerna, senare kasthjulsmaskiner (sprättar), 
vanligast, men även sållmatteupptagare användes. Problemet verkar ha varit behovet av 
dragkraft eftersom de större upptagarna krävde 4 hästar för att fungera väl. Från år 1922 
finns en notis om en ny upptagare konstruerad av norrmannen Olav Haug och provad i 
England med gott resultat. Maskinens principer verkar att överenstämma med samlings
upptagarens. Här frånskiljs först blasten och sedan sållas jorden bort medan knölarna kan 
samlas upp i korgar eller säckar. Det kan noteras att sortering i samband med upptagning 
och inlagring diskuterades och rekommenderades redan i mitten på 1920-talet. 

Potatiskräftan sprider sig och ytterligare e tt fall i Sverige rapporteras 1928 från Malmöhus 
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län. Detta ledde till förslag om anmälningstvång vilket fastställdes den 1 juli 1929. De första 
notiserna om potatisnematoden (potatisålen) började också att komma. 

Skördeförlusterna beroende på angrepp av bladmögeVbrunröta var mycket stora. Fortfa
rande är Bordeaux-vätska den enda tillgängliga fungiciden. Varningar utfärdades för att 
använda svingödsel i potatisodlingen medan kreatursgödsel rekommenderades och då 
gärna i kombination med handelsgödsel. Kravet på hög avkastning framträdde tydligt 
medan kvaliteten knappast diskuterades alls. År 1925 kommer emellertid en rapport från 
Hugo Osvald som med hjälp av lärarna på Brogården testat smaken hos knölar från potatis 
som gödslats med olika handelsgödselmedel. Undersökningen torde vara en av de allra 
första kvalitetsstudierna i Sverige. Det framkom att knölarna från den potatis som getts 
superfosfat hade den bästa smaken medan kalisalt, d.v.s. kaliumklorid, försämrade knö
larnas smak. Något år senare genomförde Karl Lundblad en liknande undersökning. 

Den 20 augusti 1927 sammanträffade en grupp jordbrukare i Sölvesborg. Det meddelades 
att 90 procent av de 118 stärkelsefabrikerna förbundit sig att gå med i en producentförening. 
Genom ett enhälligt beslut återupplivades den 1921 bildade Sveriges Stärkelsproducenters 
Förening och dess stadgar godkändes. 

Potatissorterna liksom sortprovningen var fortfarande centrala frågor i den allmänna 
debatten. Det framhölls att sortprovningen borde utökas så att även knölskördens storleks
fördelning liksom dess saluvärde anges. Vidare att sorternas lämplighet i förhållande till 
jordart m.m. fastställes. 

Hå/tagare effektiviserade handsättningen och användes under en lång period. 
Här sätts potatis hos Åke Nilsson i Abbekås. (LandBild) 
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SVENSK POTATISODLING UNDER 1930-TALET 
Då 1930-talet började rådde depression i Sverige, något som i hög grad påverkade potatis
odlingen. Priserna var mycket låga och eftersom en viss import av potatis skedde höjdes 
röster för att hämma denna. Det anges också att potatishandeln i Stockholm kännetecknas 
av oreda samt att potatisen är av låg kvalitet. Som ett försök att skapa en bättre ordning 
träffades ett samarbetsavtal mellan RLF och potatisgrossisterna i Stockholm. En standar
disering infördes beträffande vit, svensk matpotatis som skulle vara prima, välsorterad, 
oskadad och med jämnstora knölar (längd 40-70 mm). Det skapades också en notering som 
varje måndag, onsdag och fredag angav medelpriset. 

Problemen med potatisutsädet började också att bearbetas. Statens centrala frökontrollan
stalt kunde 1933 efter ett par år av metodutveckling m. m. erbjuda kontroll av sortäkthet samt 
utföra en vägledande fältbesiktning. Bestämmelser för utsädeskontrollen utfärdades sedan 
1934 av Lantbruksstyrelsen och 1935 kunde 28 hektar godkänd utsädesodling rapporteras. 

Uppenbarligen gjordes stora ansträngningar för att främja och skydda den svenska potatis
odlingen och tull på importpotatis infördes. Utredningen "Motorbränslesakkunniga" fö
reslog att potatisen ensam skall vara råvara vid tillverkning av "förtäringssprit", men att av 
kostnadsskäl sulfit och andra råvaror skall användas vid produktion av teknisk sprit och 
motorsprit. Samtidigt skedde vissa regleringar för stärkelsetillverkningen, som utvecklats 
till en viktig näringsgren. Således uppges att 140 fabriker var i drift 1934. Totalt fabrice
rades årligen 180 000 deciton stärkelse vilket krävde en potatisareal om ca 7000 hektar. 
Inom stärkelsindustrin tilldrog sig stärkelsens kvalitet stor uppmärksamhet. 

Lagringen av potatis skapade problem oavsett om den skedde i källare eller i stuka. 
Fortfarande rekommenderas torkning av potatisen för att lösa en del lagringsproblem. 
Beroende på det stora antalet potatissorter framförs önskemål om att upprätta en sortlista. 
I tidskriften Landtmannen började ganska omfattande artiklar av rådgivande karaktär att 
införas. Flitig skribent var Otto Djurle som på ett mycket sakkunnigt sätt gav råd och an
visningar. Han utgav dessutom 1937 en praktisk handbok för potatisodlare med titeln 
"Potatisen" (Djurle 1937). Boken ger som tidsdokument läsaren en detaljrik bild av svensk 
potatisproduktion i slutet av 1930-talet, då ofreden återigen började märkas. Då det gäller 
odlingsråd framhålls betydelsen av att använda utsäde med hög kvalitet. Anvisningar ges 
om de fördelar som följer med att göra ett eget urval på fälten och ta vara på utsädesknölar 
från friska och kraftiga stånd. Sortvalets betydelse betonas och bland potatissorter som 
rekommenderas märks Early Puritan, Magnum Bonum, Up to date, Birgitta, Gloria. Viss 
vägledning i sortvalet ger också resultaten av kokanalyser som redovisas i flera tabeller. 
Radavståndet bör vara 60--65 cm med ca 25 cm i sättavstånd, men det förs en ganska 
omfattande diskussion om avvägningen mellan rad- och sättavstånd. 

Växtnäringstillförseln baserar sig främst på kreatursgödsel som plöjs ned på hösten. 
Givorna bör ligga på 25-30 ton per hektar. Utöver stallgödsel rekommenderas tillskott av 
handels gödsel, dock i låga mängder. T.ex. av kväve (N) endast 30-50 kilogram/hektar. Stor 
vikt läggs vid ogräsbekämpning medelst harvning och hackning. Det tycks dock som om 
kupningens betydelse för ogräsbekämpningen var något underskattad. Den intensiva 
debatten om kupningen har avtagit och denna ifrågasätts inte. Djur le rekommenderar tidig 
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kupning, ett råd som senare visats vara korrekt i en rad undersökningar. Han ger också en 
översikt av upptagningsmaskiner. Dessa ökade i användning även om handupptagning efter 
årder fortfarande var mycket vanlig. Kasthjulsmaskinema var den enda typ som domine
rade, men en lantbrukare i Vä, Anton Nilsson, hade konstruerat en upptagare, kallad 
"Nilssons patent" som skiljer på blast, jord och potatis. Knölarna läggs i en sträng och kan 
sedan lätt plockas upp. 

Det är uppenbart att matpotatisens kvalitet började att observeras mer och mer. Studierna 
som gjordes av bl.a. Hugo Osvald och Karl Lundblad under 20-talet följdes av utvecklings
arbeten av Eric Hell bo och Harald Esbo vid Statens centrala frökontrollanstalt (SCF), som 
1938 kunde erbjuda kvalitetsanalyser även av matpotatis. Djur les arbeten har nämnts ovan. 
År 1936 rapporteras att en kontrakterad försäljning av matpotatis ej kunnat genomföras på 
grund av svartfärgning, vilket med säkerhet var mörkfärgning efter kokning. SLR och 
Riksförbundet Svensk Frukt anslår därför medel till Centralanstaltens förstärkta nämnds 
potatiskommitte för att klarlägga orsakerna till mörkfärgningen. Det antas att gödslingen 
till potatisen spelar en stor roll. 

Kungl. Lantbruksstyrelsen utfärdade i slutet av 1930-talet: "Allmänna regler till vägled
ning vid handeln med ordinär matpotatis". Dessa, som dock ej var tvingande, angav bl.a: 
Kvalitetsfordringar: t.ex mogen, frisk, slätskalig, god smak 
Sorteringsregler som angav storlek 4-7 cm i tvärgenomskärning, ingen blötröta m.m. 
Förpackningsregler 
Kokningsprov: Potatisen bör vid kokning icke sönderspricka mer än normalt och svart
färgning icke förekomma till mer än 10 procent. 

I slutet av 1930-talet framstår potatisens lagring som en viktig, aktuell fråga. Lagring i stuka 
var vanlig men vållade problem samtidigt som potatiskällarna var små och irrationella. 
Anvisningar om att bygga lagerhus med sorteringsanläggning började ges ut och från 
föregångsodlare rapporteras att speciella lagerhus byggts. Så meddelas t.ex. från Krappe
rup att ett lagerhus med en yta av 48x 10 m uppförts. Väggarna var av cement och hade jord 
som isolering. Gavlarna bestod av två brädväggar mellan vilka agnar fyllts som isolering. 
Lagringshöjden uppges vara 150-200 cm. Det allvarligaste problemet var att luftcirkula
tionen inte fungerade i lagret. 

Potatissjukan (bladmöglet) framstår fortfarande som det allvarligaste hotet mot potatisod
lingen. Sprututrustningen hade dock förbättrats på olika sätt, bl.a. finns uppgifter om en 5-
radig spruta i drift på Skyllbergs bruk. Rekommendationerna till odlarna gäller vätske
mängden som enligt experterna bör ökas upp till 1500-2000 liter per hektar. Den gamla 
Bordeauxvätskan börjar ersättas av andra medel t.ex. preparatet Ob 21 , som hade samma 
verksamma substans (koppar Cu) som Bordeaux-vätskan, men som bestod av ett pulver 
som lätt löstes upp i vatten. Även upptagarna har moderniserats något och traktorer börjar 
att användas som dragare. Det finns uppgifter om upptagare vilka placerar knölarna på en 
vagn med hjälp av en elevator. Fortfarande är dock gaffelhjulsmaskiner vanligast. 
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VÄRLDSKRIG OCH EFTERKRIGSTID 1939-1950 
Krigsutbrottet 1939 kom att sätta livsmedelsförsörjningen i centrum och kvantitet blev 
viktigare än kvalitet, inte minst då det gällde potatis. Specialister framhöll potatisens stora 
värde som "beredskapsväxt"; den ansågs vara förnöjsam samt utgjorde ett bra livsmedel. 
Krigsåret 1941 inventerades den potatis som producerades av bränneriidkare och stärkel
seproducenter och överskottet togs tillvara av Livsmedelskommissionen. I diskussionerna 
om bästa sättet att utnyttja potatisen påpekade Carl von Scheele att framställning av 
potatismjöl av potatisöverskottet var olämpligt på grund av de stora förlusterna och han 
ansåg att framställning av sprit och drank var bättre. Förbud rådde att transportera potatis 
från norr till söder i Sverige, förmodligen för att hindra ej önskvärd handel och därmed säkra 
tillgången av potatis i vissa delar av landet. Det kan också noteras att det fortfarande fanns 
4-5 torkanläggingar i drift i början av 1940-talet. 

Trots att kvantiteten potatis betraktades som mycket viktig höjdes röster för att beakta 
kvaliteten mera och att som ett led i arbetet med att höja kvaliteten söka ett samarbete med 
handeln. För att underlätta upptagningen och säkra tillvaratagandet av potatisskörden gavs 
möjligheter att via skolmyndigheterna få hjälp med potatisplockning av skoleleverna och 
ett s.k. potatislov infördes. 

I en serie föredrag, som Osvald höll i början av 1940-talet i olika delar av Sverige, anges 
potatisodlingens stora problem vara bladmögel/brunröta, sortfrågan, degenerationen hos 
utsädet samt sättknölsstorleken i relation till rad- och sättavstånd. Lagringen skapade 
fortfarande stora svårigheter, men rapporter om specialbyggda potatislagerhus började att 
lämnas. Nedgrävda källare med överbyggnad för intag och sortering beskrevs. Sluttande 
golv mot mitten där en transportör fanns för uttag av potatisen användes också. Lagrings
höjden var dock blygsam, 150-200 cm, och några diskussioner om fläktning etc. tycktes 
inte föras. En del lagerhus hade också en kokanläggning inrymd. Statliga medel ställdes till 
förfogande för uppförande av potatislagerhus. 

År 1941 bildades inom Johnsonkoncernen ett forskningsinstitut bl.a. med uppgift att 
bedriva potatisforskning. Anledningen var generalkonsulns ide att börja exportera utsä
despotatis till Sydamerika. Där hämtade rederiet Nordstjemans båtar bananer m.m. Avsik
ten var att de också skulle medföra last från Sverige varvid utsädespotatis ansågs vara 
lämplig. Som första chef utsågs Georg Borgström, vid tillfället docent vid Lunds univer
sitet. Institutet förlades till Nynäshamn och gavs namnet Institutet för Växtforskning och 
Kyllagring, förkortat till IVK. Arbetet var mångsidigt och ledde fram till en avsevärd 
utsädesproduktion, vilken i huvudsak förlades till norra Sverige på grund av den ringa 
spridning av virus som förekom där. Chefskapet övertogs 1948 av Börje Emilsson vars 
doktorsavhandling gällde potatisknölens vilo- och sömnperiod. Börje Emilsson kom att 
spela en avgörande roll för Sveriges deltagande i efterkrigstidens europeiska potatis
forskning. 

Sveriges Bränneriintressenter som bildades redan 1907 med sitt första möte 1909 hade 1942 
hela 1932 medlemmar, vilka drev 99 brännerier enligt följande: 
Kristianstads län 65 stycken 
Malmöhus län 16 " 
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Blekinge län 
Skaraborgs län 
Östergötlands län 
Kalmar län 
Kronobergs län 

8 stycken 
6 
2 ,, 

1 
1 

Från början såldes spriten direkt till handlare men efter 1907 till reningsverken. Efter 
monopolets införandet 1917 säljs hela produktionen till Vin- och Spritcentralen. 

Lilla Harrie presenterade ett universalredskap för potatisodlingarnas skötsel på vilket 
ogrässkär och kupbillar kunde monteras på olika sätt och i olika kombinationer. Nödvän
digheten av att rationalisera potatisodlingen påtalades från många liksom att söka förbätt
ra kvaliteten. Ulf Ribers på Norra Freberga gör 1943 en jämförelse mellan traditionell och 
rationell potatisodling då det gäller arbets- och dragkraftsbehov. Genom att använda känd 
teknik kunde ca 80 manstimmar och 40 hästtimmar sparas in per hektar. 

År 1943 kom ett allmänt reglemente från Lantbruksstyrelsen avsett att gälla vid handeln 
med matpotatis. I samarbete mellan SCF och Stockholms läns hushållningssällskap inför
des en produktionskontroll då det gällde matpotatis. 

Den 22 mars 1944 är en viktig dag för svensk potatisproduktion. Då konstituerades 
nämligen Sveriges Potatisodlares Riksförbund förening u.p.a. (SPOR). Den 1943 valda 
interimsstyrelsen sammanträffade med representanter för SLR, Sveriges Bränneriidkare, 
Sveriges Stärkelseproducenters Förening, Skånes Provinsförbund av RLF samt Skåne
centralen för Frukt och Trädgårdsprodukter. Vid sammanträdet fanns också ett antal en
skilda personer närvarande. 

Potatisodlareförbundets första styrelse hade följande sammansättning: godsägare Assar 
Erlansson (ordförande), greve Carl-Axel Trolle-Wachtmeister(v.ordf.), greve Pontus de la 
Gardie, direktör Einar Sjögren, direktör Gunnar Forsman, agronom Gunnar Petersson 
(sekreterare och kassör), lantbrukare Tage Åkesson och advokat Thorsten Persson. En av 
förbundets första åtgärder var att föreslå vissa tillägg vid försäljning av matpotatis av god 
kvalitet samt för vissa potatissorter. I augusti 1944 utsågs notarien vid Livsmedels
kommisionen Nils Wixell till verkställande direktör, en befattning som han innehade till 
1979 (Svensson 1994). 

Potatisutsädets kvalitet var under 1940-talet fortfarande en central fråga för den svenska 
potatisodlingen. Med början under 1930-talet gjordes stora insatser främst från SCF. för att 
med hjälp av utsädeskontroll höja kvaliteten. Även SLR började redan 1935 att söka få fram 
bättre utsäde genom ett samarbete med Sveriges Förenade Utsädesodlare men fram-gången 
verkar inte ha varit särskilt stor. Den fältbesiktigade arealen av utsäde var i början blygsam 
men ökade efterhand. Således var den areal som 1944 omfattades av förenklad fältkontroll 
1066 hektar fördelade på 813 enskilda odlingar, och 830 hektar kunde godkännas. 
Statistiken visar att följande sorter var de vanligaste i de kontrollerade odlingarna: Magnum 
Bonum, Alpha, Early Puritan, Östergyllen, Up to date, Bintje och Majestic. Det totala 
antalet potatissorter var 39 stycken. 
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Beträffande utsädeskontrollen fanns 1945 följande varianter: 
1. Statsplombering med kontrollodlingsbevis 
2. Statsplombering av elitutsäde 
3. Förenklad fältkontroll. 

För matpotatis gällde Standardiseringskommissionens bestämmelser för matpotatisens 
kvalitet, vilka i hög grad var baserade på normerna för den kvalitetsanalys som SCF införde 
1938. Metodik m.m. utarbetades av Eric Hell bo och Harald Esbo. För kontrollverksamheten 
av både utsäde och matpotatis var införandet av den tyska metoden att med hjälp av UV
ljus bestämma potatissorten viktig. Metoden utvecklades av Hellbo och används fortfa
rande då sortrenheten kontrolleras liksom vid sortidentifikation. 

Potatisodlareförbundet anordnade 1946 en Potatiskonferens med mål att sätta upp en plan 
för svensk potatisodling samt avhjälpa förekommande brister. I Lantmannen beskrivs 
förbundet som "en ung men handlingskraftig organisation". Förbundets ordförande Assar 
Erlansson erinrade i sitt välkomsttal om potatisens betydelse som livsmedel under krigs
åren samt betonade att den svenska potatisodlingen har stora problem att lösa. Inledande 
föredrag hölls av: 
Odlingsteknik Otto Djurle, Eric Hell bo 
Sortfrågan Hugo Osvald, Olof Tedin 
Sjukdomar Thore Lindfors, Daniel Lihnell 
Maskinfrågor Yngve Andersson, Nils Berglund 
Lagring Georg Borgström, Tore Lundström 
Avsättning/pris Åke Åkerman, Nils Wixell 
Upplysning Rickard Håkansson. 

Under sammankomsten påtalades särskilt vikten av kvalitetsförbättring samt att kampen 
mot sjukdomarna måste intensifieras. Det ansågs viktigt att söka möjligheter att exportera 
svensk potatis. Betydelsen av att minska antalet potatissorter i odlingen framhölls och ett 
önskemål om att Potatisodlareförbundet skulle göra upp en förteckning på odlingsvärda 
potatissorter framfördes. Bristen på arbetskraft ansågs vara ett stort hinder för en utökning 
av den svenska potatisodlingen. Samtidigt ökade kraven på matpotatisens kvalitet. Efter
frågan på kvalitetspotatis bedömdes vara större än tillgången. 

Den uppmaning som Potatiskonferensen riktade till SPOR resulterade i att en riktsortlista 
utgavs 1947. Här anges de potatissorter som enligt försöksresultat och erfarenhet ansågs 
vara mest odlingsvärda. Som lämpliga färskpotatissorter nämns: Early Puritan, Early Rose 
och Irish Cobbler. De sorter som klassats som höst/vinterpotatis delades in i tre grupper 
enligt följande: l.Bintje, King Edward VII, Magnum Bonum och Mandel. Il.Birgitta, 
British Queen, Eigenheimer, Gloria, Majestic, President (Östergyllen), Up to date och Vit 
Drottning (Evergood). IIl. Ackersegen, Arran Consul, Konsuragis och Professor Wohltman. 
Tillsammans listas 19 sorter, vilket innebar en mycket stark begränsning av sortimentet. 
Även om förteckningen endast var att betrakta som rekommendationer för sortvalet kom 
protester mot att vissa sorter inte kommit med, t.ex. Alpha. 

Under sista delen av 1940-talet andades svensk potatisodling mycket optimism. Så skriver 
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t.ex. Hugo Winkler i Lantmannen att: "Potatisens pånyttfödelse pågår!" De i olika 
sammanhang meddelade odlingsanvisningarna får dock betraktas som ganska traditionella 
även om en del rådgivare anser att en ökning av gödslingen är tillrådlig. Erfarenheter från 
lagringsförsök i U.S.A. fördes in i landet, men fortfarande nämns inte luftfuktighetens 
betydelse. Ett groningshämmande preparat anmäldes. Utvecklingen av upptagare fortsatte 
och en ny helautomatisk upptagare demonstrerades. Det stora intresset för den svenska 
potatisodlingen kan illustreras med att ca 500 potatisodlare deltog i den Potatisdag som 
anordnades i Kristianstad i mars 1949. Assar Erlansson påpekade att 1948 års rekordskörd 
vållade avsättningsproblem och Nils Wixell rapporterade att ett överskott på ca 85 000 ton 
fanns i Skåne, Halland och Kalmar län. I slutet av 1940-talet gjordes vissa justeringar då det 
gäller kvalitetsnormerna m.m. 

Fil. dr. Börje Emilsson, chef för !VK. Han ledde svensk potatisforskning 
ut i den internationella och blev EAPR:sförste president 1957. Här som 
opponent vid författarens disputation. 
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K ristanstad 1964. 



ÅREN 1950--1960, UPPBYGGNADSARBETE 
Då 1950-talet började hade Sverige i stort sett övervunnit verkningarna av andra världs
kriget. Krigsårens brist på livsmedel började att försvinna i slutet av 1940-talet och beslaget 
på potatis upphörde 1950. Potatisodlingen kom naturligtvis att påverkas av det jordbruks
politiska beslut som fattades 1947 och i vilket 3 centrala mål uppställdes: 
Inkomstmålet: Skälig inkomstnivå för jordbrukarna 
Produktionsmålet: I stort sett självförsörjning 
Effektivitetsmålet: Strävanden som medförde början till en strukturrationalisering av 
svenskt jordbruk. 

I början av 1950-talet förelåg en viss överproduktion av potatis. Det framhölls från olika 
specialister att en höjning av kvaliteten skulle kunna motverka överskottet. Inte minst 
förordades uppbyggnad av sorteringscentraler och en av de första uppfördes i Vallberga. 
Lite senare byggdes ytterligare en i Hässleholm. Det framhölls ofta att långtidslagringen 
borde ske hos potatisodlaren medan sorteringscentralen endast skulle ha ett buffertlager 
samt dessutom ett korttidslager för den färdigställda potatisen. De problem som sorte
ringscentralerna hade med avfallspotatisen påpekades. Förslag framfördes om att inrätta 
kokningsanläggningar i anslutning till centralerna för att ta hand om avfallet. 

År 1950 fanns detaljerade föreskrifter och bestämmelser angående statsplombering av 
utsädespotatis utgivna av SCF. Kontrollbevis utfärdades i 3 klasser: Test, A och B. Kraven 
gällde dels det utsäde på vilken odlingen grundades, dels att olika krav skulle uppfyllas vid 
fältbesiktningarna. Knölskörden skulle också uppfylla vissa krav vid laboratorieanalysen 
då bl.a. sundhetstillståndet fastställdes. 

För matpotatis gällde Provisorisk svensk standard SIS 750060. Här beskrevs klasserna som 
användes samt klassificeringsgrunder och fordringar. Vidare angavs krav på förpackning 
samt på märkning och försegling. Det fanns två kvalitetsklasser och sorterna indelades i 3 
klasser. Endast potatissorter upptagna i SPOR:s riktsortlista fick försäljas som svensk 
standard. 

En beskrivning av storodling av potatis (80 hektar) på Borrestad visade bl.a. följande. 
Sättning sker med en 4-radig skopsättare och ett 4-radigt hackaggregat används vid 
ogräsbekämpning. Förebyggande besprutning med kopparhaltiga preparat sker med en 
spruta med 9 m arbetsbredd. Vid upptagningen används 2 kasthjulsmaskiner vilka sträng
lägger potatisen, som sedan plockas upp för hand i korgar av 42 plockare. Tre par hästar och 
5 man sörjer för transporterna från fältet till stukan. För den svenska potatisodlingen i 
allmänhet gällde dock att fortfarande användes årder och handplockning i stor utsträckning 
även om mekaniseringen ökade. Upptagning efter årder visades vara mycket skonsam i 
förhållande till en mekaniserad upptagning. 

Notiser började komma om blastdödning som ett medel i kampen mot bladmögel. De 
moderna odlingsanvisningarna framgår av boken Potatisodlaren utgiven 1950 av 
Potatisodlareförbundet och författad av Harald Esbo, Harald Fernholm och Gunnar 
Petersson (Esbo et al. 1950). Här ges en utförlig beskrivning av potatisen som nyttoväxt 
liksom av den moderna produktionstekniken. Betydelsen av hög kvalitet på utsädet samt 
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val av lämplig potatissort framhålls. Vikten av att bekämpa ogräset genom harvning och 
hackning betonas. Visserligen fanns 4K-2M- preparat men dessa var så nya att de inte 
rekommenderades. Kupningen betraktades numera som viktig och ifrågasätts inte alls. 
Tillförsel av växtnäring borde ske genom kreatursgödsel varvid 20-25 ton/hektar angavs 
som en normal giva. Tillskotten av växtnäring med handelsgödsel var blygsamma, 50-60 
kilogram N/hektar och något mera av K och P. 

En viktig händelse för svensk potatisnäring var bildandet av Svensk Matpotatiskontroll på 
frivillighetens väg 1952. SMAK:s första styrelse utsågs 1953 av Lantbruksstyrelsen. 
SMAK:s historik har tidigare beskrivits (Svensson 1991) och organisationens insatser för 
svensk potatisproduktion fram till dess nedläggning 1991 är mycket berömvärda. SMAK:s 
första chef Roland Nilsson verkade med stor kraft för att höja den svenska matpotatisens 
kvalitet fram till sin pensionering 1983. Tillkomsten av SMAK samt andra viktiga aktivi
teter skall ses mot bakgrund av den starkakritik som riktades mot den svenska matpotatisens 
kvalitet och som kulminerade åren 1954 och 1955. 

Stor betydelse fick den skrivelse, vilken utformades av Hushållningssällskapens Förbund 
och som bl.a. resulterade i att importavgiftsmedel ställdes till potatisnäringens förfogande, 
något som också Potatisodlareförbundet föreslagit Statens Jordbruksnämnd några år tidi
gare. Det övergripande målet var att förbättra matpotatisens kvalitet, senare också att öka 
effektiviteten i produktionen. I en separat publikation har Svensson (1994) översiktligt 
beskrivit forskning och undervisning m.m. inom växtodlingslärans ansvarsområde för 
perioden 1957- 1991. Verksamheten har i stor utsträckning finansierats med import
avgiftsmedel fördelade av SPOR:s försöksnämnd och på samma sätt har forskning och ut
vecklingsarbeten finansierats även inom andra forskningsområden. Medlen möjliggjorde 
också att särskilda tjänster som potatisinstruktörer, senare betitlade potatiskonsulenter, 
inrättades vid ett antal hushållningssällskap. Innehavarna av dessa tjänster har på ett mycket 
förtjänstfullt sätt bidragit till den svenska potatisodlingens utveckling. Medel avsattes 
också för uppförande av nya sorteringscentraler. 

År 1955 presenterades filmen "Mer om potatis" skriven av Gunnar Petersson, Börje 
Emilsson och Harald Esbo och producerad av SPOR och SoL-film. Den första informa
tionsskriften om potatislagring publicerades också. Författare var Georg Borgström och 
Börje Emilsson. Inom lagringen började gronings hämmande medel att introduceras liksom 
tekniska lösningar av temperaturkontrollen i lagerhusen. 

I december 1955 tillsatte dåvarande jordbruksministern Sam B. Norup en utredning "1956 
års matpotatisutredning" under ordförandeskap av generaldirektören Robert Magnusson. 
I ett delbetänkande avgivet 1958 (Bättre matpotatis) ges en detaljerad beskrivning av 
svensk potatisodling i mitten av 1950-talet. Vidare framläggs ett förslag till författningstext 
med mål att utestänga potatis av låg kvalitet från marknaden samt att bereda ett marknadsskydd 
åt den förstklassiga varan. Det visade sig dock senare att ett förbud att försälja potatis under 
en viss minimikvalitet inte kunde genomföras. Däremot kom marknadsföringen av 
kvalitetspotatis att främjas. Den relativt nybildade organisationen Svensk Matpotatiskontroll 
kom att med Lantbruksstyrelsen som tillsynsmyndighet bli ett halvofficiellt kontrollorgan. 
Av författningstexten framgår att potatis inte får saluföras med angivande av att den är av 
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särskild god beskaffenhet såvida den inte är försedd med SMAK:s inregistrerade varu
märke. För att få använda detta måste den som säljer matpotatis vara ansluten till SMAK:s 
kontroll, vilket förutsatte att vederbörande hade sakkunskap och lämplig utrustning. SMAK 
utövade kontrollen med hjälp av stickprovskontroll. Senare infördes även utvidgad kontroll 
(U-kontroll) innebärande att hela potatispartiet kvalitetsbestämdes. Kontrollformen var 
främst avsedd för storhushåll. Det kan också noteras att kvalitetskraven skärptes 1957 då 
det gällde kokningsegenskapema. 

I delbetänkandet som avgavs 1958 finns också uppgifter om den svenska potatisodlingens 
areal, struktur m.m. Här framgår att år 1956 fanns: 
3 526 546 hektar åkerareal varav 
19 020 hektar fabrikspotatis 
7 650 hektar foderpotatis 
5 724 hektar tidig matpotatis 
76 129 hektar sen matpotatis 
6 247 hektar övrig potatis 
tillsammans 114 780 hektar potatis. 

Efter kriget samlades europeiska potatisforskare till informella överläggningar i bl.a. 
Köpenhamn och Wageningen varvid tanken på att bilda en förening för potatisforskare 
inom Europa väcktes. Vid dessa överläggningar representerades Sverige av bl.a. IVK:s 
chef Börje Emilsson. År 1957 kallades till en sammankomst i Lund och ett hundratal 
forskare deltog. Deltagarna beslöt då att bilda European Association for Potato Research 
(EAPR) och som dess förste president valdes Börje Emilsson. Arbetet inom EAPR har 
betytt mycket för den svenska potatisnäringen, som genom de svenska deltagarna tillförts 
viktiga informationer. Dessutom har betydelsefulla personliga kontakter etablerats med 
utländska specialister. 

Då potatisodlingen kan betraktas som väl etablerad i Sverige, d.v.s. i slutet av 1800-talet, 
odlades potatis på nästan alla brukningsenheter. Karaktären av småodlingar var den 
dominerande. Det skulle ta mycket lång tid innan märkbara strukturförändringar skedde. 
Statistik som presenterades av 1956 års matpotatisutredning visar att svensk potatisodling 
ännu i mitten av 1950-talet måste betraktas som de små arealernas odling. 

Märkbara förändringar hade dock skett ifråga om potatissortimentet. Således upptar 
odlingen av matpotatissorter tillhörande klass I d.v.s. Bintje, King Edward VII, Magnum 
Bonum och Mandel 58 procent av matpotatisrealen och 41 procent av den totala potatisa
realen. Bland klass I- sorterna dominerar King Edward VII. Statistiken visar också att Bintje 
ökade sin andel av odlingen med stigande storlek på brukningsenheterna. På små enheter 
om 2-5 hektar upptar Bintje endast 6 procent av potatisarealen medan sorten har 22 procent 
av potatisarealen i gruppen brukningsenheter över 100 hektar. 

År 1957 fattades ett nytt beslut om den svenskajordbrukspolitiken. Grunden var fortfarande 
de principer som 194 7-års beslut vilade på, men nu infördes vissa spärregler m.m. med syf
te att de mål som uppsatts skulle nås. 
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Sammanfattningsvis gäller att 1950-talet blev ett mycket viktigt decennium för svensk 
potatisproduktion. Redan tidigt hade fabrikspotatisodlingen och matpotatisodlingen getts 
sina speciella profiler t.ex. genom att potatissorterna specialiserades. Tidigare talades om 
s.k. mellansorter med vilka avsågs sorter som kunde användas som både matpotatis och 
fabrikspotatis. Dessa försvann ur det officiella sortimentet. Kraven på effektivisering 
liksom de ökade kvalitetskraven på verkade odlingsteknikens utveckling starkt. De anslagna 
medlen till forskning och försöksverksamhet genererade snabbt viktiga resultat som fördes 
ut till potatisproduktionen. Uppbyggandet av nya sorteringscentraler påverkade också 
kvaliteten positivt. Importen av matpotatis var dock betydande ännu i slutet av 1950-talet. 
Från producenthåll påtalades ofta de låga priserna inte minst då det gällde färskpotatisen. 

Det ökande intresset för potatis som råvara för olika livsmedelsprodukter började märkas 
av mer och mer. Sålunda började Håkansson Konserver AB att i Eslöv tillverka potatismos 
för export 1952. Råvaran av sorten Alpha importerades det första året medan efter för
handlingar med SPOR, svenska kontraktsodlingar etablerades efterföljande år. Pommes 
frites förekom dels som halvfabrikat, dels som färdig vara. Den senare såldes huvudsakligen 
som djupfryst, som introducerades 1954 av Karlskrona Frysprodukter AB och marknads
fördes under namnet "Kafrys". År 1957 började också AB Findus och Felix AB att tillverka 
djupfryst pommes fri tes. Råvaran anskaffas oftast genom köp på den öppna marknaden. Det 
bedrevs också en betydande tillverkning av råskuren pommes frites som såldes lokalt 
samtidigt som många restauranger tillverkade sin egen pommes frites. Potatischips 
förekom också på den svenska marknaden. Förbrukningen var dock ringa. Huvuddelen av 
behovet importerades, bl.a. av Kungsörnen. Inhemska tillverkare var bl.a. AB Estrella som 
1956 började tillverkning i Alingsås samt AB Reymersholms livsmedel i Fågelmara med 
produktionsstart 1960. 
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Professor Hugo Osvald med 
växtodlingsstudenter besöker 
Artur Karlsson på "Mösen" 
nedanför Omberg där han 
odlade utsädespotatis av hög 
kvalitet. 



Kupning av potatisförsöken på Ugerup 1957. Såväl radavstånd som bil/bredd 
kunde ställas in, vilket underlättade genomförandet av fältförsöken. 
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SMAK:s sekreterare Roland 
Nilsson och potatisinstruktör 
Sigvard Nordlander, potatis
experter och potatisentusiaster, 
vid en demonstration i Sundsvall. 
(LandBild) 



SVENSK POTATISODLING 1960-1970, RATIONALISERING OCH EFFEKTI
VISERING 
År 1959 togs ett beslut om ett 6-årigt jordbruksavtal, vilket kom att påverka den svenska 
potatisodlingen starkt. Med införandet av spärregler skulle de tidigare uppställda målen för 
jordbruket uppnås. Avtalet ledde också till att potatisen fick stor uppmärksamhet och en rad 
aktiviteter startades, inte minst med avsikt att förbättra den svenska matpotatisens kvalitet. 

Marknadsföringen av potatis betraktades dock som otillfredsställande av såväl SLR som 
SPOR. Organisationerna begärde därför 1960 i brev till Sveriges Lantbruksförbund och 
Riksförbundet Landsbygdens Folk medverkan i en utredning gällande jordbrukets 
marknadsförande av matpotatis. Som svårigheter påpekades skördarnas stora variation 
över åren samt att potatisen inte kan lagras från en säsong till nästa. De förekommande 
bristerna ifråga om kvalitet uppmärksammades. Trots en ökning av SLR-organisationens 
inflytande på marknaden betraktades detta fortfarande som allt för ringa. Det nya pris
sättningsystemet från 1959 innebar att importen i stort sett blev fri, vilket förväntades 
påverka potatisodlingen. Även införandet av den s.k. potatislagen påverkade förutsättning
arna. Sammantaget fanns således många skäl för att utreda jordbrukets marknadsföring av 
potatis. 

Utredningen (Potatisförsäljningnes organisation) ger en god, översiktlig bild av den svens
ka potatisproduktionen då 1960-talet inträder. Det konstateras att potatis odlas på 65 
procent av alla landets brukningsenheter samt att den genomsnittliga potatisarealen per 
brukningsenhet är låg. Den procentuella andelen potatis av gårdarnas totala areal var dock 
avsevärt högre vid de små bruknings- enheterna än vid de större. Vid de större var dock 
potatisarealen räknat i hektar avsevärt större. 

Fram till 1957 hade skördeuppskattningarna varit subjektiva. Nu började den objektiva 
metoden användas. Den var baserad på uppgrävning av potatis på särskilda provytor, vilka 
utvalts på statistiska grunder. Den objektiva skördeuppskattningen infördes i full omfatt
ning 1960 och det blev därmed möjligt att med stor säkerhet skatta knölskörden. Nu anges 
biologisk skörd, tillvaratagen skörd samt reducerad skörd. De genomförda analyserna av 
skillnaderna mellan den subjektiva och den objektiva metoden visade klart att den subjek
tiva metoden underskattade avkastningen. Vidare att den högre avkastning som redovisats 
för landets nordliga delar inte kunde bekräftas genom objektiva skattningar. Den statistik 
som sedan början av 1800-talet publicerats måste beträffande de angivna avkastningarna 
betraktas med stor skepsis, vilket naturligtvis också gäller uppgifterna om de totala knöl
skördarna. Detta återverkar också på de skattningar av potatiskonsumtionen som gjorts 
genom åren. Beträffande konsumtionen av matpotatis uppgavs att potatisen svarade för 
nästan 7 procent av energiintaget för den svenska befolkningen. Den stigande levnads
standarden ansågs vara ett av skälen för minskningen av potatiskonsumtionen. Utredning
en konstaterade att en minskning med 25 procent av konsumtionen skett under tiden 1939 
till 1960. Beräkningar visade att förbrukningen år 1960 var 87 ,3 kilogram per person och 
år, vilket innebar att 666 000 ton årligen konsumerades i Sverige. I kommentarerna till det
ta skrev utredningen följande: "Man torde tryggt kunna påstå att potatisen kommer att in
taga en framträdande plats som livsmedel även i fortsättningen. I detta sammanhang är det 
givetvis av intresse vilken framtida betydelse de industriellt framställda produkterna kan 
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komma att få. Hittillsvarande erfarenheter tyder på att husmödrarna mer och mer accepterar 
de industriellt förädlade produkterna. En inhemsk tillverkning av dessa kan därför väntas 
bli av betydelse i konkurrensen med andra livsmedel och för tillvaratagande av den svenska 
marknaden för den svenska potatisodlingen." 

År 1963 genomfördes en potatiskampanj främst riktad till den unga generationen. Avsik
ten var att öka potatiskonsumtionen i landet. I anslutning till kampanjen utgav L TK en 
kursbok: "Matpotatis. Odling, Lagring, Användning". Det kan noteras att antalet författare 
är större än i tidigare läroböcker. Vidare att det redan finns resultat med från den försöks
verksamhet som startade 1957 med hjälp av införselavgifter. Jämfört med tidigare läro
böcker framstår anvisningarna m.m. om lagerhus och lagringsteknik som mycket utför
liga. Även inom detta område hade kunskaper och erfarenheter ökat markant. 

Då det gäller fabrikspotatisodlingen anges att förbrukningen av potatis 1956-1960 var 
291 000 ton årligen med 142 00 ton för tillverkning av potatismjöl och 149 000 ton för 
sprittillverkning. Importen av potatis var fortfarande stor då 1960-talet började. Under 
1960-talet skedde en omfattande rationalisering inom såväl stärkelseindustrin som sprit
tillverkning. Antalet stärkelsefabriker var i slutet av 1960-talet 10 stycken medan antalet 
brännerier var 49 stycken. Rationaliseringen pågick och 1965 beslöts att bygga ett nytt 
centralbränneri utanför Kristanstad-Gärdsbränneriet. Detta var tidigt Europas största och 
kom så småningom att bli Sveriges enda bränneri. 

Beträffande handeln med matpotatis uppges att 350 000-400 000 ton varje år omsattes av 
den reguljära handeln. Omsättningen av matpotatis inom SLR har ökat från ca 47 000 ton 
1954 till 56 000 ton 1960. Utöver detta finns också en utsädeshandel omfattande ca 8000 
ton. SLR-organisationens andel av av den reguljära handeln är 17 procent samt i ökande. 
För SLR:s del redovisades 1960 50 platser för lagring, sortering och förpackning.Av andra 
organisationer som marknadsför potatis nämner utredningen Trädgårdscentralerna, t.ex 
Trädgårdshallen i Hälsingborg, som fr.o.m. 1959 börjat sälja färskpotatis enligt auktions
principen. Vidare finns odlaresammanslutningar för lagring av potatis. Konsumentkoo
perationen arbetade med kontraktsodingar samt köpte potatis från både SLR, central
föreningar och odlare. Det finns en trend att köpa från KF:s lagercentraler, som också 
vanligtvis var utrustade med sorteringscentraler. Även ICA ägnar potatishandeln stort 
intresse genom sitt dotterbolag ICA Frukt och grönsaker AB. Företaget har sorteringscentraler 
i Hälsingborg och Köping. ASK bildade 1960 ett dotterföretag som bl.a. förmedlade potatis 
till föreningens medlemmar. 

År 1957 etablerade sig Svenska Sockerfabriks AB (SSA) på potatismarknaden. Det gamla 
sockerbruket i Kävlinge byggdes om och fick en lagringskapacitet på 8000 ton. Verksam
heten baserades på kontraktsodlingar vilka 1960 uppgick till 900 hektar. Bolaget utveck
lade också en utsädesproduktion för de egna odlarna. Försäljningen skedde på den allmän
na marknaden samt till statliga och kommunala inrättningar. Genom samgående med AB 
Felix skapades också förutsättningar för att avsätta potatis till industriell framställning av 
potatisprodukter. Vissa kedjeföretag såsom Metro, Norrmalms livsmedel och Tempo till
lämpade central upphandling, men de två förstnämnda företagen hade också egna 
kontraktsodlingar. I utredningens översikt av marknadsföring m.m. av svensk matpotatis 
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listades också ett antal privata potatisgrossister, vilka i början av 1970-talet skulle komma 
att sammansluta sig i Sveriges Potatishandlares Riksförbund (SPR). 

Den speciella odlingen av färskpotatis redovisade under 1960-talet stora problem, främst 
genom att priserna var låga till odlarna ( SPOR:s årsberättelser). Svårigheter förelåg också 
då det gällde att upprätthålla kvaliteten. Från bl.a. SPOR gjordes stora ansträngningar att 
finna godtagbara lösningar, men trots detta kvarstod problemen in på 1970-talet. 

Beträffande tillverkningen av olika potatisprodukter redovisades bl.a. att den svenska 
marknaden under senare år tillförts potatismospulver och potatismosflingor d.v.s. impor
terade torkade produkter som används för tillagning av potatismos. 

Svensktillverkat potatismospulver lanserades först av AB Felix som tillverkade PEM. 
Tillverkningen upphörde då företaget 1962 började marknadsföra "Felix potatismospul
ver". Efter provförsäljning introducerades potatismosflingor i Sverige 1961 av Blå Band, 
Vato och Kungsörnen. Enligt utredningen fanns i början av 1960-talet planer på att starta 
en svensk tillverkning. Denna skulle baseras på svenskodlad Arran Consul. 

Bjäre industrier började 1963 att testförsälja "Färskpotatis på burk". Tillverkningen byggde 
på egnakontraktsodlingar av sorten Bintje, vilka skördades i relativt tidigt utvecklingsstadium. 
Knölarna ångskalades och sorterades varefter de i saltlag förpackades i speciella burkar 
varefter sterilisering skedde. Försäljning i full skala började påföljande år samtidigt som en 
viss export startade. 

Tillverkningen av potatischips började att tilldra sig allt större intresse. I Östersund byggdes 
en fabrik i SLR:s regi. Tillverkningen baserades på potatis odlad i Storsjöområdet. För 
första gången användes också Mandel som råvara, en sort som gav en utmärkt chips men 
som på grund av knölformen var svårhanterlig i processen. Estrella byggde en chipsfabrik 
i Göteborg och startade kontraktsodlingar i Halland. I anslutning till knäckebrödsfabriken 
i Filipstad uppfördes också en fabrik för tillverkning av chips m.m. Här fanns i början också 
amerikanska intressen. Kontraktsodlingarna förlades till Kristianstads län och i samarbete 
med Bränneriintressenterna. Fabriken i Östersund lades ned tämligen snart medan de två 
övriga tillverkarna genom åren ökat sin produktion kraftigt. 

Under 1960-talet växte också skalningsindustrin, d.v.s. tillverkningen av skalad potatis, 
framför allt använd av storhushållen. I slutet av decenniet fanns ca 50 skalerier av varierande 
storlek i drift. Problemen med hållbarheten var dock stora och i slutet av 1960-talet var 
situationen mycket kritisk. Genom forskning och utvecklingsarbete klarlades orsakerna 
ganska väl och statens livsmedelsverk (SL V) kunde så småningom, i början på 1970-talet, 
utfärda bestämmelser för industriskalad potatis. Följs dessa kan användarna garanteras en 
bra produkt under förutsättning att råvaran är högklassig. 

Den kraftiga ökningen av industriellt tillverkade potatisprodukter som i stor utsträckning 
baserades på kontraktsodlad råvara påverkade hela den svenska potatisodlingen. Praktiskt 
taget varje företag hade egen produktionsrådgivning, vilket medförde snabba förbättringar 
av produktionsteknik m.m. Stor vikt lades vid utsädets kvalitet och i de flesta fall byggdes 
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en intern utsädesförsörjning upp för kontraktsodlama. Goda kontakter etablerades mellan 
de lokala rådgivarna vid länens hushållningssällskap liksom med centrala forsknings-och 
utvecklingsinstitutioner. Detta kan bl.a. avläsas i de centrala fortbildningskurser etc. vilka 
anordnades under 1960-talet. I slutet av 1960-talet skedde en omorganisation av den of
fentliga rådgivningsverksamheten som fördes över från hushållningssällskapen till lant
bruksnämnderna. För potatisinstruktörerna medförde detta att de i anställningshänseende 
knöts till de lokala potatisodlareföreningarna. 

Det jordbruksavtal som slöts 1959 var 6-årigt, men beroende på att den nya utredningen 
fördröjdes, måste avtalet förlängas. Inte förrän 1971 kunde ett nytt jordbruksavtal slutas. 
Potatisodlareförbundet påpekade ett flertal gånger att den prismekanism som avtalet 
innefattade inte fungerade i enlighet med de ekonomiska teorier som den sades vila på. 
Behovet av en regleringsföreningen för matpotatissektorn framhölls också. En sådan 
regleringsförening hade tidigare bildats för stärkelse-och brännerinäringarna. 

År 1969 genomförde Samarbetskommitten för potatisproduktion en probleminventering. 
I en avlämnad PM skrivs att potatisarealen minskar relativt kraftigt.Under 1960-talet 
reducerades matpotatisarealen med ca 50 procent medan fabrikspotatisarealen inte för
ändrades lika mycket men dock med 30 procent. Det är också uppenbart att specialisering
en blir allmer framträdande. För den enskilda odlaren gällde att välja en lämplig produk
tionsinriktning samt att anpassa odlingsteknik m.m. till denna. Samarbetskommitten angav 
som viktiga områden för undersökningar bl.a. beståndsuppbyggnaden, åtgärder för effek
tivisering av odlingen, utveckling av maskinella hjälpmedel för att tillgodose biologiska 
krav samt utveckling av tekniken för skörd, hantering och förvaring. 

Decenniets utveckling innebar för svensk potatisodling att specialiseringen ökade kraftigt 
samtidigt som potatisarealen minskade. Samtidigt förändrades strukturen så att potatis
arealen på de enskilda brukningsenheterna ökade medan antalet brukningsenheter med 
potatis minskade. Det framgår av bl.a. Potatisodlareförbundets årsberättelser att pris
utvecklingen inte var tillfredsställande. Detta ansågs bero på svårigheterna att uppnå balans 
mellan tillgång och efterfrågan. I verksamhetsberättelsen för 1969 skriver Potatisodlare
förbundet följande som en kort karakteristik av 1960-talet: "1960-talet har i många av
seenden varit problemfyllt för svenskt jordbruk. Den fortsatta samhällsomdaningen har 
satt djupa spår inom jordbruket och konkurrensen om arbetskraft och kapital har blivit allt 
hårdare." 

I ndustriskalad potatis blev under 
1960-talet en viktig produkt.främst 
för storhushållen. Diskussionerna om 
dess kvalitet blev många gånger häftiga. 
(LandBild) 
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Potatischips tillverka
des i Östersund med 
bl.a. Mandel som 
råvara. (LandBild) 

Förebyggande besprutning med hjälp av flyg användes under en period. 
Teknikenfungerade bra men förbjöds på grund av miljöskäl. Bilden 
från Tönnersa 1960. (Land.Bild) 
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Automatiska upptagare 
utvecklades men krävde i 
början stora arbetsinsatser. 
(LandBild) 



PERIODEN 1970-1980, STYRNING OCH REGLERING 
Den svenska produktionen av potatis under 1970-talet kom naturligtvis att i hög grad på
verkas av de överläggningar som fördes i slutet av1960-talet rörande den svenska jord
bruks- politiken. Ett nytt jordbruksavtal kunde dock inte slutas förrän 1971, ett avtal som 
kom att bli mycket betydelsefullt för den svenska potatisodlingen. Decenniet kan betecknas 
som detaljregleringarnas era. Med tidigare principer som bas för regleringen av pota
tissektorn tillskapades nu en regleringsförening, Sveriges Potatisintressenter (SPI). För 
varje hektar odlad potatis i odlingar av minst 0,5 hektars storlek uttogs en arealavgift, som 
också innefattad ett skördeskadeskydd. Vidare anslogs statliga medel på 5 miljoner kronor 
per år samt av utom ramsmedel 15 miljoner kronor under det första året. SPI fick således 
både resurser och befogenheter att ingripa t.ex. då priset sjunkit under nedre prisgränsen. 
Åtgärder som användes var stödköp, stödlagring samt stöd till export. Pristryckande 
överskott kunde därmed avlägsnas. Avsikten var att producentpriset skulle ligga på 
mittpriset. SPI bedrev också i samarbete med bl.a. Grönsaksfrämjandet information om 
potatisen och dess lämplighet som del i den moderna kosten, 

K valitetsmärkningen av matpotatis blev obligatorisk 197 4. Detta betydde att köparen alltid 
skulle få information om potatisens beskaffenhet. Systemet innebar att SMAK-klasserna 
Extra Prima och Prima karakteriserades också i ord på märketiketten samt att också klas
sen Ordinär omfattades av märkningstvånget. Denna klass kontrollerades av SMAK på 
uppdrag av Lantbruksstyrelsen. Den fjärde klassen benämndes Oklassificerad (ingen 
maximering av antalet felenheter). Beskaffenheten av denna potatis kartlades också av 
SMAK. Så småningom kom kontrollkostnaderna att betalas av det allmänna. Skälet var att 
kontrollen inte skulle få påverka konkurrensen på potatismarknaden. Även om inte märk
ningstvånget omfattade direktförsäljning från odlare till konsument kom naturligtvis den 
svenska potatisodlingen att påverkas starkt. 

Det framgår av bl.a. SPOR:s verksamhetsberättelser att marknaden var lugnare under 1970-
talet än tidigare, även om priserna ibland ansågs vara för låga. Den kraftiga minskningen 
av arealen under 1960-talet hade avstannat och vissa år kunde t.o.m. en viss ökning noteras. 
Säsongen 1975n6 uppstod brist på matpotatis beroende på den torra sommaren 1975 samt 
minskad areal. Import blev nödvändig, men Europas ledande potatisländer, främst Holland, 
införde exportförbud till Sverige. Den 25 november 197 5 meddelades genom ett regerings
beslut prisstopp på matpotatis. Reaktionerna från odlarnas sida blev starka och missnöjet 
ledde till leveransstopp där dock skolor, sjukhus och sociala inrättningar undantogs. Efter 
förhandlingar bl.a. med regeringen upphörde stoppet i mitten av december. För att trygga 
tillgången på matpotatis måste import ske från U.S.A. och Kanada. För att skydda 
konsumenterna för höga priser subventionerade staten importen med upp till 1 krona per 
kilo. Den från USA och Kanada importerade potatisen visade sig vara av mycket varierande 
kvalitet samtidigt som storleksfördelningen var ovanlig. Allvarligare var dock att vissa 
partier var smittade av ringröta och att denna smitta på olika sätt fördes ut i en del odlingar. 
Först efter lång tid kunde de drabbade odlarna erhålla visst skadestånd från staten. 

År 1972 invaderades de svenska potatisodlingarna i södra Sverige av coloradoskalbaggar, 
vilka förts över Östersjön med vindar. Omfattande bekämpningsåtgärder sattes in, vilket 
förorsakade en intensiv allmän debatt om kemikalieanvändningen. Det framfördes också 
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uppfattningar att coloradoskalbaggen inte skulle kunna överleva i det svenska klimatet och 
att bekämpning var onödig. Mot detta invändes att det i populationen trots allt kunde finnas 
individer med förmåga att övervintra och att sedan föröka sig. Hur det verkligen förhåller 
sig är fortfarande okänt. Coloradoskalbaggen kom dock inte att bli något hot mot den 
svenska potatisodlingen. 

IVK, som 1950 omorganiserades, ägnade en del av sin verksamhet åt utsädesproduktion. 
Efter Börje Emilssons bortgång 1970 övertogs ledningen av Nils Gustafsson. År 1972 fick 
IVK en ny ägarstruktur och namnet ändrades till IVK Potatis AB. Utöver AB Nordstjeman 
var ägarna SLR och Stärkelsen. Verksamheten flyttades 1979 från Nynäshamn till Umeå. 

Trots att önskemål sedan länge framställts om en kartläggning av den svenska potatispro
duktionens struktur m.m. kom en sådan till stånd först in på 1970-talet. Med SCB som 
huvudansvarig och i samarbete med institutionen för växtodlingslära och SPOR genom
fördes under perioden 1973- 1975 en stor undersökning. Urvalet av gårdar gjordes enligt 
statistiska regler och undersökningen genomfördes som en enkätundersökning av 
skördeuppskattama, som också gjorde vissa mätningar i de utvalda odlingarna. Resultaten 
kan därför betraktas som mycket representativa för den svenska matpotatisodlingens 
struktur och genomförande i mitten av 1970-talet. 

Ur den mycket omfattande redovisningen kan följande viktiga fakta särskilt nämnas. Den 
dominerande förfrukten var stråsäd men potatis efter potatis förekom på 22 procent av 
matpotatisarealen. Den specialisering som skett framträder även på andra sätt. Inköpt 
utsäde användes på 32 procent av arealen medan resten sattes med hemmaproducerat som 
endast till en mindre del var kontrollerat på något sätt. Stora variationer förelåg då det gäller 
utsädets sortering efter knölstorlek. Stallgödsel tillfördes 44 procent av arealen och unge
fär hälften bestod av flytgödsel. Det framgår klart att ingen anpassning ifråga om kvävetill
försel skett till potatissort och odlingslokal trots att tydliga rekommendationer givits från 
forskning och försöksverksamhet sedan början av 1960-talet. Uppmätningar av sättavståndet 
i fälten visade att bestånden mycket ofta var luckiga. Den viktigaste anledningen till detta 
var otillfredsställande storlekssortering av utsädet samt att hela 84 procent av arealen sat
tes med skopkedjesättare utan manuell kontroll. Sättavstånden var inte anpassade till an
vänd sättknölsstorlek. Ogräsbekämpningen skedde huvudsakligen genom harvning och 
kupning medan användningen av kemiska ogräsmedel var relativt begränsad. Blastdödning 
ägde rum på 77 procent av arealen huvudsakligen med kemiska medel av vilka diquat 
(Reglone) och svavelsyra var de mest använda. Upptagningen skedde främst med hjälp av 
samlingsupptagare av vilka de helautomatiska dominerade. I de fall där vinterlagring före
kom användes huvudsakligen egna lagerhus. Ungefär hälften lagrades i lådor och hälften 
i löslager. 

SCB:s inventering visade att matpotatisodlingen utvecklats sedan 1950-talet, men att 
precisionen i odlingen fortfarande inte var tillräckligt hög. Förekomsten av luckor i 
bestånden, den bristande anpassningen till använd potatissort då det gäller kvävetillförsel 
samt sättavstånd medförde sänkt effektivitet samt kvalitetsvariationer inom respektive 
potatisparti. Önskvärdheten av att förbättra potatissättarnas precision framfördes redan i 
början av 1960-talet. Någon påtaglig förbättring hade dock inte skett fram till inventeringen. 
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Under 1970-talet kom utsädesfrågorna att ställas i centrum. Potatisutsädets betydelse hade 
påpekats sedan mycket lång tid tillbaka men förbättringarna hade trots allt gått långsamt. 
SCB:s inventering visade klart att endast en mindre del av det använda utsädet var 
kontrollerat på något sätt. I två doktorsavhandlingar (Svensson 1966 och Hagman 1973) 
visades dessutom att även det statskontrollerade utsädet fortfarande har brister. Carl
Gunnar Hagman visade dessutom att det med de då rådande priserna var klart lönsamt att 
använda den högsta klassen (Test) även vid produktion av konsumtionspotatis. 

På uppdraga v S amarbetskommi tten genomförde Bengt Ingvar ( 197 8) i mitten på 1970-talet 
en analys av den svenska utsädesproduktionen. Det framkom att produktionen många 
gånger var ineffektiv, d. v .s. att den plomberade kvantiteten per ytenhet ofta var låg. Ingvar 
rapporterade också om vidtagna åtgärder inom fabriks potatisodlingen där en utsädescentral 
inrättats. Denna försåg odlarna med potatisutsäde på så sätt att de fick köpa färdigt utsäde 
till sina bruksodingar. Systemet blev mycket framgångsrikt. Liknande system hade redan 
tidigare kommit till användning vid kontraktsodlingar för livsmedelsindustriens behov. 
Från officiellt håll vidtogs också åtgärder med mål att förbättra utsädet t.ex. genom att 
kraven för statsplombering av utsäde skärptes 1979 så att vintertest blev obligatoriskt. 
Utvecklingsarbetet med potatisutsäde motiverades också av att en utökad export av svenskt 
potatisutsäde bedömdes vara möjlig. 

Även under 1970-talet kunde bladmögel/brunröta hållas under god kontroll. De bedöm
ningar som gjordes var synnerligen optimistiska och angav att bladmöglet inte längre 
utgjorde något allvarligt hot. I stället ökade problemen med lagringsrötorna och svåra 
angrepp av såväl P homa som Fusarium rapporterades. En av anledningarna till detta an
sågs vara den kraftigt ökade mekaniseringen, vilken ledde till hög frekvens av mekaniska 
skador, vilket möjliggör infektion. 

Som förut påpekats kännetecknades 1970-talet av en detaljerad reglering av potatispro
duktionen. Samtidigt förstärktes specialiseringen inom respektive odlingsgren och kon
traktsodlingarna ökade. Då det gällde de använda potatissorterna skedde dock inga stora 
förändringar. Visserligen användes speciella sorter av chipsindustrin men totalt sett är de 
tre sorterna Bintje, King Edward VII och Magnum Bonum mycket dominerande med ca 85 
procent av matpotatisarealen. Den avkastningsökning som påvisats sedan 1960 då den 
objektiva skördeuppskattningen infördes har alltså skett utan att sortimentet förändrats. 
Detta förhållande är mycket unikt eftersom för andra växter som stråsäd, oljeväxter m.fl. 
skördeökningar också beror på växtförädlarinsatser. Den positiva skördeutvecklingen 
inom matpotatisodlingen får tillskrivas att sämre jordar uteslutits, att utsädet blivit bättre 
samt att odlingstekniken förbättrats. Den arealminskning inom matpotatisodlingen som 
trots allt förekom motsvarades inte av en lika stor minskning inom fabrikspotatisodlingen. 
Inom denna skedde dock en förändring, nämligen att användningen av potatis för sprit
tillverkning minskade samtidigt som spannmål började användas i allt större utsträckning. 

Den industriella användningen av potatis ökade under 1970-talet samtidigt som potatis och 
potatisodling tilldrog sig ökande intresse från massmedierna. Den första stora debatten kom 
att beröra den industriskalade potatisen som redan i mitten på 1960-talet började kritiseras. 
Förekomsten av potatis med låg kvalitet då den serverades skylldes på att bisulfit använ-
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des som antioxidationsmedel. Björn Gillbergs referat av en amerikansk artikel med den 
otillbörliga tolkningen att behandlingen innebar risker för cancer vållade uppståndelse 
samt förorsakade stora skador på potatisnäringen. Sanningen var i stället att kvalitetsde
fekterna orsakades av bristande hygien i kombination med för hög förvaringstemperatur av 
den skalade potatisen. Skadorna förstärktes i de fall då onödigt hög koncentration av bisul
fit använts. Senare visades dessutom av SIK att den varmhållning som ofta förekom bidrog 
till en kraftig kvalitetssänkning. 

Den svenska potatisodlingen kritiserades även av andra anledningar och det var främst 
användningen av växtskyddsmedel som ställdes i förgrunden. I TV, radio och press be
skrevs potatisodlingen som giftspridning och osakliga uppfattningar vann insteg. Försö
ken från forskare och andra att tillrättalägga påståendena var i stort sett verkningslösa. De 
uppgifter som lämnades vid ett symposium i Washington 1978 arrangerat av FDA mörk
lades. Här visades nämligen att de substanser som bildas av knölen då den angrips av växt
skadegörare är betydligt allvarligare än eventuella rester av bekämpningsmedel. Dessutom 
producerar även växtskadegöraren, t.ex. en svamp, egna ämnen s.k. mykotoxiner, ofta med 
mycket hög giftighet. Betydelsen av att genomföra odlingen så att knölarna som når kon
sumenten är friska betonades från forskarna, men någon förståelse för detta vanns inte. Från 
näringsexperterna framhölls potatisens goda egenskaper som ett baslivsmedel vars energi
innehåll är lågt samtidigt som näringsinnehållet är högt och allsidigt. 

Potatisodlareförbundet anordnade 1979 en Potatisdag betecknad "Potatis 2000" för att sö
ka ge en saklig information om potatis och potatisodling. Konferensen samlade ett stort 
antal intresserade och potatisens ställning som viktigt baslivsmedel diskuterades liksom 
den moderna produktionstekniken. Viktiga klarlägganden gjordes då det gällde förekomst 
av restsubstanser i svensk matpotatis. Livsmedelssäkerhetens beroende av s.k. naturliga 
substanser berördes dock inte särskilt mycket. Trots de mycket omfattande skador som 
växtskadegörarna vållar samt att de dessutom allvarligt sänker livsmedelssäkerheten fanns 
då inga tecken på en förståelse för den mycket komplicerade problematiken. En anledning 
till att viktig information sköts i bakgrunden var aktioner från den s.k. alternativa odlingen 
med rötter i den antroposofisk/biodynamiska läran. Dess grundläggande filosofi att 
naturliga substanser är harmlösa medan syntetiska är av ondo var tilltalande för många och 
gav också tillfällen att kritisera den konventionella odlingen. 

Redan i slutet av 1970-talet kom signaler att den hårda regleringen och detalj styrningen in
te enbart var av godo. De uppställda målen för jordbrukspolitiken hade knappast nåtts; det 
ansågs vara viktigt att även marknadskraftema fick verka samtidigt som regleringspolitiken 
betraktades vara alltför dyr. I slutet av decenniet kunde alltså stora förändringar förutses då 
det gällde villkoren för svensk potatisproduktion. 
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Förgroning i lådor som ställdes ut under en plastfilm utvecklades under 1960-talet. 
Här kontrollerar John Åström i Flurkmark de 8 ton utsäde somförgros på detta sätt. 
(LandBild) 

Sättning av förgrodd potatis 1966. (LandBild) 
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PERIODEN 1980-1994, MOTA VREGLERING OCH EU 
Redan i slutet av 1960-talet kunde Samarbetskommitten notera att bladmögel/brunröta var 
under god kontroll, något som även betonades i den analys av svensk potatisproduktion som 
gjordes i slutet av 1970-talet. Situationen förändrades dock snabbt och både 1980 och 1981 
rapporterades mycket svåra angrepp. Orsakerna till att bladmögel ånyo uppträdde var 
mycket regn som omöjliggjorde förebyggande besprutning. Samtidigt hade riskerna för 
bladmögel tonats ned vilket tillsammans med kritiken av bekämpningsmedlen samt det 
ökande antalet alternativa odlingar säkerligen ökat antalet smittkällor. Genom Potatis
odlareförbundets arbete utverkades att det systemiska medlet metalaxyl (Ridomil) fick 
användas, vilket räddade en stor del av skörden både 1980 och 1981. Bladmöglet hade 
således återigen intagit sin gamla tätposition som hot mot den svenska potatisodlingen. 
Användningen av metalax.yl medförde en selektion inom raspopulationen så att mot 
substansen resistenta raser (stammar) blev dominerande. Genom att kombinera metalaxyl 
och mancozeb (Ridomil MZ) ansågs riskerna för resistens bildning kunna minskas. Efter
hand klarlades att det verkligen skett en förändring då det gällde frekvensen bladmögelraser 
(stammar) i den svenska populationen. Det visades också att aggressivare raser än tidigare 
framträdde. De första angreppen av bladmöglet började också att uppträda tidigare på 
säsongen. 

Trots att SLY i sina undersökningar visade att restsubstanser mycket sällan påvisas i svensk 
matpotatis fortsatte den massiva kritiken av svensk potatis och potatisodling, därför att 
växtskyddsmedel användes. De kommersiella intressena för s.k. giftfritt odlat ökade kraf
tigt och försöken från några få forskare (Svensson 1994) att balansera debatten möttes med 
invektiv, anonyma brev och mobbing. Den rötangripna potatisknölens produktion av 
stressmetaboliter studerades av Alf Malm berg (1982) som i sin doktorsavhandling identi
fierade 17 substanser, alla med en biocid effekt. Dessa resultat har ännu inte observerats i 
den allmänna debatten om livsmedelssäkerhet. 

På grund av de ökande problemen med bladmögel/brunröta blev intresset för blastdödning 
också stort. Den sedan länge brukade svavelsyran minskade i användning eftersom den 
betraktades som alltför farlig att handskas med. Det dominerande medlet diquat 
ifrågasattes också beroende på riskerna för att rester av substansen kunde finnas i 
potatisknölen samt att substansen kunde bindas vid lerkolloiderna. Blastkrossningen 
utvecklades därför på olika sätt samtidigt som blastryckare introducerades. En ny metod, 
s.k. termisk blastdödning, började att vidareutvecklas i mitten av 1980-talet av JTI. 
Metoden var inte helt ny då flamning provats tidigare. Nu kunde emellertid JTI genom att 
förvärma gasolen uppnå en mycket het flamma. Temperaturen blev så hög att blasten 
dödades effektivt. Blastdödningen börjar med att blasten krossas varefter flamning sker. 
Dessa två moment genomförs i samma körning med ett kombinerat aggregat. Tekniken 
betyder att ett viktigt moment i potatisproduktionen nu tycks ha fått en betydelsefull och 
acceptabel utformning. 

Problemen med bladmöglet var dock inte de enda då det gällde växtskadegörare. 
Lagringsrötorna Phoma och Fusarium förorsakade stora skador liksom stjälkbakteriosen. 
Nya problem med rostfläckighet och rostringar uppträdde vid sidan om de traditionella med 
t.ex. virusspridning. Det rapporterades också en ny typ av virus Y som betecknas n d. v .s. 
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tuber necrotic. Dessutom verkade de gamla växtskadegörarna potatiskräfta och 
potatisnematod sprida sig ytterligare samtidigt som nya raser av kräfta befarades. I de 
potatisodlande områdena var också nematodproblemet besvärande. Den mycket problem
fyllda situationen då det gällde växtskadegörare påverkade naturligtvis utsädesproduktio
nen särskilt starkt. Det fördes därför allvarligt menade diskussioner om att inrätta särskilda 
reservat inom vilka endast potatisutsäde skulle få produceras under stark kontroll. Dessa 
planer fick dock överges då det inte ansågs vara möjligt att med lagstiftning reglera ett dy
likt förfarande. 

Produktionen av utsäde förändrades i och med att vävnadskulturer, s.k. meristemkulturer, 
började att användas. Därmed kunde sundhetstillståndet höjas avsevärt i jämförelse med 
vad som tidigare varit möjligt då knölar var utgångsmaterialet. Den snabba utvecklingen 
inom området gav också som resultat s.k. miniknölar, vilka efter att ha testats i fältförsök 
kan sägas vara lovande som förökningsenheter. Mera marginellt och i studiesyfte provades 
också potatisfrö. Metoden bedömdes dock som alltför arbetskrävande samtidigt som 
möjligheterna att få lämpligt frö till bruksodlingar inte förelåg i slutet av 1980-talet. 

Under 1980-talet förbättras produktionstekniken på olika sätt. Den metod med stensträng
läggning, som JTI börjat arbeta med 1977, används i ganska stor utsträckning på steniga 
jordar och med gott resultat. Tekniken kan också brukas för att ta bort kokor och därmed 
underlätta skötsel och upptagning. 

Ny teknik utvecklas också då det gäller att förbereda sättningen. Olika typer av fräsar 
introduceras, vilka inte bara ger en god jordbearbetning utan också underlättar sättningen. 
Även sommarskötseln förbättras och den mekaniska ogräs bekämpningen återvinner mark. 
Det verkar dock som om utvecklingen av potatissättare inte gått så snabbt och precisionen 
är fortfarande inte den bästa. 

Bevattningen byggs ut på olika sätt, anläggningarna blir större och precisionen ökar. På 
många gårdar anläggs dammar som blir vattenreservoarer vilka säkrar bevattningen tor-ra 
somrar. Det blir också möjligt att via bevattningsanläggningarna tillföra grödan växtnä
ring. Omfattande forskning och försöksverksamhet ända sedan 1950-talet vid bl.a. insti
tutionen för hydroteknik, senare markvetenskap, har varit en förutsättning för utveckling
en. Bevattningen har lett till ökad odlingssäkerhet, högre skörd samt förbättrad knölkvalitet. 

Då det gäller växtnäringstillförsel började flytgödsel att vålla en del problem. Delning av 
givorna av handelsgödsel prövades i en mängd försök men fortfarande finns olika 
uppfattningar. Växtnäringslösningar är också en möjlighet att under växtsäsongen rätta till 
eventuella brister. Utvecklingen av kemiska analysmetoder initierade växtanalyser d.v.s. 
prover tas från den växande grödan, analyseras snabbt varefter resultaten ger vägledning 
ifråga om växtnäringssituationen. Svårigheterna att få representativa prov samt att rätt 
kunna tolka de erhållna analysresultaten tycks dock vara förbisedda. Beroende på de stora 
variationerna mellan individ, över dygnet m.m. är det inte alltid säkert att växtnäringsin
nehållet i blasten speglar markens innehåll av tillgänglig växtnäring. 

Utvecklingen av potatisupptagare var mycket omfattande, vilket inte är förvånande då 
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upptagningen är en arbetskrävande och kostnadskrävande del av produktionen. Dessutom 
är antalet dagar med lämplig väderlek för upptagning få, vilket kräver stor kapacitet av 
upptagarna. I utvecklingsarbetet har också strävandena att på olika sätt minska uppkomst 
av mekaniska skador varit framträdande och gett ett gott resultat. En metod som provades 
var den s.k. tvåstegsupptagningen, som dock inte blivit allmänt använd. Nya tekniker 
började prövas bl.a. storlekssortering redan på upptagaren. Även sorterings- och pake
teringsmaskinerna har utvecklats, bl.a. med mål att minska de mekaniska skadorna. 

En undersökning genomförd 1986 visade att kvaliteten hos den saluförda matpotatisen var 
relativt god. Sortimentet dominerades fortfarande av de gamla sorterna Bintje, King 
Edward VII och Magnum Bonum som upptog ca 90 procent av marknaden. Bilden skulle 
dock ändras snabbt genom att partier av Magnum Bonum hösten 1986 visades ha mycket 
höga halter av glykoalkaloiderna solanin och chaconin. Livsmedelsverkets utökade kon
troll påvisade sedan att praktiskt taget alla partier av sorten hade mycket höga halter. 
Magnum Bonum belades därför med ett saluförbud, vilket naturligtvis vållade odlarna stora 
förluster. Det har inte varit möjligt att klarlägga orsakerna till de höga halterna. Incidenten 
medförde att sorten efterhand avfördes från sortlistan och dess areal som var starkt 
avtagande minskade ytterligare. Även den tidiga sorten Ulster Chieftain visade sig vara 
belastad med höga halter av glykoalkaloider och togs bort från sortlistan. 

Den gamla sorten King Edward VII drabbades i mitten av 1980-talet av ett nytt, allvarligt 
kvalitetsfel som kan beskrivas som en kombination av mörkfärgning efter kokning och 
blötkokning. Defekten uppträdde i odlingar på organogena jordar, vilka producerade 
mycket kväve genom mineralisering. De höga kvävehalterna i marken i kombination med 
klorid visades vara kanske den främsta orsaken. Kloriden härrörde i vissa fall från gammalt 
grundvatten från glaciärtiden, i andra från användning av kaliumklorid på skiftet ifråga 
(Bodin 1992). 

Under 1980-talet var tendenserna mycket tydliga då det gällde det statliga regleringssys
temet. Det ansågs att kostnaderna var för höga samtidigt som marknadskrafterna borde få 
råda i större utsträckning. Det påpekades också från kritikerhåll att de mål som satts upp för 
jordbrukspolitiken inte hade uppnåtts. De beslut som efter många utredningar fattades kom 
att innebära mycket stora ändringar av förutsättningarna för den svenska potatispro
duktionen. 

Då 1990-talet inträdde togs en rad beslut, vilka bl.a. innebar att det halvofficiella kontroll
organet SMAK upphörde den 30 juni 1991, liksom regleringsföreningen SPI. På kort tid 
hade sålunda två viktiga organisationer lämnat den svenska potatissektorn, vilket påver
kade förutsättningarna för den svenska potatisodlingen starkt. 

Ansvaret att meddela föreskrifter om kvalitetskrav, märkning m.m.överfördes från 
Lantbruksstyrelsen till SLY. Den offentliga tillsynen sker genom företagens egentillsyn 
samt genom kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder. Eftersom matpotatisens 
kvalitet även fortsättningsvis skulle kontrolleras ställdes 15 miljoner kronor till 
potatisbranschens förfogande. Detta ledde till att en stiftelse "Potatisbranschen" bildades. 
I styrelsen sitter representanter för odling, handel, industri, forskning m.fl. Stiftelsen 
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bildade sedan ett helägt dotterbolag "Svensk Matpotatiskontroll AB" (SMAK AB). Bolaget 
har som uppgift att genomföra kvalitetsanalyser på uppdrag av olika beställare. Det har 
också övertagit rätten till det gamla SMAK-märket samt godkänts av SLY att genomföra 
kvalitetsanalyser. Den dominerande andelen analyser består av leveransanalyser, vilka ofta 
är pris grundande. Den tidigare stickprovskontrollen, vilken årligen omfattade 3000-4000 
analyser, har efter nyordningen minskat till ca 200-300 stycken per säsong. 

Kvalitetsklasserna är enligt SLY Kvalitetsbestämd och Inte kvalitetsbestämd. Dessutom 
finns Potatisbranschens egen klass; Kvalitetsbestämd SMAK-märkt Prima. Vidare har en 
ny klass matpotatis för storhushåll introducerats säsongen 1993/94. Från och med den 1 juli 
1995 har SMAK AB återtagit ansvaret för potatiskontrollen genom ett avtal med 
potatismarknadens aktörer. SMAK- märket återinförs och tre klasser finns att tillgå: SMAK 
Klass 1 Prima, SMAK Klass 2 Ordinär och SMAK Storköks-Prima. 

Då regleringsföreningen SPI upphörde med sin verksamhet försvann möjligheterna till 
marknadspåverkande åtgärder. Dessutom drogs de anslag in, som tidigare utgått till 
effektivisering av matpotatisodlingen samt till potatiskonsulenternas verksamhet. Detta 
ledde i sin tur till att Sveriges Potatisodlares Riksförbund genom en avsevärd höjning av 
serviceavgifterna sedan den 1 juli 1991 självfinansierar sin verksamhet. Några medel direkt 
avsedda till forskning och försöksverksamhet med potatis utgår inte längre. 

Avregleringen berörde också fabrikspotatisodlingen, dock tycks stärkelsedelen ha påver
kats relativt lite. Då det gäller bränneridelen upphävdes beslutet från 1934 innebärande att 
förtäringssprit d. v. s. konsumtions sprit skulle tillverkas av potatis. Efter beslutet 1990 fick 
således potatis konkurrera med spannmål på helt lika ekonomiska grunder. Redan under 
1980-talet hade en betydande ökning av tillverkningen av sprit av spannmål skett, en ökning 
som blev ännu mera markant under 1990-talet. År 1994 upphör sprittillverkningen med 
potatis som råvara och en epok som sträcker sig genom praktiskt taget hela den svenska 
potatisodlingens historia är därmed avslutad. 

En central fråga under de senaste 10 åren har anslutningen till EEC och EU varit. Under
tecknandet av avtalet kom att innebära vissa problem för bl.a. Potatisodlareförbundet 
eftersom uppmaningar till samverkan betraktades som kartellbildning. Så småningom 
gjordes dock justeringar i lagstiftningen så att de kooperativa organisationerna kunde 
fortsätta att arbeta. Den svenska potatisodlingens framtid är naturligtvis beroende av folk
omröstningens resultat och eftersom beslutet blev att Sverige ansluts tyder allt på att svensk 
potatisodling återigen går in i en starkt reglerad verksamhet inom EU-marknaden. 
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NÅGRA VIKTIGA PROBLEMOMRÅDEN FÖR SVENSK PRODUKTION AV 
POTATIS 
Den beskrivning som tidigare gjorts av den svenska potatisodlingen följer i stort dess 
kronologiska utveckling. Vid en analys av förloppet framstår vissa problemområden som 
mycket centrala, vilket betyder att de alltid ägnats stor uppmärksamhet. Efterhand som 
kunskaper och erfarenheter ökat har förändringar vidtagits och potatisodlingen har därmed 
kunnat förbättras. Följande områden har utvalts för särskilda kommentarer: 
1. Potatissorter 
2. Växtnäring 
3. Potatisbestånden 
4. Potatisutsäde 
5. Kvalitet. 

Potatissorter 
Den första potatisen som infördes till Sverige var inte enhetlig. Så finns t.ex. olika blomfärg 
noterad. Således fanns redan från början vad som kan betecknas som sorter även om det inte 
låg något medvetet urvalsarbete bakom variationen. Redan under 1700-talet kan dock de 
första ansträngningarna att identifiera och förbättra odlingsmaterialet noteras. Sålunda 
nämner Jonas Alströmer 1777 6 potatissorter (Osvald 1961) samt indelar potatisen i 3 
storleksklasser: små, medelstora och stora. Det rekommenderas också att använda frö som 
utsäde. Anledningen var den s.k. degenerationen vars orsaker klarlades långt senare. Den 
vegetativa förökningen avbröts och ersattes med frösådd. Förfarandet ledde naturligtvis till 
att variationen mellan olika avkommor blev mycket stor för att så småningom resultera i ett 
stort antal potatissorter. 

Potatisens känslighet för olika sjukdomar var en viktig anledning till att växtförädlingsar
betena startade i mitten av 1800-talet (Osvald 1965). Från denna period finns fortfarande 
den tidiga, amerikanska sorten Early Rose. Denna sort är en av föräldrarna till Magnum 
Bonum, som är framställd i England. Båda dessa sorter finns fortfarande i svenska hus
behovsodlingar. Gamla sorter är Sockerpotatis och Mandelpotati, den sistnämnda troligen 
införd från Frankrike och fortfarande odlad i stor utsträckning i mellersta och norra Sverige. 

Harald Esbo (1983) anger följande 14 lantsorter, d.v.s. sorter vars härstamning ej är känd: 
Blå Dalsland, Gammal svensk röd, Gullöga, Jämtlands vit, Leksands vit, Mandel (två 
varianter), Polstjärnan, Rättviks, Röda krokar, Rödbrokig svensk, Sparris, Tärendö och 
Tysk blåpotatis. Endast i ett fall har en lantsort använts som förälder nämligen Gammal 
svensk röd för Anna. 

I slutet av 1800-talet fanns ett stort antal potatissorter, bl.a. var 224 sorter under odling på 
Lantbruksakademiens experimentalfält. Vid Ultuna hade Hampus von Post 566 sorter i si
na studier. Han indelade sorterna i 31 typgrupper. De olika sorternas omfattning i den 
svenska odlingen går dock inte att bedöma. I slutet av 1800-talet anger Herrnan Juhlin
Dannfelt att många av de gamla lantsorterna levde kvar i odlingen och han ger 1906 klara 
anvisningar om sortval m.m. I det arbete som utfördes av Centralanstalten och senare av 
Statens jordbruksförsök intog sortprovning en mycket framträdande plats. Den inventering 
av förekommande potatissorter som genomfördes i slutet av 1930-talet och början av 1940-
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talet samt redovisad av Nils-Ola Hagberth ( 1951) visar dels på det stora antalet potatissorter 
i odling, dels på förekomsten av sortblandningar. Förhållandena bedömdes som oacceptabla 
och den konferens som det nybildade SPOR arrangerade 1946 ledde bl.a. till en uppmaning 
att upprätta en lista för potatissorter som bedömdes som odlingsvärda. Denna första s.k. 
riktsortlista, som senare också blev bestämmande för vilka sorter som fick SMAK-märkas, 
utövade ett stort inflytande på det svenska potatissortimentet. 

Då det gäller färskpotatis kan noteras att den amerikanska Early Rose länge odlades i landet 
och säkerligen ännu finns kvar i husbehovsodlingen. Under lång tid var också Early Puritan 
mycket odlad. Senare kom Ulster Chieftain att bli viktig, främst beroende på sin tidighet. 
Sortens höga halt av glykoalkaloider medförde dock att den togs ur sortlistan. Nya färsk
potatissorter har kommit in och Ulster m.fl. har nu ersatts med Maris Bard, Silla, Premiere 
m.fl. Även de som höst/vinterpotatis klassade sorterna Bintje och Ukama används ibland 
som färskpotatis. 

Den av 1956-års matpotatisutredning angivna användningen av potatissorter i gruppen "sen 
matpotatis" (höst/vinter) visar att många sorter fortfarande var i odling även om de s.k. klass 
I-sorterna dominerade. Riktsortlistans inverkan hade således fram till 1956 inte varit 
särskilt stor då det gällde antalet odlade sorter. Införandet av SMAK-märkning i enlighet 
med 1958 års potatislag, d. v .s. att endast sorter i SPOR:s sortlista kunde märkas, kom sedan 
att påverka sortimentet starkt såtillvida att Bintje, King Edward VII och Magnum Bonum 
blev dominerande i gruppen höst/vinterpotatis. En annan viktig bidragande faktor till detta 
var potatisens användning i storhushåll och livsmedelsindustri, vilken ökade starkt under 
perioden efter 1960. För dessa användningsområden visades Bintje vara särskilt lämplig. 
Det fanns också ett rättmätigt intresse från handeln att begränsa antalet potatissorter. Då 
märkningstvånget infördes 1974 blev detta ännu mera accentuerat. Under 1980-talet blev 
dominansen nästan total för de tre sorterna Bintje, King Edward VII och Magnum Bonum 
samtidigt som den gamla sorten Mandel bibehöll sin odlingsareal någorlunda väl. Gruppen 
övriga sorter odlades i mycket begränsad omfattning. In på 1990-talet upptar fortfarande 
Bintje och King Edward VII en helt dominerande andel av höst-och vinterpotatisen med ca 
85 procent av marknaden medan Magnum Bonum bl.a. beroende på de oförklarligt höga 
halterna av glykoalkaloider i 1986 års skörd tagits ur sortlistan. Av nya sorter har Ukama 
ökat mest men Elin, Matilda och Herta har också en viss odling.Av de gamla håller Mandel 
sin ställning i norra Sverige medan lokala sorter som Gullöga, British Queen (Snöboll) m.fl. 
är begränsade till lokal odling. Även den på Stockholms-marknaden populära Evergood 
(Vit Drottning) har minskat i areal under de senaste åren. 

Under 1960-talet kom bl.a. växtförädlarrätten som ökade inflytandet från växtförädlarna 
och sortrepresentantema. Till detta bidrog också att sortprovningen från slutet av 1960-talet 
till viss del betalades av sortföreträdarna. Den svenska potatisodlingen har under en lång 
period haft två bestämmande sortlistor: SPOR:s lista gällande rätt till SMAK-märkning 
samt Växtsortnämndens rikssortlista, som reglerar från vilka potatissorter utsäde får 
statsplomberas. Fr.o.m. 1995 gäller för SMAK-märkning att sorten skall vara godkänd av 
Stiftelsen Potatisbranschen. 

Frågan om varför nya potatissorter har haft så svårt att hävda sig har diskuterats mycket utan 
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att något egentligt svar kunnat ges. Det torde dock vara odiskutabelt att den sensoriska 
kvaliteten hos Ulster Chieftain, Early Puritan, Bintje, King Edward VII och Magnum 
Bonum inte har överträffats av de nya sorterna. Dessa har däremot andra fördelar, främst 
ifråga om resistens och motståndskraft för viktiga växtskadegörare. Deras avkastnings
potential är dock inte högre än Bintjes, den sort som sedan 1940-talet använts som mätar
sort. Bintjes egenskaper som gör den väl lämpad som storkökspotatis samt till råvara för 
viktiga industriella produkter såsom pommes frites m.fl. har också stärkt sortens ställning 
i svensk potatisodling. 

Inom fabrikspotatisodlingen, d.v.s. potatisodling för stärkelse- och sprittillverkning, kom 
Parnassia att länge vara en mycket använd sort. Sedan dominerade Dianella fabrikspotatis
odlingen för att minska till förmän för Prevalent, Stina och Kaptha, vilka i sin tur ersattes 
av Producent m.fl. I denna familj finns också Saturna använd som råvara till chips men 
också odlad som fabrikspotatis. 

Då den svenska livsmedelsindustrin under 1960-talet på allvar började att tillverka 
potatisprodukter kom råvarubehovet att i första hand täckas med Bintje, som var mycket 
användbar till de flesta produkter utom till chips. För denna gren av tillverkning har efter 
några års erfarenheter sorten Saturna kommit att användas i stor utsträckning.Under senaste 
är har ett flertal nya sorter provats men Saturna är fortfarande den dominerande sorten. 

Det svenska potatissortimentets stabilitet främst då det gäller matpotatis ställer potatisen i 
en speciell ställning i jämförelse med andra grödor. Höjningen av knölskörden per hektar 
liksom förbättringen av kvaliteten har skett med hjälp av olika odlingstekniska åtgärder, 
val av odlingsmark, bättre utsäde etc. För andra grödor har motsvarande utveckling också 
skett genom introduktion av nya, högavkastande sorter. Genom Sveriges inträde i EU öpp
nas möjligheterna att använda nya europeiska potatissorter. Många av dessa är dock inte 
provade under de mycket ovanliga klimatförhållanden som räder i det svenska odlings
omrädet. 
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Tre matpotatissorter har länge 
dominerat svensk potatisodling, 
King Edward VII, Bintje och 
Magnum Bonum. (LandBild) 



Växtnäring 
Redan i tidigt utgivna anvisningar för potatisodling, d.v.s. i slutet på 1800-talet, påpekas 
betydelsen av att växtnäringstillgången är god. Traditionellt betonas vikten av att tillföra 
naturlig gödsel. Givor upp till 40 ton per hektar rekommenderas redan då. Tillskotten av 
handelsgödsel (konstgödsel) ansågs inte behöva vara särskilt stora t.ex. bara 30--40 kilo
gram N per hektar. Tidigt observeras dock sambandet växtnäringstillgång/kvalitet bl.a. 
mörkfärgning efter kokning. Först på 1920-talet rapporteras resultat från kokanalyser 
varvid en allsidig växtnäringstillgång visades vara förmånlig. I bedömningen av de an
visningar som gavs för växtnäringstillförseln fram till slutet av 1940-talet måste hänsyn tas 
till att mekanismerna för mörkfärgning efter kokning, blötkokning och sönderkokning då 
var okända. 

I 1950-talets ansträngningar att förbättra den svenska matpotatisens kvalitet kom växtnä
ringstillförseln att bli central. Stora fältförsöksserier genomfördes i vilka stallgödsel prö
vades i kombination med handelsgödsel. Försöksplanerna gjordes upp så att maximal 
avkastning skulle uppnås och att således den optimala växtnäringsmängden per ytenhet 
skulle kunna skattas. Principen kritiserades bl.a. av det skälet att givorna var mycket högre 
än de som användes i praktiken. En vanlig giva var 50 kilogram N/hektar medan i fält
försöken 200 kilogram N/hektar var den högsta giv an. Motsvarande gällde för K och P. 

Genom att den traditionella gödselhanteringen ersattes av flytgödsel kom den naturliga 
gödseln att förlora sin betydelse och handelsgödseln blev dominerande. De rekommenda
tioner som utformades med ledning av försöksresultaten anpassades till odlingens geo
grafiska belägenhet, till använd potatissort m.m. Genom att följa dessa råd samt att se till 
att en god balans rådde mellan växtnäringens komponenter kunde en hög avkastning med 
god kvalitet erhållas. Försöksresultaten är på denna punkt helt övertygande. Samtidigt 
visades i andra undersökningar att beståndstätheten är oerhört viktig. En förändring av 
sättavståndet med 10 cm ger samma effekt som 50 kilogram N/hektar. Mycket av den kritik 
som anfördes mot de rekommenderade givorna berodde på att beståndstätheten inte 
beaktades vid bestämmandet av givornas storlek. 

De rättmätiga krav som under senare år ställts på odlingen att inte störa den yttre miljön 
m.m. har lett till restriktioner främst gällande användningen av flytgödsel. Eftersom denna 
typ av gödsel inte bör användas till potatis måste växtnäringstillförsel ske med handelsgöd
sel om inte konventionell stallgödsel finns att tillgå. Användningen av handelsgödsel har 
dock kritiserats av olika anledningar, vilket försätter potatisodlaren i ett svårt dilemma. Med 
hänvisning till potatisens växtnäringsupptagning, vilken sker under en relativt kort period 
under sommaren då växtnäring tas upp och lagras i blasten, gäller att tillgången på lättlöslig 
växtnäring är viktig under en kort period. Möjligheterna att styra växtens tillgång av näring 
vid användning av flytgödsel eller annan typ av organisk gödsel är mycket begränsade. 
Risken finns att en stor del av den mineraliserade växtnäringen inte kan tillgodogöras av 
potatisen vilket ökar riskerna för läckage till den yttre miljön. Produktionsrådgivning gäl
lande växtnäring måste baseras på moderna kunskaper om potatisens behov av växtnäring 
samt när upptaget sker. Vidare måste beståndets uppbyggnad (täthet) i långt större 
utsräckning än nu vägas in i bedömningen av lämpliga växtnäringsgivor. 
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Potatisbestånden 
Potatisbestånden byggs upp med hjälp av sättknöl, radavstånd och sättavstånd. Sättknölens 
egenskaper bidrar till svårigheten att upprätthålla hög precision. Sättknölarna ger nämligen 
upphov till ett växlande antal huvudstjälkar, vars antal per knöl inte går att styra särskilt väl 
med en storlekssortering. Huvudstjälkarna blir efter ca 40 dagar efter sättningen enskilda 
individ. Beroende på att antalet stjälkar per sättknöl (stånd) varierar kommer inom
ståndskonkurrensen att bli varierande inom fältet, vilket i sin tur medför olika utveck
lingshastighet med kvalitetsvariationer som följd. Då det gäller radavståndet kan detta 
bestämmas med hög precision medan sättavståndet alltid kommer att uppvisa variationer. 
Dessa beror dels på att potatissättarna inte har hög precision i sitt arbete, dels på att 
noggrannheten påverkas av storleksvariationen inom utsädespartiet. Förutsättningarna 
föratt med nuvarande teknik bygga upp jämna potatisbestånd saknas sålunda till stor del. 
Samtidigt har det framgått av undersökningar att stora vinster finns att hämta genom att 
bygga upp potatisbestånd med små variationer då det gäller stjälkar per stånd, sättavstånd 
etc. Dock kan nya förökningsenheter såsom miniknölar med en stjälk/knöl bidra till att 
beståndsuppbyggnaden kan revolutioneras. Det finns sannolikt inget delområde av 
potatisproduktionen där gapet mellan känd kunskap och tillämpad teknik är så stort eller 
med andra ord: arbeten med att förbättra beståndsuppbyggnaden kan snabbt generera stora 
vinster både avkastningsmässigt och då det gäller etablering av kvalitet. Vidare är riskerna 
för lågt utnyttjande av tillförd växtnäring i ojämna bestånd stora, vilket leder till oönskade 
effekter på den yttre miljön. 

Potatisutsäde 
Utsädets avgörande betydelse för potatisodlingens utveckling har dokumenterats på många 
sätt. Under 1800-talet vidtog myndigheterna många åtgärder för att trygga tillgången 
medan kvalitetsfrågorna tycks ha varit underordnade. För att säkra produktionen av potatis 
under första världskriget delades utsäde ut och samtidigt fanns det möjlighet att få lån för 
inköp. Efterhand som kunskaperna växte om potatisen riktades intresset också mot utsädets 
kvalitet. På 1930-talet utvecklade SCF ett kontrollsystem för potatisutsäde, som också 
innefattande fältbesiktningar. Från en blygsam början har systemet efterhand byggts ut och 
omfattar för närvarande ca 3000 hektar utsädesodlingar. Kontrollen av potatisutsäde har 
främst inriktats på utsädets sundhetstillstånd. Detta kontrolleras genom fältbesiktningar 
samt med hjälp av laboratorieanalyser under vinterhalvåret. Vidare finns ett väl utbyggt 
regelverk för produktion av utsäde i de olika kvalitetsklasserna. Genom åren har produktions
och kontrollsystemen utvecklats varvid moderna forskningsresultat noga beaktats. Således 
har ny teknik baserad på vävnadsodling kommit till användning och nya tekniker för 
produktion av utsäde de första åren kommit i bruk. Trots detta föreligger naturligtvis 
fortfarande risker för infektion av olika växtskadegörare av vilka bl.a virus utgör ett hot mot 
utsädes-produktionen. Spridningen av potatiskräfta och potatiscystnematoder inger också 
farhågor. Som en lösning av dessa allvarliga problem föreslogs i början av 1980-talet in
rättandet av reservat inom vilka endast kontrollerade odlingar av utsädespotatis skulle få 
finnas. Det framhölls dock från juridisk expertis att en sådan lagstiftning inte var möjlig att 
genomföra och planerna fick skrinläggas. 

Trots den väl dokumenterade kunskapen om potatisutsädets betydelse visar inventeringar 
genom åren att en stor del av Sveriges potatisareal sätts med helt okontrollerat potatisutsäde. 
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Den inventering av potatisproduktionen som genomfördes av SCB 1973 liksom Samarbets
kommittens genomgång 1978 visade att användningen av potatisutsäde som på något sätt 
kontrollerats var otillfredsställande och att ca 70 procent av arealen sattes med ut- säde som 
var helt okontrollerat. Eftersom det finns ca 10000 hektar hobby- och husbehovsodlingar 
i vilka huvudsakligen okontrollerat utsäde används kommer infektionstrycket av olika 
växtskadegörare att vara oerhört högt oavsett väderlek m.m. Därmed ökar också behovet 
av att med hjälp av olika växtskyddsmedel skydda potatisodlingarna för allvarliga skador. 
Skall svensk potatisproduktion kunna utvecklas till en internationellt konkurrenskraftig 
odling krävs oerhört stora insatser från alla involverade parter varvid åtgärder som minskar 
antalet smittkällor torde vara de allra viktigaste. 

Potatisutsädets fysiologiska egenskaper har inom svensk potatisforskning varit en central 
fråga. Utgående från Dennys (1929) resultat har undersökningar gällande inomstånds
konkurrensen d.v.s. mellan huvudstjälkarna genomförts. Denna konkurrens medför att 
endast en ringa del av en sättknöls produktionspotential utnyttjas. Kan konkurrensen 
minskas följer av detta att utsädets avkastningsförmåga utnyttjas bättre. Det är därför 
mycket förhoppningsfullt att de med ny teknik producerade s.k. miniknölarna tycks vara väl 
användbara. De har som regel endast en stjälk per knöl och ger således möjlighet att bygga 
upp jämna bestånd, vilket kommer att ge en mängd positiva effekter. 

Kvalitet 
Begreppet kvalitet har genom tiderna använts på många sätt vilket gjort det obestämt. I 
början av 1980-talet utformades vid Institutionen för växtodlingslära ett långsiktigt 
forskningsprogram varvid begreppet kvalitet kom att definieras. Kvalitet betraktades som 
synonymt med ändamålsenlighet, d. v.s. då en produkt t.ex. potatis uppfyller de vid tillfället 
ställda kraven är dess kvalitet hög. På detta sätt kan ett stort antal egenskaper för produkten 
listas för att sedan delas upp i olika grupper. Dessa grupper är: 
1. Egenskaper som påverkar livsmedelssäkerheten 
2. Egenskaper som påverkar energi-och näringsinnehåll 
3. Egenskaper som uppfattas av sinnena s.k. sensoriska 
4. Egenskaper som påverkar användbarheten i beredningsprocesser av olika slag s.k. 

tekniska egenskaper. 

Den historiska tillbakablicken visar att egenskaper som påverkar livsmedelssäkerheten 
beaktats mycket litet. Undantaget är studier av glykoalkaloider och deras bildning samt en 
viss stickprovskontroll gällande rester av växtskyddsmedel. De stora och allvarliga risker 
som är förknippade med angrepp av växtskadegörare samt olika stressituationer beaktas för 
närvarande inte alls. 

Potatisens näringsvärde liksom dess lämplighet i den moderna kosten uppmärksammades 
inte på allvar förrän i början av 1970-talet. Tillkomsten av professurer i human näringslära 
samt ökade insatser för marknadsföring initierade av SMAK och SPI tillsammans med 
Svenska Grönsaksfrämjandet m.fl. bör nämnas. Institutet för storhushåll (ISR), SIK samt 
olika provkök bidrog också verksamt till att sprida information om potatisen som bas
livsmedel. 
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De sensoriska egenskaperna d.v.s. sådana som uppfattas med de olika sinnena, bl.a. 
kokegenskaperna uppmärksammades tidigt och kvalitetsanalyser genomfördes redan på 
1920-talet. Utvecklingsarbeten av Harald Esbo och Eric Hellbo lade grunden till den 
kvalitetskontroll som växte sig stark genom SMAK:s insatser. Här utvecklades analysen av 
kokegenskaper liksom av förekomst av olika skador till en kvalitetsbedömning som blev 
internationellt uppmärksammad. SMAK:s verksamhet har tidigare beskrivits i en historisk 
översikt (Svensson 1991). Genom att för varje defekt bestämma dess omfattning och 
frekvens samt multiplicera denna med ett s.k. relativtal beräknades antalet felenheter för 
varje defekt. Dessa felenheter adderades och summorna låg till grund för klassificeringen 
av partiet. Systemet innebar att bedömningen alltid kunde göras på samma sätt medan en 
ändring av relationstalet användes då en defekt måste omvärderas. Genom SMAK:s 
kontrollverksamhet erhölls viktiga informationeromkvali tetsstandard på svensk matpotatis. 
Förändringar av kvaliteten kunde också upptäckas tidigt. Ett exempel är blötkokningen som 
började bli mycket allvarlig i början av 1970-talet men som tack vare information byggd på 
ny kunskap samt i förening med skärpta kvalitetsfordringar från SMAK bemästrades till 
gagn för svenska konsumenter. SMAK svarade genom stickprovskontroll och utvidgad 
kontroll för den offentliga kvalitetskontrollen av matpotatis. Efter det att SMAK lagts ned 
1991 sker den offentliga kontrollen genom egentillsyn samt av kommunernas miljö- och 
hälsoskyddsnämnder i enlighet med av SL V utfärdade kvalitets bestämmelser m.m. Brist 
på sakkunskap och resurser har lett till att den offentliga kontrollen i stort sett upphört. 
Därför har Stiftelsen Potatisbranschen genom avtal med sina medlemmar genom SMAK 
AB återtagit ansvaret för kontrollen. 

Potatisens lämplighet som råvara inom livsmedelsindustrien kan delvis fastställas genom 
de ovan nämnda analyserna. Dessa behöver dock kompletteras genom att torrsubstanshalt, 
innehåll av reducerande socker m.m. bestäms för råvarupartierna. Allmänt kan sägas att 
varje livsmedel som tillverkas av potatis kräver sin specifika råvaruanalys samt att kon
trollen av industriråvaran numera måste betraktas som tillfredsställande. 

Sortera och rensa mat- och sättpotatis med 
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POTATISEN OCH STATEN 
Under hela den period då potatis odlats i Sverige har den tilldragit sig intresse från statliga 
myndigheter. Redan på 1700-talet betraktades en ökning av arealen som önskvärd beroen
de på att livsmedelstillgången var otillräcklig. Genom Vetenskapsakademien informerades 
om potatisen och potatisodlingen. Gustaf Utterström (1943) beskriver hur staten under 
frihetstiden d.v.s. fram till 1820 på olika sätt främjade odlingen bl.a. genom att dela ut 
utsäde. 

Tillverkning av sprit med potatis som råvara har alltid tilldragit sig statens intresse, först 
som skatteobjekt, senare också av sociala skäl. Då husbehovsbränningen förbjöds 1855 
blev detta inledningen till en långperiod med totalt statligt inflytande över bränningen. Ge
nomriksdagens beslut från 1934 kom potatis att bli råvara förtillverkning av förtärings sprit, 
ett förhållande som upphörde först 1991. 

Befrämjande åtgärder finns dokumenterade från tiden för första världskriget då bl.a. statli
ga lån fanns att tillgå för inköp av utsäde. Ransoneringen av potatis under första världskri
get bör också nämnas. Överskotten av potatis fram till 1940 betydde att stimuleringsåt
gärder knappast var behövliga. I stället ägnades arbete åt att på olika sätt förbättra odlingen. 
Som ett exempel kan nämnas de bestämmelser om utsädeskontroll och utsädesproduktion 
som utfärdades under 1930-talet. Den statliga kontrollen av utsädesproduktion och 
utsädeskvalitet utökades successivt under efterkrigstiden. Införandet av nya sorter i 
rikssortlistan kunde ske först efter en omfattande provning gällande odlingsvärde, mot
ståndskraft mot växtskadegörare, kvalitet m.m. och besluten fattades av Växtsortnämnden. 
Växtförädlarna gavs också möjlighet till att skydda sorterna. Genom den svenska avreg
leringen av jordbrukspolitiken minskades det statliga inflytandet i viss mån. 

I slutet av 1940-talet då verkningarna efter andra världskriget började att avta kom det 
viktiga beslutet 1947 om den svenska jordbrukspolitiken. Detta innebar en stark statlig 
reglering vilken också påverkade potatisodlingen, dock inte så starkt som senare beslut fram 
till slutet av 1980-talet. Efterkrigstidens jordbrukspolitik har utformats genom riks
dagsbeslut åren 1947, 1967, 1977, 1985 och 1990. Innebörd och verkningar beskrivs av 
Ingvar Lindström (1991) i återblicken på SPI:s verksamhet under perioden 1971- 1991. 
Riksdagens beslut 1958 bl.a. gällande villkor för marknadsföring, med följd att SMAK blev 
ett halvofficiellt kontrollorgan påverkade såväl odling som handel mycket kraftigt. Ytterligare 
skärpningar innebar beslutet om märkningstvång 197 4. Besluten om statliga regleringar på 
jordbrukets område medförde att en särskild regleringsförening Sveriges Potatisintressenter 
(SPI) inrättades 1971. Före dess tillkomst fanns dock en regleringsförening för stärkelse. 
Den detaljerade statliga regleringen av potatisproduktionen innebar också att en omfattan
de information gällande potatisens betydelse som baslivsmedel och råvara för livsmedels
industrin kunde ges. Beslutet från 1990 gällande det svenska jordbrukets avreglering 
innebar för potatisnäringen att SPI upphörde med sin verksamhet 1991. Även SMAK lades 
ned och den offentliga kontrollen överfördes till kommunernas miljö- och hälsoskydds
nämnder samtidigt som en egenkontroll infördes för företagen. Bestämmelser om 
kvalitetsnormer och klassificering utfärdas av SLY fram till den 1 juli 1996 då Stiftelsen 
Potatisbranschen genom avtal med parterna och genom SMAK AB övertar ansvaret för 
kvalitetskontrollen av matpotatis. 
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