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GrøntProdusentenes 
Samarbeidsråd 

Rapport fra avlingsundersøkelse i gulrot 2020 

Prognose for gulrotmengder 2020/2021 
 
Avlingsundersøkelser i gulrot 2020 

GPS v/styringsgruppa for gulrot har også i år foretatt avlingsundersøkelser i de største 

gulrotdistriktene. Undersøkelsene ble foretatt i perioden 7. – 18. september 2020. 

Det ble tatt ut avlingsprøver i 58 gulrotåkrer.  

Vår prognose tilsier at det på Østlandet og i Rogaland blir en svak avlingsøkning, mens 

Trøndelag får en avlingsreduksjon. Hele landet sett under ett, og vektet etter arealet i de ulike 

distriktene, viser vår prognose en avlingsøkning på 1%. 

 

Prognosen til GPS i 2019 indikerte markedsdekning til ny sesong startet i 2020. På grunn av 

stort lagersvinn hadde vi i praksis ikke full markedsdekning lenger enn til ca. 17. mai 2020, selv 

om vi i Trøndelag og Rogaland hadde fin lagringsrot i salg til litt ut i juni.  

 

Status og prognose for lagringsgulrota pr. 20.09.20:  
Alle gulrotfeltene det ble tatt avlingsprøve fra hadde friskt gras og velformet gulrot. Det var 

gjennomgående gunstige forhold under spiring i de fleste distriktene, unntatt for Trøndelag 

hvor mange av åkerne hadde spiring over lang tid, noe som gir noe varierende størrelse på 

gulrøttene. Kvalitet på gulrøttene landet sett under ett, både med hensyn til form og lengde, 

ser ut til å bli meget bra.  

 

Konklusjon: 

Været kan spille oss et puss med tanke på opptak og evt. drukning. Lagersvinnet vet vi 

selvsagt heller ingenting om nå. Alt tilsier imidlertid at avlingen i år passer ganske godt 

mht. at vi, med «normale» opptaksforhold og «normalt» lagersvinn, skal kunne ha 

tilnærmet norsk markedsdekning fram til ny norsk sesong starter i juni 2021.  

 

NB:  

• Dette er en avlingsundersøkelse som er foretatt før opptak av lagringsrota. 

• Landbruksdirektoratet gjennomfører offisiell lagertelling pr. 1. november. 

 

 

Detaljer fra avlingsundersøkelsene i 2020 i forhold til tilsvarende undersøkelser i 2019: 

 

• Telemark ser ut til å få avling som ligger ca. 1 % over 2019  

• Vestfold ser ut til å få avling som er identisk med 2019 

• Østfold ser ut til å få avling som ligger ca. 10 % under 2019 

• Oppland og Akershus ser ut til å få avling som ligger ca. 3 % over 2019 

• Hamar-området ser ut til å få avling som ligger ca.14% over 2019 

• Solør ser ut til å få avling som ligger ca. 21 % over 2019 

• Rogaland ser ut til å få avling som ligger ca. 6 % over 2019 
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• Smøla ser ut til å få avling som ligger ca.   6 % under 2019 

• Ørlandet og Overhalla ser ut til å få avling som ligger ca. 9 % under 2019 

• Verdal/Levanger ser ut til å få avling som ligger ca. 23 % under 2019 

• Frosta ser ut til å få avling som ligger ca. 4 % under 2019 

 

NB: I prognosen til GPS er arealene for de ulike distriktene vektet opp mot totalavling.  
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