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Rapport fra avlingsundersøkelse i gulrot 2022 

 

Prognose for gulrotmengder 2022/2023 
 
Avlingsundersøkelse i gulrot 2022 

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

gulrotdistriktene. Undersøkelsene ble foretatt i perioden 12. til 23. september 2022. 

Det ble tatt ut avlingsprøver i 59 gulrotåkrer.  

Vår prognose tilsier at det blir en avlingsøkning i hele landet bortsett fra Smøla og Telemark, 

Hele landet sett under ett, og vektet etter arealet i de ulike distriktene, viser vår prognose en 

avlingsøkning i forhold til 2021. 

 

Prognosen til GPS i 2021 indikerte markedsdekning til ny sesong startet i 2022. Grunnet god 

lagring i de fleste distriktene viste det seg at dette var riktig. Den siste lagringsrota ble pakket 

samtidig med at det kom ny gulrot i markedet.  

 

Status og prognose for lagringsgulrota pr. 26.09.22:  
De fleste gulrotfeltene det ble tatt avlingsprøve fra hadde friskt gras og velformet gulrot. Det 

var noe varierende størrelse på gulrota ved prøveuttak, men ikke mer enn normalt. Kvaliteten 

på gulrøttene landet sett under ett, både med hensyn til form og lengde, ser ut til å bli bra.  

 

Konklusjon: 

Mange er i gang med å ta opp gulrota, og med gode høsteforhold framover vil vi kunne 

få en god lagringssesong. Alt tilsier at avlingen i år passer ganske godt mht. at vi, med 

«normale» opptaksforhold og «normalt» lagersvinn, vil ha norsk markedsdekning fram 

til ny norsk sesong starter i juni 2023. Dette forutsetter at «alle» tør å ta inn og lagre all 

gulrot til tross for høye strømpriser på Øst- og Vestlandet. 

 

NB:  

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

• Landbruksdirektoratet gjennomfører offisiell lagertelling pr. 1. november. 
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Distriktsvis vurdering: 
 

Distrikt % av 2021 

ved 

prøveuttak 

Vurdering 

Telemark 92 % Forventet avling noe under 2021  

Rogaland 83 % Stort potensiale, forventet avling som 2021 

Vestfold 130 % Forventet avling over 2021 

Østfold 81 % Litt ujevnt, forventet avling under 2021 

Toten 142 % Opptak startet, forventet avling over 2021 

Hedmark 124 % Avling noe over 2021 

Solør 126 % Avling noe over 2021- som var lav 

Bjørkelangen 207 % Høsteklart, over 2021 -som var svært lav 

Smøla 96 % Usikkert med hensyn til lagring – antas 85 %  

Ørlandet 90 % Trenger mer tid, Avling noe under 2021 

Overhalla 90 % Noen av feltene trenger tid, større areal pga. tørke i 

2021 

Levanger/Verdal 118 % Avling noe over 2021, mye er høsteklart 

Frosta/Stjørdal 182 % Avling langt over 2021, det meste er høsteklart, 

dårlig avling i 2021 

 

 

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

 

26.09.22 

For gulrot-styringsgruppa i GPS 

 

Morten Andersen (sign.) 

Sigurd Sylling (sign.) 

 

 

 


