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Information om potatis
Officiell registrering och märkning
Alla förpackningar av potatis inom EU ska vara
märkta med ett officiellt registreringsnummer. I
Sverige är det Jordbruksverket som utfärdar
dessa registreringsnummer till odlare och företag
som handlar med potatis. Registreringsnumret
visar vem som packat, lagrat eller importerat
potatisen.
Varför registrering och märkning?
Handeln inom EU sker utan några gränskontroller. Vid handel över stora avstånd ökar
risken för spridning av skadegörare, vilka kan
orsaka problem i växtodlingen. Om en allvarlig
skadegörare skulle påträffas i ett potatisparti ska
odlingsplatsen kunna spåras så att
bekämpningsåtgärder kan vidtas. Detta
möjliggörs genom märkning med det officiella
registreringsnumret.
Vem ska vara registrerad?
 Företag eller odlare som odlar 0,5 hektar
potatis eller mer.


Företag eller odlare som odlar mindre än
0,5 hektar potatis och som säljer potatisen
på något annat sätt än direkt till konsument
på den egna gården.



Företag eller odlare som packar, lagrar eller
importerar potatis. Med import avses här
potatis som köpts in från ett land utanför
EU.

Registrering och avgifter
Registrering görs hos Jordbruksverket.
Vi tar ut en årlig avgift från registrerade företag.
Vi använder avgifterna för att finansiera
inventeringar av skadegörare på potatis och till
kontroller av bestämmelser vid hantering av
potatis i Sverige.

När ska potatisen vara märkt?
All förpackad potatis i lager, under transport
eller vid olika försäljningsställen som i butik, på
torget eller direkt från en bil ska vara märkt. Det
gäller alla förpackningar från en liten påse till en
stor container. Om försäljning sker från en låda
eller säck i butik ska lådan och säcken vara
märkt. Det enda undantaget från kravet på
märkning är vid egen gårdsförsäljning direkt till
konsument.
Märkningen kontrolleras
Kontroll av märkningen sker huvudsakligen i
handeln av Jordbruksverkets kontrollanter. Den
som säljer omärkt potatis följer inte reglerna och
riskerar därmed påföljd.
Detaljhandeln omfattas inte av kravet på
registrering men av däremot kravet på att
potatisförpackningar ska vara märkta. Den som
säljer potatis har ansvar för att förpackningen är
märkt med ett officiellt registreringsnummer.
Försäljning av utsädespotatis
Om du säljer utsädespotatis inom detaljhandeln
är det viktigt att du känner till att förpackningar
av certifierad utsädespotatis ska vara förslutna
och förseglade. Det innebär att du inte får öppna
förpackningar för att sälja utsädespotatis på
lösvikt eller på annat sätt.
Egyptisk potatis
Vid försäljning av potatis från Egypten ska
förpackningen alltid märkas med texten ”Denna
potatis får inte användas som utsäde”.
Officiella registreringsnummer
Registreringsnumret består av en länsbeteckning
och 1-5 siffror följt av Sveriges landskod.
Exempel AC0000SE eller E000-9SE.
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