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fra Grue kommune

Til potetdyrkere
i Grue kommune

Potet har engasjert 646 382 personer
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Grue kommune går nye veier i kommunikasjon i prosjektet «Økt verdiskaping potet». Det har allerede skapt resultater. Nye
plattformer og ulike kanaler deler kunnskap og engasjerer et bredt publikum. Journalist Britt- Ellen Negård i Glåmdalen har hittil
skrevet tre artikler om potet med ulike vinklinger. Heimkunnskap har publisert to hele uker med ulikt stoff knyttet til målsettingen i
prosjektet. Om prosjektet Grue kommune har tatt initiativ til - ble beskrevet i nyhetsbrev fra juli 2021.
På bare to uker har Heimkunnskap.no og Heimkunnskap på FB nådd ut til 646 382 personer. Det betyr at potet skaper et enormt
engasjement.

Sitter Grue kommune på en gullGru(v)e?
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Sitter på en gullGru(v)e
Selv om Norge er som skapt for å produsere poteter, er forbruket av potet halvert på noen få år. Øker vi etterspørselen etter potet,
sikrer vi beredskapen. At Grue kommune er den første kommunen i Norge som tør å gå nye veier, vil bli vinklet i ulike artikler
fremover. Du ﬁnner link til artikkelen over.
PS: Èn kommune fra Trøndelag har allerede tatt kontakt. Nysgjerrig på Grue kommune sitt engasjement:-)

Janteloven!
Samtidig som to bønder legger ned
gårdsbruket sitt i Norge hver eneste
dag, må færre bønder produsere mer
mat på større areal.
At noen har en oppfatning av at alle
bønder har et sugerør i statskassa,
bekrefter kommentarene på sosiale
medier.
Enkelte tror at maskiner og utstyr er
sponset av staten.
I FB posten «Bruker du fremdeles faks
på jobben?» på FB - Heimkunnskap.no
delte vi kunnskap om hva som kreves
for at det norske folk skal få mat på
bordet.
Posten skapte engasjement og nådde
100 361 personer.
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Uke 36
Tom Brauter og
Camilla Bye
De ﬂeste nordmenn lever fjernt fra
norsk matproduksjon.
Derfor må vi dele kunnskap med
folk i byene for å skape økt
forståelse for betydning av
distriktene. Og noen ganger vice
versa:-)
I uke 36 deler vi kunnskap om Tom
Brauter sin potetproduksjon.
Camilla Bye forteller om sprøyting,
for å forebygge tørråte.
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Ringvirkninger
«Økt verdiskaping potet»
●
●
●
●

Økt lønnsomhet for potetdyrkere
Økt skatteinntekt til kommunene
Økt næringsutvikling for regionen
Økt matberedskap til det norske folk

