Til potetdyrkere
i Grue kommune

Nyhetsbrev juli 2021
fra Grue kommune

Hvilke muligheter har Norges største potetdistrikt?
Grue kommune, som er Norges største potetkommune, har tatt initiativ til et prosjekt som har som formål å øke lønnsomheten til
potetdyrkerne. Grunnlaget for prosjektet er kartlagt gjennom et forprosjekt. Styringsgruppa har jobbet systematisk, analytisk og
strukturert for å kartlegge ulike deler av verdikjeden potet som kan øke omsetning, lønnsomhet og økonomisk forutsigbarhet for
potetdyrkerne i Grue kommune. Ringvirkningene vil være økt verdiskapning for Grue kommune og økt matberedskap til det norske
folk. Selv om potet engasjerer forbrukerne i Norge spiser hver og en av oss stadig mindre av det Norge kan produsere mer av. Derfor
er forbrukerne den viktigste målgruppen for nybrottsprosjektet «Økt verdiskapning potet».

Prosjektets målsetting
1.

Øke norskandelen potet med 10 prosent eller 9 millioner kilo som tilsvarer 44 millioner kroner

2.

Etablerer et nøytralt organ mellom potetdyrkerne og salgskanalene som klassiﬁserer potetene

3.

Øke etterspørselen fra forbrukere etter norsk matpotet med to kilo per person per år

Forankret eierskap
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Prosjektet «Økt verdiskaping potet» er godt forankret i Grue kommune. Fra august 2020 har prosjektet blitt forankret hos ordfører
Rune Grenberg. Kjetil Dammen, som er utvalgsleder for samfunn og næring, har fra januar 2021 tatt et aktivt eierskap til prosjektet.
Mulighetene for næringsutvikling av den viktigste inntektskilden til kommunen, som er produksjon av poteter, er strategisk viktig for
Grue kommune, mener Dammen.
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Engasjert leder i Grue kommune
Siv B Thorshaug, som er avdelingsleder for samfunn i Grue kommune, har fra mai 2020
jobbet målrettet for å kunne gjennomføre dette potetprosjektet. I tillegg til at Siv er
styringsgruppeleder jobber hun parallelt med å forankre eierskap i de andre kommunene.
Næringsinntekter generelt fra landbruk og spesielt fra potetproduksjon kan skape økte
inntekter for hele Glåmdalsregionene om fellesskapet ser verdien i et samarbeid.

Kommunikasjonsstrategi
Vi har noen oppgaver å løse. Tørken rundt i verden, som er skapt av
klimaendringer, kan bli den nye pandemien. Resistente bakterier, som truer
folkehelsa, er verdens største helsetrussel.
Det er kun 1100 potetdyrkere igjen til å produsere potet til 5,7 millioner
innbyggere. 158 av dem produserer potet i Glåmdalsregionen.
To bønder legger ned gårdsbruket sitt hver eneste dag. Gjennomsnittsalderen
på den norske bonden er 54 år.
Hvem skal produsere maten vår i fremtiden?
Det må vi løse i dag!
Derfor skal vi dele kunnskap om norsk potet. Prosjektet har følgende
kommunikasjonsstrategi:
●
●
●
●

Grue kommune sender nyhetsbrev til sine potetdyrkere
Glåmdalen deler kunnskap til innbyggere i regionen
Heimkunnskap deler kunnskap nasjonalt
Styringsgruppa forankrer eierskap hos kommuner og
kommunepolitikere og stortingspolitikere

Sammen skaper vi stolthet om norsk potetproduksjon!

Fremdrift potetprosjekt
●

Forprosjekt potet gjennomført fra oktober 2020 til mars 2021

●

Forprosjektet dannet grunnlag for hovedprosjektet

●

Prosjektbeskrivelsen av hovedprosjektet er forankret

●

Gjennomført fotoshoot hos Tom Brauter og Einar Borg tirsdag 8. juni
sammen med
○

Journalist Negård fra Glåmdalen

○

Camilla Bye fra Norsk landbruksrådgivning

○

Heimkunnskap ved Mariann Tveter

●

Møter og forankring med andre kommuner i Glåmdalen

●

Prosjektet krever ﬁnansiering og styringsgruppa jobber aktivt med
dette

●

Filmprosjekt starter juli 2021 og fortsetter utover høsten

●

Forbrukerstudie planlegges
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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

