
Grønnsaker og potet i nord 



Tromspotet AS og Art Nor AS 
• 20 års felles historie på Silsand på Senja 
• Konsum, storhusholdning, industri 
• 26 ansatte + ekstrahjelpere/sommervikarer 
• Ca. 60 millioner i omsetning 
 



Tromspotet AS og Art Nor AS  

 

 

Tromspotet 
  

• Lager, pakkeri, 
serviceanlegg 

• Produsenteid (51%) 

• Håndterer ca. 3500 tonn 
potet årlig 

• Hovedmarked i dag fra 
Trondheim og nordover 

Art Nor 

• Produksjon av sous vide 
tilbehørsprodukter 

• Jobber med sammensatte 
produkter 

• Produserer over 900 tonn 
kokte produkter i sør og 
nord 

Felles administrasjon, ledelse og arbeidsstokk 



Det er enda snø i fjellet 
når vi sår, og igjen snø i 

fjellet når vi høster.  
 

Arktisk mat!  



Gulløye fra Nord-Norge 

Gulløye fra Nord-Norge 



 

Målselvnepe 





Potet i 20 år 

• Ca 2500 tonn årlig, stabilt 

• Utfordringer i våre strøk  
– Kort vekstsesong 

– Lang lagersesong 

– Sortsutvikling pågår sørpå og i utlandet 

• Finne løsninger, f.eks:  
– Sortsmateriale – sortsutvikling, Grundnes gård 

– Forlenge vekstsesongen – brøyting, åting, duk, plast, 
forgroing 

– Lagerdyktig potet - skallfast 

 





Kresne 
forbrukere og 
pene poteter 

 
Hvilken jordart gir 

finest skall? 
 

Økt konkurransekraft for norske 
matpoteter 

 
(Landsdekkende prosjekt. NIBIO, Nofima, 

NLR, potetbransjen)   



Vi leter etter den beste poteten! 

Sortsutvikling i samarbeid med Graminor, norsk potetforedler. Startet i 2006, 
testet ut flere tusen kloner til nå. Målet er å finne en ny sort til konsum eller en 
allrounder, som er godt tilpasset nordnorske vekstforhold og har mange gode 
egenskaper både i dyrking og bearbeiding. Prosjekteier: Grundnes gård.  



Grønnsaker 

• Ingen volumproduksjon før 2014 med unntak av 
noe Målselvnepe og kålrot sporadisk fra 2006 - 
2011 

• Utfordringer 
– Kort vekstsesong 
– Lang lagersesong 
– Sortsutvikling i utlandet 

 
– Lite volumer 
– Kunnskapen på tur til å forsvinne 
– Ingen vaske- og pakkelinjer 



VI ØNSKER Å ETABLERE EN 
VOLUMPRODUKSJON AV  
ARKTISKE GRØNNSAKER. 

 
 HVORDAN? 

  

 
VI MÅ JOBBE PÅ FLERE FRONTER.  

 
 



Prosjekt:  
Nye veier for arktisk 
grønnsaksproduksjon 
Produsentorganisasjonen Ottar  

Kompetanse, nettverksbygging, igangsetting 



Håløygen og to hybrider etter Håløygen 

Castello 
H284 

H196 

Håløygen 



Mekanisering – såing 
Tromspotet 

 



Mekanisering – høsting 
Maskinring Midt-Troms AS 



Takk til alle som står på for potet- og 
grønnsaksproduksjonen 

• Produsentorganisasjonen Ottar og alle bønder 

• Andre (lokalmat)bedrifter; omsetningsledd 

• Kommunene 

• Fylkesmannen og Fylkeskommunen 

• Innovasjon Norge 

• Norsk landbruksrådgiving 

• NIBIO, Nofima, Graminor 

 



Noen 
representanter for 
de som satser !  



Sesongen 2015:  
Flere unge gårdbrukere under 25 prøver seg på 
grønnsaker!  
De har levert 30 tonn nepe og ca. 50 tonn kålrot.  


