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Søknad om utbetaling av forskudd for prosjekt 

NYE POTETSORTER FOR ARKTISK POTETPRODUKSJON  
 
Viser til tilsagn av 11.06.2013 og ber med dette om utbetaling av forskudd for prosjektåret 2015. 
Midlene kan overføres vår konto nr 9365 18 51260. 
 
Status i prosjektet pr desember 2015 
 
Felt på Grundnes vekstsesongen 2015 

 Potetkrysninger fra 2013-generasjonen: utvalg i 73 nummersorter 
 Potetkrysninger fra 2012-generasjonen: utvalg i 44 nummersorter 
 Potetkrysninger fra 2011-generasjonen: avlingsfelt med 3 gjentak, 1 høstetid. 13 

nummersorter og 3 målesorter 
 Potetkrysninger fra 2010-generasjonen: avlingsfelt med 2x2 gjentak, 2 høstetider. 10 

nummersorter og 3 målesorter 
 Potetkrysninger fra 2006-2009-generasjonene: avlingsfelt med 2x2 gjentak, 2 høstetider. 12 

nummersorter og 3 målesorter 
 Avlingsfelt for Graminor med de mest lovende potetkrysninger fra 2006-2007-generasjonene. 

15 nummersorter og 3 målesorter 
 Dyrkingstekniske forsøk: 6 avlingsfelt med 3 ulike setteavstander og 3 ulike gjødslingsnivå. 2 

høstetider. Sorter: P04-62-41 og G06-1150. 2 målesorter (Esmee og Van Gogh). 
 Storskalautprøving av P04-62-41. 0,3 daa 

 
Det er gjennomført sortering og kvalitetskontroll av alle feltene. Registreringene blir behandlet 
statistisk i løpet av nyåret. Endelig rapport for 2015 vil foreligge før påske. 27. august var det visning i 
felt for alle interesserte, og vi hadde besøk av Graminor og Strand Unikorn. Graminor orienterte om 
satsninga på nye norske sorter – og Strand Unikorn om settepotetsituasjonen på nye sorter i markedet. 
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Økonomi 
Finansieringa av prosjektet for 2015-2017 er i henhold til prosjektplan: Innovasjon Norge tiltrådde 
prosjektet pr 14. april 2015 med kr 1 000 000,- over tre år. 
 
Graminor har ytret ønske om nøytralitet ovenfor potetbransjen – og har anbefalt at Strand Unikorn får 
tilbud om å støtte prosjektet. Strand Unikorn fikk derfor skriftlig tilbud av 10.11.2015 om å støtte 
prosjektet med kr 50 000,- i 2016 og 2017. Dette er innenfor rammen av det opprinnelige budsjett. 
Dersom Strand Unikorn finner å støtte prosjektet med hele eller deler av denne summen, blir det ikke 
sendt søknad om støtte fra næringsfond i Midt-Troms kommunene for 2016 og 2017.  
 
Næringsfondet i Målselv kommune støttet prosjektet med kr 50 000,- for 2015. 
 
 

 
1.september 2015. Olav Grundnes og Ulrike Naumann studerer utvalget i 2013-krysningene 
 
Dersom spørsmål til prosjektet, kontakt Olav Grundnes eller prosjektleder Kristin Sørensen på tlf: 992 
99 460 / e-post: kristin@tromspotet.no 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Olav Grundnes 
Grundnes Gård 
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