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Dato 24/04/2019 

Retningslinjer for Fagforum Potet 
Fagforum Potet er et samarbeidsprosjekt mellom NIBIO, Norsk Landbruksrådgiving og store deler av 

potetbransjen. Fagforum Potet ble opprettet i 2006, og skal være et effektivt og samlende 

kontaktledd for all potetfaglig aktivitet i Norge. Det skal bidra til å sikre en markedstilpasset, norsk 

kvalitetsproduksjon av poteter. 

 

Målsetting 

Målet med Fagforum Potet er å øke ressursutnyttelsen innen forskning, utvikling og rådgivning og å 

bidra til økt verdiskaping for norske poteter. Fagforum Potet skal blant annet bidra til: 

• Effektiv formidling av forskningsresultater og kunnskap om poteter og potetdyrking, primært 

gjennom nettstedet www.potet.no 

• God samordning av potetaktiviteten mellom Norsk Landbruksrådgiving og NIBIO 

• God informasjonsflyt mellom bedrifter, institutter og organisasjoner som arbeider med potet 

• Initiering og koordinering av ny brukerrettet forskning innenfor potetområdet 

 

Styringsgruppe 
Fagforum Potet ledes av ei styringsgruppe. Gruppen skal representere hele den norske potetbransje 

Styringsgruppen er sammensatt av:  

• Leder (NIBIO) 

Leder er representant fra NIBIO. NIBIO oppnevner representant.  

 

• Representant fra Norsk Landbruksrådgiving (NLR) + vara 

Oppnevnes av NLRs rådgivergruppe innen potetfaget. Representanten sitter for 3 år om 

gangen med mulighet for forlengelse. 

 

• Representant fra matpotetbransjen + vara 

Matpotetbransjen har en representant samt vara. Matpotetbransjen oppnevner en 

representant som sitter for 3 år om gangen med mulighet for forlengelse. Vara må være fra 

en annen bedrift enn representanten.   

 

• Representant fra industripotetbransjen + vara 

Industripotetbransjen har tilsvarende system som matpotetbransjen (se over) 

 

• 2 potetprodusenter (+ 2 vara) 

Representanter for potetprodusenter samt vara i ulike deler av potetbransjen oppnevnes av 

produsentlag. Den ene representant oppnevnes av GrøntProdusentene Samarbeidsråd (GPS) 

og den andre av Kontraktdyrkernes Landslag (KDL). Representant og vara sitter for 3 år om 

gangen med mulighet for forlengelse. 
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• Prosjektkoordinator(er) (NLR og NIBIO) 

Prosjektkoordinator(ene), en 50% stilling fordelt på 1-2 personer i NIBIO og NLR. 

Prosjektkoordinator(ene) oppnevnes fra NIBIO og NLR og må være engasjert av begge slik at 

det fungerer som et naturlig knutepunkt for den potetfaglige aktiviteten. 

Prosjektkoordinatorene rapporterer til styringsgruppa, og tar viktige avgjørelser i samråd 

med denne.  

 

Representantene nomineres i desember og godkjennes av Bransjemøtet i januar. 

 

Perioder for de ulike representantene med tre-års sykluser:  

2019-22-25-28-osv: Ny periode – matbransjen 

2020-23-26-29-osv: Ny periode – industrien + matpoteleverandør 

2021-24-27-30-osv: Ny periode – industrileverandør + NLR 

Max periode=3 år*2 

 

Styringsgruppa har møter ved behov, enten ved fysiske møter, eller per telefon. En av 

prosjektkoordinatorene er sekretær for styringsgruppa. 

Styringsgruppen utarbeider hvert år en arbeidsplan for den kommende periode. Styringsgruppen 

avvikler 4-6 møter per år (herav minst 2 fysiske møter). 

 

Om initiativtakerne 

NIBIO er et nasjonalt forskningsinstitutt med aktiviteter innen landbruk, matproduksjon, plantehelse, 
miljø og ressursforvaltning, og med avdelinger over hele landet. Potetforskningen ledes fra NIBIO 
Apelsvoll, men med betydelig aktivitet også ved NIBIO Bioteknologi og Plantehelse og NIBIO Landvik. 
 
Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er en paraply- og serviceorganisasjon for ti regionale 
rådgivingsenheter med til sammen 29.000 medlemmer og 330 ansatte over hele landet. NLR er 
bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som 
rådgiverne formidler til næringsutøvere i landbruket. Norsk Landbruksrådgivning har potetrådgivere 
som koordineres gjennom en Fagkoordinator og et Fagforum for potet. 
 
Det formelle og økonomiske ansvaret for Fagforum Potet deles likt mellom Norsk Landbruksrådgiving 
og NIBIO. 

 

Øvrig finansiering 

Landbruksdirektoratet er sentral i finansieringen av Fagforum Potet. 
 
Potetbransjen er viktige støttespillere og samarbeidspartnere i Fagforum Potet.  
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Aktiviteter i Fagforum Potet 
• Kontinuerlig utvikling og forbedring av hjemmesiden www.potet.no. 

• Årlig Bransjemøte i regi av Fagforum Potet, vanligvis i midten av januar. Fokus på aktuelle 

temaer som kan relateres både til virksomheten i Fagforum Potet og til viktige utfordringer 

for bransjen. 

• Utsending via e-post. Brukes både til utsending av informasjon fra prosjektet, og for å be om 

innspill til arbeidet i Fagforum Potet. E-postlista er foreløpig åpen for alle potetrelaterte 

organisasjoner, bedrifter og instanser som ønsker det. 

• Årlig utarbeidelse av statistikk over skader og sykdommer for norske poteter, basert på data 

fra mottakerne av potet. 

• Diverse arbeid i forbindelse med initiering og oppfølging av konkrete prosjekter av 

fellesinteresse for bransjen. 

  
 

http://www.potet.no/

