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Velkommen til Potato Scandinavia 2022!
Potato Scandinavia så dagens lys i Dagsmark, Finland 2015, og i Norge ble potetmessen 
arrangert for første gang på Grinder gård, Grue i 2017. Arrangementet ønskes arrangert 
hvert tredje år i Norge, Sverige og Finland, men har de siste årene hatt noe opphold 
grunnet pandemien. I dag, 18.august 2022, kan vi igjen invitere til en ny runde med 
Potato Scandinavia på Grinder gård! I løpet av dagen er det muligheter for å delta på 
utstilling og snakke med aktører i hele potetindustrien, samt delta på fagforedrag og 
se potetforsøk. I tillegg til dette vil du kunne delta på omvisning hos Hvebergsmoen 
potetpakkeri og se demonstrasjoner av høstemaskiner og annet jordarbeidingsutstyr. 
Følg med på programmet gjennom dagen. Minibusser går i shuttletrafikk fra parkeringa 
til utstillingsområdet. Bussen kjører også til Hvebergsmoen Potetpakkeri. 
Bedre Gardsdrift, Klosser Innovasjon og Norsk Landbruksrådgiving Øst ønsker deg 
velkommen til Potato Scandinavia, den største potetmessen i Scandinavia. 

Potato Scandinavia first saw the light of day in Dagsmark, Finland 2015. In Norway the 
potato field day was first held at Grinder farm, Grue in 2017. The event was supposed 
to be held every third year in Finland, Sweeden and Norway, but due to the pandemic 
we had a delay. Today, august 18th 2022, we wish to once again welcome you to Potato 
Scandinavia at Grinder farm. Throughout the day you will be able to look at an exhibiti-
on and talk to people in the potato industry, and participate in lectures and watch field 
trials. You can also participate in guided tours at Hvebergsmoen potato packing factory 
and look at demonstrations of potato harvesting and tillage. Take a look at the program. 
Mini busses will run shuttled traffic from the parking area to the exhibition area. The 
bus also runs to Hvebergsmoen Potetpakkeri. 
Bedre Gardsdrift, Klosser Innovasjon and Norsk Landbruksrådgiving Øst welcome you 
to Potato Scandinavia, the largest potato field day in Scandinavia.

En stor takk til våre samarbeidspartere/  
a big thank you to the contributors:



Tid Hva skjer?  Hvor? (se kart) 
08.00 Servering åpner Serveringsområde
09.00 Åpning av Potato Scandinavia 2022  Utstillingsområde 
09.00 Utstilling åpner (til kl. 18.00) Utstillingsområde
09.15 Oppstart fagforedrag (se eget program nedenfor) Foredragsrom/forsøksfelt
10.00 Oppstart omvisning Hvebergsmoen (til 14.00) Busser fra messeområde 
10.00 Demonstrasjon høstemaskiner  Demo høstemaskiner
12.00 Demonstrasjon av vanningsanlegg  Buss (merket i kart)
13.00 Demonstrasjon jordarbeiding  Demo jordarbeiding
15.00 Demonstrasjon høstemaskiner  Demo høstemaskiner
17.00 Potetpub Serveringsområde 

Program for fagforedrag 
Tid Tema Foredragsholdere Hvor? 
9.15-9.55 Fremtidens potetknoll:  
 hva fokuseres det på i avlsarbeidet?   Hans Arne Krogsti, Graminor Forsøksområde
 Nye og aktuelle potetsorter (visning i forsøksfelt)
11.00-11.20 Dyrking og erfaring med småpotetproduksjon Jan Arne Broen, råvaresjef BAMA Forsøksområde
11.30-11.50  Småpoteter: marked og muligheter Devi Røsan Ahuja, produktsjef BAMA Foredragssalen
12.00-12.20 Agritech: muligheter innen teknologi Kristiane Haug Berg, Heidner Foredragssalen 
12.30-12.55 Satellittbilder for presisjonsgjødsling i potet Hanna Pauline Næss, NLR Viken Foredragssalen 
16.10-16.50 Nye og aktuelle potetsorter (visning i forsøksfelt) Hans Arne Krogsti, Graminor Forsøksområde

 

Forsøksområde og fagforedrag

Foredragssalen rommer plass til et begrenset antall personer, så ønsker du å delta på enkelte foredrag 
kan det lønne seg å være ute i god tid.
Fagforedrag vil finne sted i foredragssalen eller ved forsøksfeltet, som presisert i programmet. Forsøks-
feltet vil i tillegg til de oppsatte tidene for visning av nye og aktuelle potetsorter, være skiltet og betjent 
av Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO) hele dagen. Her kan du se 
følgende forsøk:
 

Nye og aktuelle potetsorter: mange norsk foredlede nummersorter til utprøving, og nye og aktuelle 
utenlandske sorter
• Verdiprøving poteter til chips for NIBIO
• Verdiprøving poteter til pommes frites for NIBIO
• Pretesting sorter for Graminor
• Demonstrasjonsfelt nye og aktuelle sorter

Gjødsling til Undset, Birkeland og Asterix

Dyrking av småpotet i bed (høstedemonstrasjon) 

PROGRAM



Time What?  Where? (see map) 
08.00 Opening food hall Food hall
09.00 Opening Potato Scandinavia 2022  Exhibition area
09.00 Opening exhibition (until 18.00) Exhibition area
09.15 Potato lectures (see seperate program below) Lecture hall/field trial
10.00 Guided tours at Hvebergsmoen poatato packing factory (until 14.00) Busses from feirgrounds 
11.00 Demonstration harvesting  Demo area: harvesting
12.00 Demonstration of irrigation system  Buss from fairgrounds (see map)
13.00 Demonstration tillage  Demo area: tillage
15.00 Demonstration harvesting  Demo area: harvesting
17.00 Potaopub Food hall
 

Lecture program

Time  Topic Speakers Where? 
9.15-9.55 The future potato:  
 the main focus in the breeding program?  Hans Arne Krogsti, Graminor Field trial 
 Different potato varieties (demonstration) 
11.00-11.20   Cultivation techniques/  
 experience with growing baby potatoes Jan A.Broen, Supply manager BAMA Field trial
11.30-11.50   Baby potatoes: market and opportunities Devi R.Ahuja, product manager BAMA Lecture hall
12.00-12.20 Agritech: opportunities in technology Kristiane Haug Berg, Heidner Lecture hall
12.30-12.55 Satellite imagery for precise fertilization Hanna Pauline Næss, NLR Viken Lecture hall
16.10-16.50 Different potato varieties (demonstration) Hans Arne Krogsti, Graminor Field trial

Field trials and lectures

The lecture hall only has space for a limited number of people. If you want to join one of the lectures, 
make sure to get there in good time.
The lectures will be held in the lecture hall or at the field trials (see lecture program). At the field trials, 
you can meet advisers (NLR) and researchers (NIBIO) throughout the day, and you can see different trials: 

New and different potato varieties: different varieties from both Graminor (Norwegian breeder)  
and other breeders
• Varieties for chips for NIBIO
• Varieties for french fries for NIBIO
• Pre-testing new varieties from Graminor
• Demonstration: new and different varieties

Fertilization for the varieties Undset, Birkeland and Asterix

Growing of baby potatoes (will be used for harvest demonstration) 

PROGRAM



Hvebergsmoen potetpakkeri

Grinder Gård



1. Utstillingsområde/
 exhibition area
2. Innendørs utstilling/
 indoor exhibition area
3. Matservering/food hall 
4. Foredragssal/lecture hall 
5. Demonstrasjon høstemaskiner/ 
 demo: harvesting area
6. Demonstrasjon jordarbeiding/ 
 demo tillage area 
7. Forsøksområde/field trials
8. Buss Hvebergsmoen/parkering/ 
 busses Hvebergsmoen/parking 
9. Buss til vanningsannlegg (12.00)/ 
 buss irrigation system (12.00)



1. Utstillingsområde/ 
 exhibition area
2. Innendørs utstilling/
 indoor exhibition area
3. Matservering/food hall 
4. Foredragssal/lecture hall 
8. Buss Hvebergsmoen/parkering/
 busses Hvebergsmoen/parking 
9. Buss til vanningsannlegg (12.00)/
 buss irrigation system (12.00)



Utstillere/exhibitors

Agriteknikk AS
Agdir Drift AS
Akershus Traktor Import
Andershornstein AB
Baltebøl
Bedre Gardsdrift
Brødrene Freberg
CF Maskin AS
Datavaxt
DNB
EMVE Sweden AB
Felleskjøpet
Fiskå Mølle Flisa 
Fjordkraft
Flex Kongsvinger AS
FMC Agricultural
Gartnerhallen
Glåmdal Maskin/Kirkenær Landbruksservice
Graminor
Grimme / Eikmaskin
Grue Sparebank
Grønt Maskin AS
Hardi Norge

Hasle Traktor
Hektner Maskin AS
Hoff SA
Hvebergsmoen Potetpakkeri AS
IPC Foma
Klosser Innovasjon
Landkreditt Bank
Maarud
NLR
Norgro
Norwegian Agro/Lena Maskin
Røsholt Maskin
ScanStore AS
Sparebank 1 Østlandet
Strand Unikorn AS
Syngenta Nordic
Thandel
Thorsen Teknikk
Toyota Sulland Kongsvinger
VPL-system/Henrik Fuglsang
Vreten Norge
Yara
Ålø Norge AS


