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nyhet

dagens navn
28. august: Artur, August
29. august: Johan, Jone, Jo
30. august: Benjamin, Ben 
31. august: Berta, Berte
1. september: Solveig, 
Solvor

dagens ord
Min bil, min Villa og min 
Elskerinde, refreng fra en 
sangfarse: Ditlev Hansens 
Eventyr av Carl Arctander 
og Alfred Kjerulf, Nørrebros 
Teater, Kbn. 1917.

Sitatleksikon. Bevingede ord, sitater, 
ordtak og fyndord. Kunnskapsfor-
laget

dagens lengde
har avtatt med 5 timer og 
32 minutter siden sommer-
solverv.

flo & fjære
I dag:
10.54 og 23.06.
Fjære kl. 4.46 og 17.01.

I morgen:
Flo kl. 11.38 og 23.49.
Fjære kl. 5.31 og 17.45.

Søndag:
Flo kl. 12.21.
Fjære kl. 6.14 og 18.27.

Mandag:
Flo kl. 0.31 og 13.03.
Fjære kl. 6.58 og 19.10.

Tirsdag:
Flo kl. 2.15 og 14.46.
Fjære kl. 8.42 og 20.54.

DAGEN
I DAG

Rolf Jonas 
Hurlen

Sunndalspotet seiler i 
medvind.
Inge Nordvik
redaksjon@driva.no

– Vi ønsker ikke bare å være i 
toppen blant potetprodusentene i 
Norge – men også i hele Skandi-
navia, sier potetgründer Ivar 
Grødal. Og selskapet kan vise til 
en solid produksjonsvekst – fra en 
årsomsetning på 6–7 millioner 
kroner i 2006 til 35–37 millioner 
i inneværende år. Målet for Sunn-
dalspotet er ikke først og fremst å 
gi størst mulig overskudd til 
eierne, men å sikre god og trygg 
avsetning for potetprodusentene 
fra et topp moderne anlegg, 
samtidig som man får inn nødven-
dige midler til nyinvesteringer. 
Grødal selv har ikke lenger noen 
formell funksjon i lagets styrende 
organer, men er fortsatt en av de 
største leverandørene og legger 
ikke skjul på at han brenner fort-
satt for saken som aldri før.

Godt nettverk
Han sier veldig fornøyd med det 
arbeidet både styret, ledet av Svein 
Kåre Saksen, og daglig leder Ivar 
Bakken utfører. Samtidig er han 
glad for at man har klart å forsterke 
styret med ressurspersoner i tillegg 
til representantene for produsen-
tene. – Å samle sterke og gode 
ressurser i ei gruppe har vi kjøle 
stor tru på, sier Grødal, som 
sammen med Bakken ledet de 
frammøtte gjennom anlegget 
under årets åpne dag onsdag. 

Grødal finner også grunn til å 
framheve viktigheten av å skaffe 
seg et godt nettverk – noe Sunn-
dalspotet har lyktes med. Han 

nevner i fleng – Innovasjon Norge 
– Fylkesmannen – Sunndal 
kommune, Sunndal Sparebank, 
den lokale smeden, den lokale 
elektrikeren – og ikke minst 
Sunndal Næringsselskap. – Det er 
viktig med en kjemi som stemmer. 
Her har en virkelig lyktes med å få 
til noe i lag. Interessant er det også 
å kunne konstatere at det i en 
industrikommune som Sunndal 
har vært mulig å skape noe også 
innen primærnæringene. Dette må 
kunne betegnes som et kvalitets-
stempel både for Sunndalspotet og 
for Næringsselskapet. – Vi er også 
stolte over anerkjennelse vi har fått 
blant annet fra Klonavlssenteret i 
Overhalla, og at vi har fått henven-
delser om at man ønsker folk fra 
Sunndalspotet dit opp for at de 
skal kunne få lære av oss.

Gode forhold
De frammøtte onsdag ble geleidet 
gjennom hele anlegget – fra pote-
tene kommer inn – via en vaske-
prosess videre til manuell og 
optisk sortering til den helautoma-
tiserte pakke linja og videre til 
lageret. Den optiske sorteringen 
har en kapasitet på ti tonn i timen. 
Den åpne dagen var en enestående 
mulighet for bedriften til å vise 
fram hva de har å tilby. Et skår i 
gleden var det derfor at det viste 
seg at denne datoen dessverre 
kolliderte med storarrangementet 
Matmessa i Ålesund. Dette 
medførte at en del viktige samar-
beidspartnere for Sunndalspotet 
som svært gjerne skulle ha deltatt 
dessverre måtte melde avbud 
denne gangen.

I Sunndal er det gode forhold 
for potetproduksjon fra naturen 
av. Likevel klarer ikke potetbøn-

dene i Sunndal å levere all poteten 
bedriften trenger, så stadig vekk 
kommer trailere fra omlandet og 
leverer poteter her. Hovedkundene 
til Sunndalspotet er de store 
kjedene. Kun noen få lokale serve-
ringssteder får poteter direkte fra 
oss.

Forskningsprosjekt
Onsdagens omvisning ble 

avsluttet i det imponerende potet-
lageret, hvor styreleder Svein Åge 
Saksen holdt en orientering. 
Saksen sier til Driva at han synes 
styreledervervet i Sunndalspotet er 
veldig interessant og givende. 
Mange engasjerte produsenter og 
et bredt sammensatt styre med 
god kompetanse bidrar til dette. 
Også han sier seg veldig godt 
fornøyd med å ha fått Ivar Bakken 
på plass som daglig leder. – 
Kvalitet i alle ledd er viktig. Sunn-
dalspotet har derfor satt i gang et 
utviklingsprosjekt med tanke på å 
heve det faglige nivået blant 
produsentene tilknyttet bedriften. 
Målsettingen er å løfte alle opp 
mot nivået til de beste. Videre er 
Sunndalspotet med i et fors-

kningsprosjekt ved NTNU, der 
formålet er å gjøre hele verdi-
kjeden (fra jord til bord) bedre.

Dagens styre i Sunndalspotet 
består av Svein Åge Saksen, styre-
leder, Per Grødal, Bjørn Ove 
Ansnes, Kjell Inge Brendehaug og 
Karstein Settemsdal.

 

– I toppen 
i Skandinavia

I toppen: – Sunndalspotet ønsker ikke bare å være i toppen blant potet-
produsentene i Norge – men også i hele Skandinavia, sier potetgründer 
Ivar Grødal. Her sammen med seniorrådgiver Magna Bergem ved Fylkes-
mannen i Møre og Romsdal.

Ønsker velkommen: Daglig leder 
i Sunndalspotet, Ivar Bakken, 
ønsker de frammøtte velkommen 
til åpen dag. Her sammen med 
styreleder Svein Åge Saksen og 
styremedlem Kjell Inge Brende-
haug.

Optisk sortering: Geir Asbjørn Gikling, nærmest, i full sving i optisk 
sortering med Asbjørn Bjerkan og styremedlem Bjørn Ove Ansnes bak.

Potetbasert: Ola Inge Gikling fra 
Timian og Persille leverte på 
bestilling lekre, potetbaserte 
retter til de mange frammøtte. 
Disse falt utvilsomt i smak. Fra 
venstre Alf Einar Bjørnstad, leder i 
NorGro, Asbjørn Bjerkan, 
rådgiver Norsk Landbruksrådgi-
ving Namdal, Arnfinn Gartland, 
Overhalla klonavlsenter og Helge 
Nilsen fra Eiksenteret i Surnadal.


