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1. INNLEDNING 
Dysterjordet andelslandbruk ble opprettet 
23.11.2014. Vi leier ca. 14 da jord fra Dyster gård 
i sentrum av Ås.  
 
Denne sesongen har vi vært 215 andelshavere 
inkludert 4 ungdom 13-17 år og 42 barn 5-12 år. 
Dette tilsvarer 181,5 hele andeler. Hoveddelen av 
andelshaverne er bosatt i Ås kommune, deretter 
kommer Oslo, Ski, Frogn og Vestby samt fem 
andre kommuner. 
 
Dette var vårt andre år på Dysterjordet, og alt i 
alt var sesongen veldig bra. Overflod av mye 
grønnsaker, og vi har utviklet oss merkbart siden 
året før, både agronomisk og organisatorisk. 
Dugnadene var gode – og klimaet gunstig. Alt i alt 
er vi kjempefornøyde med nok en sesong! 
 
På vår hjemmeside www.dysterjordet.no kan du lese enda mer om oss! 

2. STYRET  
Styret ble valgt på årsmøtet 25. januar og har bestått av følgende 
medlemmer: 

- Bianca Wathne Gelink (styreleder)  1 år 	
- Marie Bjørneby    2 år   
- Heidi Lauritzen     2 år 

- Siv Aurdal      2 år 
- Gunnar Bengtsson    1 år  
- Martin Knoop     1 år 

- Camilla Sæbjørnsen   1 år 

- Brage B. Monsen (1. vara)  2 år 

- Emil Villyn (2. vara)    2 år 
- Thea Marum (3. vara)    2 år 

Da Heidi Lauritzen trådte ut av styret pga. flytting trådte Brage Monsen 
inn som fast medlem av styret i august. 

Styret har hatt 7 møter i 2016. Daglig leder (referent) og gartner har vært 
innkalt til alle styremøter. 

Styret har hatt en aktiv rolle i driften, flere styremedlemmer har deltatt i 
arbeidsgrupper og tatt ansvar for diverse oppgaver. 
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3. ORGANISERING AV ARBEIDET 
I henhold til budsjett for 2016 har daglig leder Kjersti Helgeland 250 t 
tilsvarende ca. 14 % stilling og gartner Håkon Mella 850 t tilsvarende 50 % 
stilling (850 t). I årets første tre første måneder fakturerte de fra eget firma, 
men fra og med april ble de ansatt iht. vedtak på årsmøtet. 

Daglig leder har ansvaret for den løpende kommunikasjonen med 
andelshaverne, inkludert nettsiden www.dysterjordet.no, nyhetseposter og 
høstemeldinger. Videre har daglig leder ansvar for økonomi og regnskap, 
og sakspapirer til styremøter, årsmøter mv. Fra mai til november har det 
vært sendt ut ukentlig nyhetsepost med høstemelding vedlagt fra uke 26 til 
42. Daglig leder jobbet ca. 270 t i 2016.  

Gartneren har hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av 
grønnsaksproduksjonen. I juli hadde han en ukes ferie og to 
gartnermedhjelpere (andelshavere) tro til på jordet De jobbet ca. 80 t til 
sammen i juli og litt i august. Gartneren jobbet ca. 785 t i 2016. Håkon ble 
pappa i februar, og de 9 siste ukene av året hadde han pappapermisjon, 
dvs. at han brukte færre timer enn planlagt. Lønn under foreldrepermisjon 
refunderes fra NAV. 

Voksne andelshaverne har i 2016 vært forpliktet til å gjennomføre 6 t 
dugnad i løpet av sesongen, dette tilsvarer 1014 timer. Mange har lagt ned 
enda flere timer, noen har nok lagt ned færre. Det er registrert til sammen 
861 nedlagte dugnadstimer i aktivitetskalenderen vår i 2016 inkludert ca. 
50 t til stands på Ås martnan, Grønn festival og åpen gård.  

Følgende arbeidsgrupper har vært aktive i 2016: 

• Gartnergruppe; vekstplan, dugnader på jordet mm.  
• Urtegruppa; begynt å anlegge urtespiral og et urtebed med stauder 

mm. 
• Anleggsgruppe; tak på redskapsbu, levegg, maling mm. 
• Barnegruppe; anlegge egen ”barnehage”, dugnader med barn mm. 
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4. UTSTYR OG ANLEGG 
 

a. Utstyr, eget og innleid 
Vi kjøpte inn en enkel ugressbrenner (gass), flere ugresshakker i ulik 
størrelse, stikkegreip og vanlige greip. I tillegg ble det anskaffet gassbluss 
til å koke kaffe o.l. for de som arbeider på jordet. Annet utstyr som ikke går 
i verktøykategorien er pluggbrett for småplanter, mypex-duk (vevd 
planteduk, hovedsaklig brukt i veksttunnelen), oppbindingsutstyr til 
tomatene, insektsnett (100 x 12 m) og pvc-bøyler til agrylduk/insektsnett. 
Vi har kjøpt en egen potetsetter brukt, som trenger overhaling 
/rustfjerning, pussing og maling. 
 
Vi har fått en risknuser av NMBU til å bruke med traktoren. 
 
Vi leide inn noe hjelp for en symbolsk sum av en lokal småbruker (Harald 
Slaatsveen stilte med traktor, fører og utstyr) til å sette poteter og harve 
opp noen områder rundt og inne i veksttunnelen. Stor traktor, fører og 
utstyr har også blitt leid fra Dyster gård i forbindelse med jordbearbeiding 
og gjødsling tidlig i sesongen. I tillegg til liten traktor med diverse utstyr 
(harv, hyppeskjær, potetopptaker mm.) som vi disponerer fritt. 
 

b. Fysiske anlegg 
Den største fysiske anskaffelsen i 2016 var kjøp av veksttunnel. Vi fant en 
brukt tunnel på finn.no og måtte ut med under halvparten (kr 15.000) av 
hva vi hadde forventet og budsjettert med (kr 40.000). Den ble mye større 
enn planlagt, så selv om det manglet noen deler og det tok tid å få den på 
plass er vi veldig fornøyd med resultatet. Stor takk til dere som var med å 
sette den opp! 
 
Redskapsboden ble malt og fikset ferdig, utedoen fikk også et nytt strøk  
med maling. I tillegg ble det bygget et tak ut fra redskapsboden, med 
tilhørende levegg mot veien. Særs velkomment for gartner og medhjelperes 
lunsjpause. 
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5. DYRKINGSSESONGEN 
a. Generelt  

Dette var andre år på Dysterjordet, og alt i alt var sesongen veldig bra. 
Overflod av mye grønnsaker, og vi har utviklet oss merkbart siden året før, 
både agronomisk og organisatorisk. Dugnadene var gode. Og klimaet 
gunstig. Årets temperaturer og nedbør stod oss bi, selv om frosten kom 
tidligere var det jevnt over mye høyere temperaturer og jevnlig nedbør i 
2016, i forhold til det kalde regnåret 2015. Det bidro til gode avlinger på 
mye. I 2016 hadde vi også mye av infrastrukturen på plass, med 
redskapsbod og vanningssystem. I tillegg fikk vi endelig en vannslange 
koblet til vanningsanlegget. Og en del praktisk småverktøy ble kjøpt inn, i 
tillegg til en stor veksttunnel. Vi tok med oss erfaringer og kunnskap fra i 
2015 og videreutviklet agronomien. Det var lettere å planlegge med det 
bakteppet, og det samme gjelder nå for kommende sesong. 
 
Småplanter ble kjøpt inn fra De Haes gartneri på Jevnaker (mesteparten) 
og Guren gartneri i Rygge, i tillegg til at vi fikk produsert en god del 
småplanter selv. Såvare ble bestilt fra Solhatt (mesteparten) og Runåbergs 
Fröer i Sverige. 
 
Vi etablerte et lite trekantet jorde bak redskapsboden som ble kalt 
“barnejordet”. Dette ble driftet av foreldre og barn gjennom sesongen. Her 
var det plantet et utvalg av de vekstene vi hadde ellers på jordet. 
 

    
     

b. Erfaringer  
Hva var det som ikke gikk helt som ønskelig i 2016? 

Det var en god del asiatisk bladgrønt som gikk tidlig i stokk. De stod litt 
lenge i pluggbrett og kom seg i jorda litt sent, men vi høstet frø fra dem, 
så nå har vi egne frø til salatmix til neste vår og de var ikke plantet 
forgjeves. De fleste fennikelspirene ble spist av snegler, og det holdet som 
kom seg i jorda ble plantet for sent til å få noe særlig størrelse. Det ble 
babyfennikel i 2016. Kålmøllen var det insektet som virkelig satte spor. Det 
var rekordinvasjon og en god del kålplanter ble spist av larvene fra møllen. 
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To hold med pluggplanter av kålrot forsvant, i tillegg til hold med broccoli, 
ruccola, palmekål, purpurkål, neper og grønnkål. Men alt vi hadde fått i 
jorda og med insektsnett (og bøyler) over klarte seg bra. 

Ellers ble det ble ikke så stor avling med mais og spinat som håpet. Maisen 
stod nok og sturet mye i hard vind, og ble også plantet litt sent. På 
frøpakkene står det ofte utviklingstid på de ulike sortene. Antall dager fra 
frøet spirer til moden grønnsak – men det er under optimale forhold, og det 
har vi ikke alltid på jordet. Her må vi legge inn en buffer framover, og jevnt 
over plante ting tidligere. I 2016 forsøkte vi å ikke ha masse modent i 
fellesferien og vi plantet derfor kanskje en del ting litt senere enn vi burde. 
Men det er lærdom til neste sesong. Spinaten hadde for tørre forhold ved 
spiring, så det ble ujevn spiring, noe som resulterte i at det ikke ble så tette 
bed og store avlinger dessverre. Det samme gjaldt løken. Den stod på den 
tørreste delen av jordet, med hard jord, og løk er veldig glad i mye vann 
siden den har grunt rotnett. I tillegg moret fuglene seg med å dra opp 
stikkløkene “slik at Askepott aldri kom seg på ballet”; Mye løk måtte settes 
på nytt, og en del kom seg aldri i jorda fordi gartner utsatte å sette dem. 
Men de ligger til lagring i kjelleren hjemme hos han, og hvis de overlever 
vinteren setter vi dem til våren igjen. Fuglene forsynte seg også godt av 
bønne- og ertespirer. Her blir det å legge duk over til neste år slik at de 
ikke kommer til. 

Første hold med brokkoli gikk fort i blomst og hadde små hoder. Det viste 
seg å være en høstsort vi hadde fått fra gartneriet, – og i tillegg var ikke 
jordstrukturen der de stod optimal. Man kunne se på bladverket at de 
manglet næring (lilla blader). Chiliplantene i tunnelen rakk aldri bli modne 
og røde. Siden tunnelen kom opp sent, stod også disse og sturet lenge før 
de fikk jord å vokse i under duk. Det samme gjaldt tomatene. Men de var 
uansett kun en bonus som egentlig ikke var med i vekstplanen for 2016. 
Skiltingen klarte vi dessverre ikke å få prioritert godt nok. Jordskokken bør 
også få litt mer oppmerksomhet til neste (v)år. Knollene bør tas opp og 
settes på nytt slik at jorda blir løsnet og det blir mer avstand mellom 
plantene. I 2016 ble de små og jorda hard. Her kan vi få inn flere sorter 
også. På tampen av sesongen var det en del som ble plantet litt sent. 
Ruccola, neper, mizunasalat og ett hold kinakål. De rakk ikke bli utvokst før 
frosten bremset dem ned. 
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Utfordringer 

Det er nok det samme som ellers i økologisk landbruk – ugressbekjemping, 
ugressbekjemping og ugressbekjemping. Her var vi veldig mye bedre i 
2016. Vi lærte mye på kort tid, men det er alltid rom for forbedringer. 
Utover ugress var nok tilgangen til tid den nest største utfordringen. I 
mai/juni er det veldig mye som skal skje i løpet av noen få uker. Tusenvis 
av planter skal i jorda, jordbearbeiding skal gjøres, frø skal sås, poteter og 
løk settes, vanningsanlegg må ut – i tillegg til insektsnett og duk. Å få gjort 
alt på en gang er en stor utfordring. Her må det planlegges nøye i forkant. 
I 2016 tok oppsett av tunnel mye dyrebar tid i våronna – men til neste 
sesong står den heldigvis klar. Forøvrig har vi en utfordring i 
klomprotsmitten i jorda. Den kan vi ikke gjøre så mye annet med enn å ha 
et romslig vekstskifte på 6-8 år mellom hver gang vi dyrker kålvekster på 
et sted, bruke resistente sorter og holde god jordstruktur så vannet 
dreneres godt. Å få ut vanningsanlegget kan også være utfordrende. 

Hva fungerte bra? 

Poteter er alltid en vinner, selv om det ble litt tørråte på Arielle ble det gode 
avlinger og gode poteter! Trolig fikk flere nesten dekket årsavgiften bare i 
potet. Her var det mange som fylte opp sekker til egen lagring under 
potetopptaksdagene. Vi rakk ikke knuse riset før råta kom dessverre, og vi 
sprøyter jo ikke, så litt skade var uungåelig. Hvitløk var en suksess, så vi 
satt mye mer i høst – og flere ulike typer. Gulrot ble det enormt mye av til 
slutt, men det er ønskelig med flere tidligere hold. Ellers ble det mye bra 
blomkål, og brokkoli har det forsåvidt vært masse av – hvis vi tenker på 
alle sideskuddene. Squash ble det veldig mye av. Lærdom fra 2016 er at 
det bør plantes på rekker med god avstand, eller med noe annet mellom. Å 
plante en stor del av squashen i en firkant medførte at at alt i midten ikke 
ble høstet og vokste seg gigantiske. Vi hadde sikkert tre tilhengerlass med 
monstersquash i 2016! Noe ble gitt bort, til venner, naboer og asylmottaket, 
– og siste lass sen høst gikk til en gjeng lykkelige griser på Dyster gård som 
gryntet og knasket squash i solnedgangen.  

 

Til neste år tenker vi plante mer gresskar enn squash. I år var det motsatt, 
basert på ønsker fra i fjor, men gresskar er lettere å lagre, og flere ønsker 
seg egne halloween-gresskar. Sukkererter ble det godt med. Den gamle 
norske sorten “Tidlig grønn sabel” var den som gav mest og best belger. 
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Det var interessant! Beter var det godt med, særlig de polkabetene og 
rødbetene som ble sådd i plugg og plantet ut ga god avling. Bondebønnene 
var en suksess. De stod fint, og det var mange gode tilbakemeldinger på 
hvor gode de var – i tillegg til at det var et nytt positivt bekjentskap for en 
del. Purre var nytt, og ga god avkastning. At vi i 2016 også hadde purre og 
hvitløk gjorde også at plassen til gul og rød løk var litt mindre, siden de er 
i samme familie og vil da stå i samme felt. Reddikene kom på slutten av 
sesongen, men ble veldig fine.  

På forsommeren var det for mye kålmøll og jordlopper til at det var noe vits 
å så reddik. Mangolden stod fint hele høsten, og det er nok en god idé at vi 
høster av den når den ikke er så stor – da er den mer anvendelig i 
konsistensen slik at man lett kan blande den i en salat. Og den vokser ut 
igjen. Sylteagurken ga også veldig god avling, men som med squashen bør 
den stå på rekker med noe annet i mellom slik at man kommer til. I 2016 
hadde vi lite grønngjødsel, og derav et mye større område vi kunne dyrke 
grønnsaker på. Det ble gjort bevisst for at det skulle bli mye grønnsaker, 
siden det ikke var en optimal sesong i 2015. 2016 skulle bugne, noe som 
det gjorde! Arealet vi dyrker grønnsaker på vil derfor trolig bli litt mindre i 
2017. 

 

Urtegruppa og gartnergruppa har vært aktive med å anlegge urtespiral og 
urtebed, i tillegg til å bistå ekstra på dugnader, både med å avholde 
dugnader og å delta. I tillegg har de også hatt egne dugnader. 

I sommersesongen var det to ekstra gartnermedhjelpere ansatt, Barbara 
Tessema og Aban Badrkahn, som også var andelshavere. 

c. Dugnader 
Vi gjennomførte ca. 50 dugnader med over 820 timers registrert innsats fra 
1. mai til 4. november. I tillegg skal det nevnes at mange også har lagt 
igjen arbeidstimer på jordet som ikke er registrert i kalenderen. 
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6. DEBIO-GODKJENNING 
Debio gjennomførte revisjon 7. september uten anmerkninger. 2016 var 
andre år i karens, dvs. at vi blir sertifisert som økologisk drift i 2017. 
 

7. SOSIALT ANSVAR 
I budsjettet for 2016 ble det vedtatt å avsette avsettes inntil 1 % av 
årskontingenten til sosiale tiltak i nærmiljøet. Alle andelshavere ble invitert 
til å komme med forslag, og det kom to som styret gikk inn for.  
 
Det ene forslaget var to andelshavere som ukentlig hadde laget mat med 
ungdommene på Midtgard ungdomshus, og ønsket andel for å kunne høste 
og lage mat av grønnsaker fra jordet etter ferien. Etter ferien måtte de 
imidlertid trekke forslaget da den ene ikke hadde kapasitet å gejnnomføre. 
 
Det andre forslaget var å tilby svært rabaterte andeler til en bosatt 
flyktningefamilie på Ås. Ås kommune ble kontaktet og NAV var svært 
positive til tilbudet. De skulle finne en familie men på tross av gjentatte 
purringer fikk vi intet svar. Vi leverte en ladning overskudd av 
kjempesquash til Bjørnebekk asylmottak. 
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8. AKTIVITETER 
Under følger en oversikt over våre aktiviteter i 2016.  

a. Våre egne aktiviteter 

 

Ant. deltagere Sted Hensikt  
Årsmøte 25. januar 
31 stemme-
berettigede 

Sørhellinga, NMBU Vedta budsjett og 
virksomhetsplan. 

Virksomhetsplan og budsjett ble vedtatt og styre ble valgt. 
Planleggingsmøte 4. april 
Ca. 45-60 Vitenparken Planlegge sesongen. 
Første del var informasjon til nye andelshavere, i andre del presentasjon av årets 
vekstsesong, idemyldring og oppstart av arbeidsgrupper. 
Jordskokksuppe på jordet 4. juni 
Ca. 30 Dysterjordet Dugnad og hyggelig samvær  
Suveren dugnadsinnsats og nydelig jordskokksuppe! 
Markvandring og felleshøsting på jordet i juli 
Det ble gjennomført 2 markvandringer og felleshøstinger. Gartneren viste rundt på 
jordet, fortalte om de ulike vekstene, vekstskiftet mm. før man høstet ukas 
høstemelding sammen. 
Piknik på jordet 21. august 
Ca. 30 Dysterjordet Sosial møteplass! 
Det var felles langbord med mye god mat, omvisning på jordet ved Håkon og besøk 
opp på gården og hilse på dyra ved Johan og Tove Bjørneby. Se artikkel her. 
Åpen dag på jordet under Grønn festival 3. september. 
Ca. 20 Dysterjordet Invitere nysgjerrige 
Flere kom innom for å høre om andelslandbruket. Det var rebus for barna. I tillegg 
hadde vi stand på Grønn festival i Ås sentrum. 
Komposteringskurs 
Ca. 25 Dysterjordet Legge kompost 
Styremedlem Gunnar Bengtsson ledet kurset med gjennomgang av teori og legging 
av kompost som vi vil bruke til gjødsel og jordforbedring neste år. 
Høsttakkefest 8. oktober 
Ca. 60 Vitenparken Hygge og fest! 
Det var duket til fest for små og store, Håkon hadde komponert og serverte en 3-
retters festmeny basert på våre egne råvarer. Se artikkel her. 
Felles potetopptaking i oktober 
Ca. 80 deltagere Dysterjordet Ta opp poteter! 
To helgedager tok vi opp poteter med traktor. Andelshaverne plukket i sekker til 
egen vinterlagring. Vi hadde også en dag med felles gulrotopptaking. 
Vintermøte 17. november 
Ca. 25 Ås kulturhus Evaluere og planlegge 
Gartneren holdt innlegg med erfaringer fra årets sesong og daglig leder 
gjennomgikk brukerundersøkelsen før vi diskuterte og planla neste sesong. Artikkel. 
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b. Seminar om andelslandbruk 16. februar 
Daglig leder tok i 2015 initiativ til å arrangere et åpent kveldsseminar om 
andelslandbruk på Ås. Med støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og 
i samarbeid med Vitenparken Campus Ås og Oikos Økologisk Norge 
arrangerte vi et populært seminar med 150 deltagere fra hele Østlandet. 
Se artikkel på hjemmesiden vår. 

 

c. Aktiviteter vi har vært med på  
- Ås martnan 11. juni, stand i sentrum. 
- Grønn festival 3.9 med stand i sentrum og åpen dag på jordet. 
- Smak Ås 22.10 med stand, quiz og salg av gulrøtter. 
- Gartner deltok på kurs i næringstilførsel og vekstskifte ved NLR. 
- Gartner, daglig leder og ett styremedlem deltok på 

Nettverkssamling for andelslandbruk 24. juni. 
- Gartner deltok på seminar om frøavl med Solhatt og Hans Gaffke. 
- Gartner deltok på fagsamlinger for andelslandbruksbønder/gartnere 

i regi av NLR. Ekskursjoner til Nes, Virgernes og Århus andelsgårder 
- Gartner deltok på kurs i småskala grønnsaksproduksjon ved NLR. 
- Gartner holdt foredrag om for Høyskolen i Hedemark. 
- Daglig leder holdt innlegg om andelslandbruk på Aurlandsseminaret 

5. Februar. Foredraget kan du se på her på Youtube.  
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d. Besøk vi har mottatt 
Vi har ikke bare vært på ekskursjoner og besøk, vi har også fått besøk av 
grupper som vil høre om andelslandbruk og våre erfaringer: 

- Omvisning og foredrag for NIBIO og genbanken i Bulgaria (!) 16.5 
- 3. august hadde ansatte på Vitenparken en hyggelig samling på 

jordet med mini-dugnad og matlaging på bål. 
- 31. august hadde vi besøk av ca. 20 landbruksdirektører fra hele 

Norge som ville høre om andelslandbruk. 
- Omvisning og foredrag for masterklasse i agroøkologi ved NMBU 

19.9 

I tillegg har vi mottatt flere henvendelser på e-post av folk som er i gang 
med å starte andelslandbruk og ønsker informasjon eller råd. 

e. Mediaomtale 
Det har vært mye hyggelig interesse fra pressen. I forbindelse med 
seminaret om andelslandbruk fikk vi inn kronikk i Nationen, samt artikkel i 
Dagsavisen, Bondebladet, Østlandets blad og Ås avis. VG nettavis hadde en 
flott artikkel med to av våre andelshavere, og andelshaver Lise skrev også 
et flott blogginnlegg. 

 

I juni ble vi også tildelt Ås Venstre sin miljøpris for en ”ekstraordinær 
innsats for miljøet”! 

Vi har også vært aktive på Facebook og Instagram. 
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9. MEDLEMSUNDERSØKELSEN 
I oktober-november gjennomførte vi en nettbasert medlemsundersøkelse 
for å evaluere årets sesong og få innspill til planlegging av neste år. Vi fikk 
mange gode innspill som er tatt med i planleggingen av sesongen 2017. 
Hovedbildet var at andelshaverne i det store og hele er fornøyde! 

 

 

 

Mer om medlemsundersøkelsen finnes i artikkelen fra vintermøtet på våre 
nettsider.  
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10. ØKONOMI OG REGNSKAP  
Regnskapet for 2016 viser et underskudd på kr. 2 575,73.  

RESULTATREGNSKAP 
Regnskap 
2015 

Budsjett 
2016 

Regnskap 
2016 

Noter til 
regnskapet 

INNTEKTER        
Årskontingent 405 000,00 450 000,00 453 750,10 1 
Arealtilskudd 0,00 10 000,00 0,00  
Andre inntekter 0,00 0,00 3 190,00 2 
Renteinntekter 276,14 0,00 265,51  
Tilskudd, sponsormidler 93 500,00 0,00 11 000,00 3 
Sum inntekter 498 776,14 460 000,00 468 205,61  

     
KOSTNADER        
Arbeidskostnader gartner -195 148,13 -209 950,00  4 
Arbeidskostnader medhjelper  -17 550,00  5 
Arbeidskostnader daglig leder -48 870,00 -61 750,00  6 
Sum arbeidskostnader   -289 250,00 -281 259,00 7 
Frø, småplanter, gjødsel mv. -46 909,29 -45 000,00 -54 811,50 8 
Materialer, redskaper mv. -28 081,45 -35 000,00 -35 187,25  
Avskrivninger -19 646,40 -23 500,00 -18 010,60 9 
Leie av traktor, redskaper, fører -15 100,00 -15 000,00 -1 500,00 10 
Jordleie -17 520,00 -18 000,00 -17 520,00  
Annet (oppstartskostnader, sosiale 
arrangementer, uforutsette utgifter) -26 522,00 -35 000,00 -49 746,49 11 
Gebyrer mv. -408,00 -500,00 -496,50  
Tilskuddsmidler  -89 767,10 0,00 -12 250,00 12 
Sum kostnader -487 972,37 -461 250,00 -470 781,34   

     
RESULTAT 10 803,77 -1 250,00 -2 575,73  

 
Noter til regnskapet 2016 
1 Årskontingent 2500 kroner * 181,5 hele andeler (169 voksne + 4 
ungdom + 42 barn). 
2 Salg av gulrøtter Grønn festival, betalte besøk på jordet. 
3 Tilskudd fra Fylkesmannen til seminar om andelslandbruk 
4 Gartner har arbeidet 785 timer (budsjettert 850t). Foreldrepermisjon 9 
uker, foreldrepenger refundert av NAV.  
5 Medhjelpere har arbeidet 81 timer (100t budsjettert). 
6 Daglig leder har arbeidet 271 timer (250t budsjettert). 
7 Arbeidskostnadene er ikke splittet på personer i regnskapet pga. at 
skattetrekk og sosiale kostnader er ført felles. Sum arbeidskostnader inkl. 
sosiale kostnader er ca. 8000 kroner lavere enn budsjettert (1137 av 
1200 timer budsjettert). 
8 Det er kjøpt inn endel såvarer etc. som også holder for neste år. 
9 Vanningsanlegg er avskrevet med 25% (kr. 11460,40), tunnelen er 
avskrevet med 30% (kr. 6550,20) 
10 Leie av traktor avregnet mot produksjonstilskudd 2015 (kr. 6.700) 
11 Betalings- og regnskapssystem ca. 18 000, arr. og kurs ca. 12 000, 
kostgodtgjørelse (kjøre, kontor, arbeidsklær) ca. 12 000, vann 3000, 
medlemskap Norsk landbruksrådgivning, Debio 3600. 
12 Seminar om andelslandbruk, midler fra Fylkesmannen. 
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Balanse og likviditetsregnskap 
 
Ved utgangen av 2016 har vi en egenkapital på ca. 127 000 kroner fordelt 
på anleggsmidler (vanningsanlegg og tunnel) ca. 50.000 kroner og likvide 
midler (bankinnskudd + fordringer - kortsiktig gjeld) ca. 78 000 kroner. Det 
vil si at vi har om lag 27 000 kroner mer i likvide midler enn budsjettert.  
 

BALANSE Regnskap 2015 Budsjett 2016 Regnskap 2016 
    
Anleggsmidler 45 841,60  49 665,00 
Fordringer 22 500,00  8 956,00 
Bankinnskudd per 31.12 38 281,90  88 625,64 
Sum eiendeler 106 623,50   147 246,64 
    
Egenkapital 78 751,73  129 805,50 
Årsresultat 10 803,77  -2 575,73 
Sum egenkapital 89 555,50  127 229,77 
    
Kortsiktig gjeld  17 068,00  20 016,87 
Sum egenkapital og gjeld 106 623,50   147 246,64 
    
    

INVESTERINGSBUDSJETT Regnskap 2015 Budsjett 2016 Regnskap 2016 
Likvide midler 1.1. 5 501,10 43 713,90 43 713,90 
Adelsinnskudd (ny egenkapital) 73 250,63 25 000,00 40 250,00 
Investeringer -65 488,00 -40 000,00 -21 834,00 
Resultat før avskrivninger 30 450,17 22 250,00 15 434,87 
Likvide midler 31.12. 43 713,90 50 963,90 77 564,77 

 
 

Ås, 26.02.2017 

  

Bianca Watne-Gelink Marie Bjørneby  Brage Monsen 
styreleder 

   

Gunnar Bengtsson  Martin Knoop  Camilla Sæbjørnsen
  
 
 
Siv Aurdal Kjersti Helgeland   Håkon Mella 

daglig leder    gartner 


