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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 156 andelshavere
inkludert 5 ungdom 13-17 år og 22 barn 5-12 år.
Dette tilsvarer 136 hele andeler. Hoveddelen av
andelshaverne er bosatt i Ås kommune, deretter
kommer nabokommuner og Oslo. Dette var 53
færre hele betalte andeler enn budsjettert med,
på tross av aktiv markedsføring i nærmiljøet med
plakater og flyers og annonsering på Facebook.
Styret vedtok derfor et revidert budsjett i august,
med kutt i timer på gartner og daglig leder samt
noen andre poster, og vi har unngått å gå i
underskudd!
Dette var vårt tredje år på Dysterjordet, og alt i alt er vi veldig fornøyd med
sesongen. Tidsbruken til gartner og andelshavere har vært mer effektiv, og
selv om gartner kuttet betraktelig i sine timer pga. strammere budsjett har
vi holdt godt tritt med både dyrking og ugressbekjempelse. De fleste
avlingene var gode, selv om vi hadde en svært våt sommer – Ås var på
tredjeplass med nedbørsmengde. 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 8. februar og har bestått av følgende
medlemmer:
-

Bianca Wathne Gelink (styreleder)
Martin Knoop
Børre Solberg
Kari-Anne Svennevik
Marie Bjørneby
Siv Aurdal
Brage Monsen

- Erik Hagen (1. vara)
- Emil Villyn (2. vara)
- Thea Marum (3. vara)
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Da Kari-Anne Svennevik trådte ut av styret, trådte Erik Hagen inn som
fast styremedlem og da Siv Aurdal trådte ut av styret, trådte Emil Villyn
inn som fast styremedlem.
Styret har hatt 8 møter i 2017. Daglig leder (referent) og gartner har vært
innkalt til alle styremøter.
Styret har hatt en aktiv rolle i driften, og hvert styremedlem har hatt
ansvar for en arbeidsgruppe.

3. DYRKINGSSESONGEN
a. Generelt
Tredje år på Dysterjordet resulterte i stor produksjon av grønnsaker og
overflod av flere ting. Delvis pga. at vi budsjetterte med flere andelshavere,
og plantet og sådde deretter, men også fordi vi har blitt bedre på det
agronomiske – vi har utviklet oss mye på få år. Vi satt de første
småplantene i jorda i midten av mai, og høstet godene fra juli og utover
helt til frosten kom. Det var en ganske kald vår og sommer - men vi fikk
gode avlinger på de fleste kulturene, selv om en liten tørkeperiode i begynnelsen av juni påvirket noen av de direktesådde kulturene (eks gulrot). Den
nye ugressbrenneren ble flittig brukt i begynnelsen av sesongen, i tillegg til
flere omganger i løkfeltet og sparte oss for mye manuell luking! I tunnelen
hadde vi mye mer tomat i år, i tillegg til slangeagurk – nytt av året – og
som produserte godt gjennom sesongen. Det var godt med gresskar i år,
og mindre squash – i tråd med ønskene fra 2017.
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Ugressbekjemping, skadedyr/-insekter og klimaet
utfordringer, men som vi takler bedre og bedre.

er

evigvarende

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, men vi hadde også noe egne
produserte frø (ruccola, ringblomst, melmais “Painted Mountain”, lilla
sukkererter “Shiraz” og gule erter “Golden Sweet”, i tillegg til en god del av
tomatene).
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.
“Barnejordet” ble i 2017 inndelt i parseller, hvor barna fikk hver sin. Dette
jordet 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 2017?
Et hold med neper gikk fort i stokk, - kanskje fordi de ble utplantet i plugg,
- men mest sannsynlig pga stress av klumprotsmitte. Tomatene kunne vært
plantet og bundet opp litt tidligere og skjøttet enda bedre. Et hold med
“indianermais” (pluggplanter) ble dratt opp av fuglene, og et hold med
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søtmais ble trolig sådd litt for seint til å gi god avling pga lave temperaturer.
Mange gulrøtter ble angrepet av nematoder (og kanskje også noe
gulrotsuger). Det er notert at gulrøtter ikke bør dyrkes etter eng, og at det
bør dekkes tidlig i sesongen. I tillegg var det veldig tørt da gulrøttene etter
at gulrøttene ble sådd, i tung leirjord. Dette påvirket også avlingen. Brokkoli
og blomkål har et kort innhøstingsvindu, og det bør legges opp til enda flere
hold i 2018 for å utvide dette. Det var noe insektsangrep (jordlopper,
kålmøll og kålsommerfugl) i kål, men den største utfordringen er fugler,
som spiser på kålplanter, napper opp småplanter, stikkløk og
bønne/ertespirer. Det betyr at det mye som dyrkes må dekkes med duk.
En rotte (eller fler) hadde overvintret i redskapsboden og laget gnag på
insektsduker, dryppvanningsslanger og en sekk med hønsegjødsel. Betene
burde vært tynnet tidligere og mer, for å bli større. Vi fikk dessverre ikke
prioritert å dyrke mange hold med salat, så det var lite salat utover høsten.

Utfordringer
Ugress er alltid en utfordring, i tillegg til skadedyr/-insekter. Vi var enda
bedre på ugressbekjemping i 2017 enn tidligere år, men det er alltid rom
for forbedringer. At vi hadde færre arbeidstimer å rutte med enn budsjettert
førte også til at vi hele tiden lå på nivået “å kun gjøre det mest nødvendige”
i forhold til gartners bruk på tid feks til luking. At det meste skjer på kort
tid i forhold til jordbearbeiding, utplanting og såing er også en stor
utfordring. Vanningsanlegget kom i 2017 også seint ut i åkeren. Det er mye
jobb og blir fort prioritert ned i forhold til andre oppgaver som “brenner
mer”. I tillegg er klimaet en utfordring, men her får vi bare tilpasse oss
mest mulig underveis.
Hva fungerte bra?
Mange av kulturene gav gode avlinger, og vi endte opp med å selge litt
grønnsaker. Overflod av grønne bønner, bladpersille, poteter, løk og godt
med grønnkål, blomkål, hodekål, gresskar, mangold, beter, bondebønner,
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sukkererter, purre og tidlige hold med salat. I år som tidligere hadde vi
også fokus på mangfold. Vi hadde 5 ulike gresskartyper i forskjellige farger,
størrelser - og familier! Det var også 5 ulike typer squash, blant annet en
fikensquash tradisjonelt brukt til desserter og alkoholproduksjon i en
landsby i Portugal - hvor frøene stammet fra. Vi hadde både lilla, gule og
grønne sukkererter. De lilla og gule fra egen frøproduksjon, og de grønne
var en eldre norsk tradisjonssort “Tidlig grønn sabel”. I tunnelen hadde vi
hele 18 ulike tomatsorter, cherrytomater, bifftomater, “vanlige” tomater og alt mellom. Noen pæreformet, noen plommeformet, og verdens minste
“Tomberry”. Den som var vanlig i svensk kommersiell produksjon mellom
1930 og 1970 “Selandia”. Vi hadde minst 2 ulike sorter av de fleste andre
plantene vi dyrket, være seg hodekål, gulrøtter eller potet.

4. ORGANISERING AV ARBEIDET
I henhold til budsjett for 2017 skulle daglig leder Kjersti Helgeland ha 250
t tilsvarende ca. 14 % stilling og gartner Håkon Mella 850 t tilsvarende 50 %
stilling. På grunn av at vi fikk færre andelshavere vedtok styret et revidert
budsjett i august. Både gartner og daglig leder ga beskjed tidlig i sesongen
om at de var fleksible med å kutte timer.
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 har også holdt i prosessen med å utarbeide en visjon,
langsiktige mål og strategi for andelslandbruket. Daglig leder jobbet ca. 200
t i 2017.

Vår nye visjon!
Vår daglige leder meldte i høst at hun ville fratre sin stilling for å fokusere
på andre prosjekter. Stillingen ble utlyst, og det kom inn 5 søknader. Natalie
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Keene ble innstilt som førstekandidat, og vi er glade for at hun takket ja til
å lede og videreutvikle Dysterjordet andelslandbruk fra 2018. Vi takker
Kjersti for hennes uvurderlige innsats gjennom våre tre første sesonger og
ønsker henne lykke til videre!
Gartneren har hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av
grønnsaksproduksjonen. Det innebærer all planlegging av det agronomiske,
innkjøp av såvare og materialer/utstyr til driften. Gartner har også hatt
hovedansvaret for gjennomføring av dugnader. Gartneren jobbet ca. 600 t
i 2017.
Vi gjennomførte ca. 40 dugnader fra 8. april til 19. november, inkludert
alternative dugnader som stand på markedsdager o.l.. Vi forsøkte med nytt
opplegg for å registrere dugnader i år, en bok som lå i redskapsbua der
man skulle skrive inn dugnader. Dette har ikke fungert spesielt bra, og det
ble kun registrert 305 t. Vi vet det er mange timer som ikke er registrert.
Voksne andelshaverne har i 2017 vært forpliktet til å gjennomføre 6 t
dugnad i løpet av sesongen, dette tilsvarer 774 timer.
Følgende arbeidsgrupper har vært aktive i 2017:
• Gartnergruppe; vekstplan, dugnader på jordet mm.
• Urtegruppa; begynt å anlegge urtespiral og et
urtebed med stauder mm.
• Anleggsgruppe; Små reparasjoner, vanningsanlegg,
satte inn luftevinduer og ramme på endeveggene i
tunellen mm.
• Barnegruppe; med parseller på eget ”barnejorde”,
dugnader med barn mm.

5. UTSTYR OG ANLEGG
Vi kjøpte inn en ugressbrenner som dekker et helt bed (importert fra USA),
to ruller med silofolie (12 x 25 m) for bruk til å dekke for ugress, økologisk
oppalsjord, flytende økologisk gjødsel til småplanter og gass (til
ugressbrenner). Vi brukte også et par plantespett for treplanting utlånt av
andelshaver og skogbrukssjef Morten Lysø, flittig gjennom sesongen for
utplanting av småplanter og løk.
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.
Det var ingen nye investeringer i fysiske anlegg i 2017. Styret jobbet med
å få på plass en ny vannkilde. Etter nye vurderinger har vi kommet fram til

6

at den beste løsningen vil være å hente vann fra gården (brønnvann). Dette
vil innebære noe graving og legging av vannrør i grøft – og arbeidet vil
fortsette i 2018.

6. DEBIO-GODKJENNING
Vi ble økologisk sertifisert i mai 2017, og Debio gjennomførte
revisjon 27. september uten anmerkninger. Vi hadde også
revisjon av Mattilsynet uten anmerkninger.

7. SOSIALT ANSVAR
I budsjettet for 2017 ble det igjen 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 ett innspill fra en andelshaver som
ønsket å ha praksis i forbindelse med Praktiskpedagogisk utdanning ved
NMBU. Styret var positiv til dette og daglig leder stilte som veileder, men
det ble kun avhold to samlinger før opplegget ble avbrutt av initiativtager.
Vi kontaktet også Ås kommune ved NAV med tilbud om svært rabaterte
andeler til en bosatt flyktningefamilie på Ås. Vi fikk ingen respons på
henvendelsen.

8. AKTIVITETER
Under følger en oversikt over våre aktiviteter i 2017.

a. Våre egne aktiviteter
Ant. deltagere
Sted
Hensikt
Årsmøte 9. februar
26 stemmeSørhellinga, NMBU
Vedta budsjett og
berettigede
virksomhetsplan.
Virksomhetsplan og budsjett ble vedtatt og styre ble valgt.
Planleggingsmøte 3. april
Ca. 40
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 21. mai
Ca. 20
Dysterjordet
Dugnad og hyggelig samvær
Suveren dugnadsinnsats og nydelig jordskokksuppe!
Piknik på jordet 18. juni
Ca. 30
Dysterjordet
Sosial møteplass!
Det var felles langbord med mye god mat, omvisning på jordet ved Håkon.
Markvandring og felleshøsting på jordet i juli og august
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Det ble gjennomført 3 markvandringer og 4 felleshøstinger. Gartneren viste rundt på
jordet, fortalte om de ulike vekstene, vekstskiftet mm. Felleshøsting ble arrangert for
seg selv eller i forbindelse med dugnad.
Piknik på jordet 27. august
8
Dysterjordet
Sosial møteplass!
Det var felles langbord, omvisning på jordet ved Håkon og besøk opp på gården og
hilse på dyra ved Johan og Tove Bjørneby.
Åpen dag på jordet under Sommertoget 17. august
Ca. 90
Dysterjordet
Invitere nysgjerrige
Suppe på jordet, rebus, besøk av barnehage, griser på jordet mm., mange tok turen
innom! Les artikkel om den flotte dagen her.
Konserveringskurs 12. oktober
5
Åsgård skole
Konservere grønnsaker
Vi satte opp to kvelder med konserveringskurs med Håkon, men pga. dårlig
oppslutning ble kun ett avholdt.
Høsttakkefest 21. oktober
Ca. 60
Vitenparken
Hygge og fest!
Det var duket til fest for små og store, Håkon hadde komponert og serverte en 3retters festmeny basert på våre egne råvarer. Se artikkel med oppskrifter her.
Sosial samling og dugnad 26. oktober
Solveig og Tina inviterte til dugnad i urtespiralen med gresskarsuppe og utskjæring av
Halloweengresskar!
Felles potetopptaking i oktober/november
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 7. november
7
Sørhellinga, NMBU
Evaluere og planlegge
Gartneren holdt innlegg med erfaringer fra årets sesong og daglig leder gjennomgikk
brukerundersøkelsen før vi diskuterte og planla neste sesong. Artikkel.
Komposteringskurs x 2 i november
Andelshaver Gunnar Bengtsson ledet kurset med gjennomgang av teori og legging av
kompost som vi vil bruke til gjødsel og jordforbedring neste år!
a. Seminar om andelslandbruk 7. mars
For andre år på rad arrangerte vi et åpent kveldsseminar om
andelslandbruk på Ås. Med støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og
Østfold, i samarbeid med Vitenparken Campus Ås og Sø-Strøm
andelslandbruk arrangerte vi et populært seminar med ca. 50 deltagere fra
hele Østlandet. Se artikkel på hjemmesiden vår.
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b. Aktiviteter vi har vært med på
-

Photovoice workshop 30.3, 6. og 20.4. Samarbeidsprosjekt
med masterstudentene Rosalie Mathie og Neil Davey, NMBU.
Både andelshavere og eksterne var invitert til disse
prosjektworkshopene der vi utforsket verdigrunnlag og
forventninger med fotometoder /Photovoice) som et verkstøy.

-

Styreleder og styremedlem deltok på den nasjonale
Nettverkssamlingen for andelslandbruk 24. mars på Jevnaker.
Ås martnan 10. juni, stand i sentrum.
Sommertoget NRK 17. august, stand i sentrum med
grønnsakssalg og smoothiesykkel
Grønn festival 2.9 med stand i sentrum.
Smak Ås 14.10 med stand, quiz og salg av gulrøtter.
Vi var med på Ås kommunes´ snegledugnad i september
Gartner har skrevet kapittel i rapport om Kuldetolerante grønnsaker
v/NIBIO

-

Stas med stand under NRK Sommertoget sitt besøk!
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c. 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:
-

14.7 omvisning for gartnere fra andelsgårder i regi av Norsk
Landbruksrådgivning,
16.8 Introduksjon, omvisning og dugnad for studenter fra
agroøkologi ved NMBU
20.8 fikk vi besøk av den kenyanske bonden Kisilu som var i Ås for
å vise filmen sin Thank you for the rain på Vitenparken.
omvisning med kursdeltagere på skolehageseminar i regi av
NORSØK
31.8 og 1.9: Omvisning og foredrag for 20 deltagere på
samlingsbasert kurs i andelslandbruk i regi av Norsøk, SJH m.fl.
Dysterlia barnehage, Tunveien barnehage og klasse fra Ski
ungdomsskole var på besøk på jordet. En andelshaver var ansvarlig
for besøket, hvor de fikk lov å høste litt overskuddsgrønnsaker.

d. Medieomtale og profilering
Det har vært litt vanskeligere å få lokale
media til å skrive om oss i år, men vi har
vært i Ås menighetsblad og Ås avis da vi
hadde besøk av Kisilu. Vi har fått laget plakat
og flyere som ble hengt opp og delt ut i
forbindelse med oppstart av sesongen, og vi
har fått ny logo!
Vi har også vært aktive på Facebook og
Instagram.
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9. MEDLEMSUNDERSØKELSEN
I
oktober-november
gjennomførte
vi
vår
årlige
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 2018. Hovedbildet er fortsatt at andelshaverne
i det store og hele er fornøyde!

10. ØKONOMI OG REGNSKAP
Regnskapet for 2017 viser et overskudd på kr. 3235.
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Noter til regnskapet 2017
1 Tilsvarer 126 hele andeler a kr. 2800.
2 Ble høyere enn forventet da økotilskudd kom i tillegg til ordinært
tilskudd (ikke i stedet for).
3 Salg av gulrøtter Grønn festival, Sommertoget, SmakÅs og eksterne
gjester til Høsttakkefesten..
4 Tilskudd fra Fylkesmannen til seminar om andelslandbruk
5 Gartner har arbeidet 600 timer (budsjettert 850t), timer til
gartnerassistent ble strøket og daglig leder har arbeidet 200 timer (250t
budsjettert).
6 Frø, småplanter, etteløk etc. og så ble det ved en feiltagelse kjøpt
dobbelt så mye settepotet som planlagt..
7 Ugrasbrenner kr. 8000, gjødsel, jorddekke og div. utstyr.
8 Vanningsanlegg er avskrevet med 25% (kr. 11460,40), tunnelen er
avskrevet med 25% (kr. 3821). Avskrivning på vannkilde var lagt inn i
budsjettet.
9 Mindre leiekjøring og gjødsel fra gården enn planlagt.
10 Jordleie iht. kontrakt.
11 Medlemsregistrering i deltager.no kr. 11000, regnskapssystem kr.
4400, domene og aktivitetskalender ca. 1150, annonsering Facebook ca.
1700
12 Kjøregodtgjørelse gartner, kjørt lite i år!
13 Iht. arbeidskontrakt; kr. 1500 i kontorgodtgjørelse til gartner og daglig
leder, ca. 1500 arbeidsklær gartner (opptil 2000 i kontrakt).
14 Debio kr. 1800, Norsk landbruksrådgivning kr. 1250.
15 Sosialt ansvar; da initierte tiltak ikke ble noe kuttet styret posten i
revidert budsjett.
16 Større vannforbruk enn i fjor, vanskelig å anslå. Vi hadde også noe
lekkasje tidlig i sesongen.
17 Høsttakkefest ca. 6200, konserveringskurs kr. 2300, div mat til
arrangementer, deltagelse nettverkssamling 2 styremedlemmer.
18 Bankgebyrer
19 Seminar om andelslandbruk, midler fra Fylkesmannen.
Balanse og likviditetsregnskap
Ved utgangen av 2017 har vi en egenkapital på ca. 149 500 kroner fordelt
på anleggsmidler (vanningsanlegg og tunnel) ca. 34.400 kroner og likvide
midler (bankinnskudd + fordringer + feriepenger 2017 - kortsiktig gjeld)
ca. 115 000 kroner. V hadde færre nyinnmeldinger enn budsjettert, og vi
gjorde ingen investering i vannkilde. Det vil si at vi har om lag 85 700 kroner
mer i likvide midler enn budsjettert.
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Til årsmøtet i Dysterjordet andelslandbruk

Valgt revisors beretning for 2017
Uttalelse om årsregnskapet
Jeg har revidert årsregnskapet for Dysterjordet Andelslandbruk på bakgrunn av tilsendt bokføring i
Excel, elektroniske bilag og kontoutskrifter fra bank. I tillegg har jeg fått beskrevet hovedtrekkene i
kontroll- og godkjenningsrutinene. Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler.
Årsregnskapet for regnskapsåret 2017 viser et overskudd på kr 3 235.
Jeg mener at det fremlagte årsregnskapet for 2017 gir et riktig bilde av den økonomiske situasjonen,
og kan fastsettes som Dysterjordet andelslandbruks årsregnskap for 2017.

Oslo, 7.2.2018
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