Årsberetning 2018

VI DYRKER MANGFOLD, SUNNHET OG FELLESSKAP
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Forside bilde: Jan-Helge Christiansen. Mangold, blomster og tomater.
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VI GÅR LANGS JORDET
.
nyter bringebær
Vi går langs Jordet nyter sommerkveld
napper to salat -- kutter femten belger sukkerert
Vi går langs Jordet nyter bringebær
nyter femogtyvegrader sommerkveld
Kikker litt på alle typer kål og tenker...
Litt – potet og røde beter
hvitløk. Høstens squash. Tomater. Selleri
- et dikt av andelshaver Anders Often

Andelshaver Brith Omberg og bringebærene på jordet Foto: Anders Often
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Innledning
I år var vår fjerde sesong, og det har vært opp- og nedturer. Sommeren var flott for menneskene, men
det ble alt for tørt for plantene. Hele Norge led av tørke. Dyrkingen krevde mye vanning, ekstra tilsyn
og en del vekster overlevde dessverre ikke. Men vi fikk likevel en lang høstesesong utover i november.

Grønn- og lillakål Foto: Jan-Helge Christiansen.

Dysterjordet andelslandbruk ble stiftet 24.11.2014 og leier ca. 15 mål jord av Dyster gård i Ås sentrum.
Andelsgården ligger som en stripe langs Hogstvetveien vis á vis videregående skole, og bare tre
minutters gange fra togstasjonen.
Andelslandbruk baserer seg på tre grunnprinsipper for organiseringen:

● Felles avling, felles risiko
● Dialog mellom produsent og forbrukere
● Åpen og gjennomsiktig økonomi
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2. Styret og ansatte
Dysterjordet andelslandbruk har i år igjen vært heldig med å ha Håkon Mella som eminent gartner og
kokk. Han fikk oss gjennom et år med ekstrem tørke, og lager strålende middag til vår årlige
Høsttakkefest. Håkon bor på Fagerstand og jobber i tillegg som sjefskokk på Helleviktangen på
Nesodden, samt med andre prosjekter og oppdrag.
Natalie Keene ble ved utgangen av 2017 ansatt som ny daglig leder etter at Kjersti Helgeland ville gå
videre med nye prosjekter. Natalie har holdt godt i roret som helt ny i Dysterjordet universet, og hun
fortsetter videre i 2019. Natalie bor i Oslo og er student ved NMBU, og jobber ellers med andre
prosjekter innen urbant hagebruk.
I sommer hadde vi også ekstra assistanse på jordet fra Damian Burgess. Han gav også Håkon en
mulighet for en velfortjent mini-sommerferie.

I 2018 ble disse styremedlemmene valgt på årsmøtet 02.februar:
-

Brage B Monsen (styreleder) 1 år
Erik Hagen (kasere) 2 år
Anna Marie Nicolaysen 1 år
Børre Solberg 1 år
Bianca Wathne Gelink 1 år
Solveig Grøndalen 2 år*
Varamedlem: Kristian Juel Røysland 1 år

*Solveig var varamedlem (1.vara), og hun
erstattet Ola Stedje Hanserud i styret når han
flyttet til Barcelona pga jobb. Takk Solveig!

Daikon redikker
Bilde av Michelle Henning (medlem).
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3. Hvor mange andelshavere hadde andelslandbruket i 2018?
Denne sesongen hadde vi et mål om 130 andelshavere, i tillegg til flere skoleandelshavere. Vi
budsjetterte tilsvarende med litt ekstra. Vi fikk faktisk noen flere enn dette antallet, som du kan se
nedenfor:

Enkeltpersoner

Skoleandeler

Medlemmer

Antall

voksne*

137

ungdom 13-17 år

1

barn 5-12 år

26

barn <5 år

8

familieandel
(dele en andel)

31

klasser
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*Voksne inkluderer styremedlemmer og
ansatte, og også en barnehage som
kjøpet én andel for litt grønnsaker hver
uke.

Pause er også fint. Foto: Eli Moe (medlem).
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Potethøsting. Hilde Kræmer Moe and Siv Gunhild Bø Tøndevold (medlemmer).

Familieandel
Nytt av året 2018 var “familieandel”. Denne andelen gjør det lettere for familier å dele én andel, for så
å supplere med grønnsaker fra butikk/annet. Dette har vist seg å fungere bra, ingen har misbrukt ved å
høste mer enn én andel. Familieandelen er brukt av familier som synes det blir kostbart om alle
familiemedlemmene skal ha sin egen andel, samtidig som de ikke ha tid nok i hverdagen til å høste
optimalt for flere andeler. Det var tilsammen 31 andelshavere som delte en andel i sitt hushold, 6 av
disse var barn/ungdom.
Bosatte flyktninger
Vi avsluttet påmelding til andelslandbruket etter 130 andeler, men rett etter mottok vi en e-post fra
Ås Sanitetsforening. De ville sponse andeler
hos oss i sitt budsjett til bosatte flyktninger
i Ås kommune. Sånt liker vi!
Lokal initativtaker og gartner, Svein Elias
Gautefall, samarbeidet med
sanitetsforeningen for å gi veiledning og
støtte ved aktivitet på jordet, til en gruppe
flyktninger i Ås. Flyktningene var primært
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fra Syria. Dette gjorde at vi i 2018 hadde elleve voksne og to barn fra denne ordningen i vårt
fellesskap. Vi vil derfor takke Svein Elias for hans innsats og engasjement.
Bilde: Andelshaver Fouad Al Hindi hjelper med irrigasjon på en dugnad i mai. Foto: Nat Keene.

Skoleandeler
Vi startet et pilotprogram med skoleklasser i 2018. Tre forskjellige skoler kjøpte andeler for totalt åtte
klasser. Hver skoleandel inkluderte to timer på jordet med enten Håkon eller Natalie, tre ganger
gjennom sesongen. Dvs totalt 48 timer. Klassene fikk innføring i småskala grønnsaksproduksjon og
økologisk jordbruk - og ny lærdom om
hvor maten kommer fra og hvordan den
produseres og distribueres. Klassene
varierte fra 5. til 8. trinn, og
undervisningen ble tilrettelagt til de
ulike nivåene.
«En fin måte å lære om bærekraftige
måltider på. Spennende å være med å
så, høste og lage mat av det vi har
bidratt med.» Ås ungdomsskole.
Det å skulle drive undervisning, praktisk
arbeid på jordet og holde på elevenes
oppmerksomhet i to timer, var til tider
krevende. Særlig gjaldt det 8. trinn.
Både det å gjøre undervisningen
interessant og engasjerende, og det å
sysselsette dem med givende oppgaver i
lang nok tid, var utfordrende.
Men alt i alt var det stor interesse fra elevene, og de la ned mange timer arbeid med både utplanting
og luking. På slutten av sesongen høstet hver klasse en andel grønnsaker som var avtalt på forhånd i
kontrakten.
SFO barna med Nat, daglig leder, på jordet, september 2018. Foto: Ås Avis

Tusen takk til alle medlemmer i 2018!
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4. Dyrkingssesongen
2018 har vært den mest utfordrende sesongen så langt i Dysterjordet andelslandbruks historie. Svært
lite nedbør fra mai til august, temperaturer over normalen og vanningsforbud med kommunalt vann i
Ås, førte til at mange kulturer led av tørkeskader, hvis de i det hele tatt spiret. Likevel fikk vi brukbare
avlinger på en del grønnsaker utover høsten, da nedbørsmengdene økte og lå nærmere normalen.
Direktesådde grønnsaker, slik som gulrot, ble det dessverre lite av i tørken. Mange av småplantene
som ble plantet ut, stagnerte eller tørket ut. Kulturer med grunt rotnett, slik som løk, led også. Det ble
lave avlinger og små planter generelt. Dryppvanningsanlegget vårt ble lagt ut, men fungerte ikke så
effektivt som ønsket. Det hadde flere årsaker: trykkproblematikk, lekkasjer (flere kraner hadde blitt
frostsprengt vinteren 2017/18 og slanger hadde fått skader pga rotter) og at det faktum at anlegget er
litt upraktisk å jobbe med (tungt/tidkrevende å legge ut, må flyttes for luking m.m).Da Ås kommune
innførte vanningsforbud, var det lite fukt å spore på Dysterjordet. Forbudet rammet også oss, fordi vi
er kolet på kommunalt vann.
Det ble en støvete sommer
under en brennhet sol.
Derimot klarte mange av
plantene som ble plantet
tidlig og under jorddekke
(vevd plastduk) seg
overraskende godt. Og
utover høsten, da nedbøren
tok seg opp, var det mye
som vokste seg stort.
Foto: Håkon Mella, gartner.)

Felt som var sådd med
grønngjødsel ble også rammet av tørken. Det ble mye meldestokk (ugress) her, selv om det ble slått
flere ganger. Men så spiser vi jo meldestokken, så da ble det en ny vekst på høstemeldingen.
I tillegg til tørke fikk vi besøk av en storm fredag 10. august. Den løftet tunnelen vår og rev opp plasten.
Det gjorde at både agurk-, stangbønne- og tomatsesongen ble kort, og avlingene ble små her også.
Potet og gresskar ble det greie mengder av, tross tørken.
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Vi brukte litt flere timer på ekstrahjelp for gartner 2018, men til gjengjeld brukte gartner færre timer
enn budsjettert. Det å kunne være flere på jordet, er til tider både effektivt og sosialt nærende i en
ellers ensom stilling.
Skilting
Dette er et punkt vi alltid kan bli bedre på, og i tillegg hadde vi besøk av ubudne gjester som en natt
byttet om og fjernet mange av skiltene. Det gjorde det dessverre vanskelig å orientere seg i
grønnsaksradene noen steder.

5. Organisering av arbeid
I 2018 vedtok årsmøtet antall arbeidstimer: 600 timer til gartner, 40 timer til arbeidshjelp, og 220 timer
til daglig leder. I tillegg økte vi antallet timer med hver skoleandel, og Håkon og Natalie fikk 6 timer
ekstra hver.
Håkon brukte færre timer enn vedtatt, og overførte derfor en del av disse til gartnerhjelpen.
Dermedfikk han litt mer ferie og tid med familien sin. Gartnerhjelp ble da til sammen 77 timer.
Kjersti, tidligere daglig leder, jobbet ca. 20 timer i overgangen til at Natalie overtok hennes jobb..
Natalie valgte å fullføre hennes læringsperiode uten lønn for å ikke lage kluss i budsjettene til
andelslandbruket. Til sammen jobbet hun 202 timer i 2018, inkludert fire timer med skoleandeler.
Daglig leder timene fulgte dermed årsøtets vedtak.
Arbeidsgruppene har ikke hatt
like god aktivitet i år som i fjor.
Men én gruppe har lagt ned en
flott og synlig innsats;
urtegruppen. De fikk ferdigstilt
urtespiralen og en liten dam.
Godt jobbet, urtegruppen!

Solveig Grøndalen etter ferdig med
urtespiralen. Foto: Nat Keene
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6. Utstyr og anlegg
For å øke effektivitetenn på jordet, leide vi en del landbruksutstyr fra vår gartner, Håkon. Samtidig har
vi selvsagt hatt nytte av utstyr som er kjøpt inn tidligere år. F.eks. småplanteredskap, som gjør
utplantingen raskere, lettere og mer skånsom for ryggen.
I august var det en kraftig høststorm som tok tak i plasten på tunnelen vår. I all hast ble en gruppe
andelshavere samlet for å redde rammeverket fra å bli ødelagt. Uten plasten sanktemperaturen
drastisk, og sesongen ble kortere for bønner, tomat og agurk. Plasten må erstattes i 2019.

Stormen! (10. august) Foto: Erik Hagen (styremedlem).

7. Godkjenninger
Produksjonen drives etter økologiske retningslinjer og vi fortsetter å være Debio-godkjent etter
revideringen vi hadde i august.
Arbeidstilsynet kom for en inspeksjon i juli og vi fått en godkjenning også fra dem.

8. Sosialt ansvar
I følge våre vedtekter, skal Dysterjordet bruke 1 prosent av inntektene fra årskontigenten til et sosialt
tiltak i nærheten av Ås. I 2018 var dette beløpet på kr 3640. Vi fant ingen god løsning for dette beløpet.
Vi håper at årsmøtet i 2019 finner godt tiltak. et
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9. Aktiviteter

Første dugnad, mai, 2018.

Aktiviteter i løpet av 2018
08. februar

Årsmøte

11. april

Infomøte for nye andelshavere og interesserte

11. april

Vårmøte

28. april

Første dugnad og grilling, setting av ekstra hvitløk, plast på tunnelen, barneaktiviteter

08. mai

Dugnad

15. mai

Dugnad

21. mai

Potetsetting og piknik

25. mai

Dugnad

29. mai

Dugnad

07. juli

Første høstemelding

10. juli

Dugnad

18. juli

Dugnad
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25. juli

Dugnad

02. juni

Dugnad

23. juni

Dugnad

31. juni

Dugnad

08. aug

Dugnad

14. aug

Dugnad

20. aug

Dugnad

28. aug

Dugnad

10. okt

Suppe på jordet

13. okt

SmakÅs infostand i Ås sentrum

17. okt

Suppe på jordet

21. okt

Potethøstingssdugnad

24. Okt

Fermenteringskurs - produksjon av sauerkraut

27. okt

Potethøstingsdugnad

28. okt

Åpen økologisk gård med komposteringskurs

03. nov

Høsttakkefest

Foto: Håkon Mella.
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Setting av poteter i april. Foto: Anders Often (medlem)

Dugnadene var jevnt over godt besøkt, som vanlig med topper tidlig på våren og sent på høsten. De
fleste dugnadene ble gjennomført av gartner, og noen av daglig leder. Dugnadene ble organisert
gjennom bruk av appen “Laget mitt” i tillegg til annonsert i de ukentlige e-postene.
Vi hadde en stand i Ås sentrum i 2018 i forbindelse med mat- og teknologifestivalen SmakÅs i oktober.
Normalt har vi en del overskudd avgrønnsaker som vi kan selge på stands, men i år ble det en ren
infostand. Den ble til gjengjeld kjempebra, med deltakelse fra flere engajserte andelshavere.
Hovedmålet med å delta på slike arrangement er å markedsføre Dysterjordet og våre aktiviteter. For å
delta på flere slike arrangement trenger vi engasjement fra andelshaverne. Styret hadde ikke
kapasitet til mer enn denne ene standen i år.
Årets Høsttakkefest bleen høydare. Den ble holdt i Ås menighetshus, rett ved jordet. Håkon og
medhjelpere laget enda et fantastisk fire-retters måltid til oss. Med hjelp av andelshaverne til høsting,
pynting, matlaging, servering og opprydding gikk ende en Høsttakkefest som en lek. Rettene viste stor
variasjon av vekster fra årets avling!
Kompostkurset ble arrangert i oktober og ble en stor suksess. Andelshaver Gunnar Bengtsson har
holdt dette kurset de siste årene og gjorde det igjen i år. De åtte deltakerne på kompostkurset var
meget interessert og la en ferdig rankekompost etter biodynamiske metoder. Kurset ble
utgangspunkt for å delta i årets Åpen Økologisk Gård, initiert av Økologisk Norge på landsbasis.
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Deltakere på komposteringskurs. Foto: Gunnar Bengtsson (medlem).

10. Medlemsundersøkelsene
I år deltok 32 av våre 137 voksen andelshavere på den årlige medlemsundersøkelsen. Antalletviser lav
deltakelse, i likhet med tidligere år. Data fra undersøkelsen er dermed ikke helt representative, men
gir oss noen pekepinner.
Fra svarene ser vi at folk høster ukentlig, men mange høster også annenhver uke. 22% sa også at de
bare hadde høstet fem til ti ganger totalt. Og én svarte at de dessverre ikke hadde høstet noe,
overhodet.
VI vil her poengtere at vi tilbyr høstehjelp, og at vi strekker oss langt for å bistå dem som har
problemer med å komme seg på jordet pga helse og nedsatt funksjonsevne.
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Mange sier de ikke har fullført sine seks dugnadstimer. Noen av disse har gjort innsats i løpet av
vinteren. 80 % sier de har gjort seks timer eller mer! Fantastisk :)
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Her kan du se noen av arrangementene som vi har hatt i 2018. Det er generelt dårlig oppmøte, men
høsttakkefesten er populær, som alltid. Vi ønsker å ha en sosial og aktiv gjeng med andelshavere og
håper flere vil vise initiativ og bli med på aktiviteter som arrangeres. Vi kommer til å jobbe videre med
å arrangere kurs, sosiale aktiviteter på jordet og lignende.
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Her er forslag på aktiviteter fra andelshaverne i undersøkelsen. Vi håper å få oppfylt noe av
dette i 2019.
Ansatte og styret vil stadig jobbe for å gjøre Dysterjordet andelslandbruk bedre og skape et
sterkt fellesskap. Målet vårt er å hele tiden hige etter forbedringspotensiale og bli et attraktivt
tilbud til andelshaverne våre. Så kom med innspill, og engasjer deg gjerne i de aktivitetene du
ønsker. Takk for de som svarte og deres kommentarer og tilbakemeldinger!
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Foto: Honigurt, Jan-Helge Christiansen.

11. Økonomi og regnskap 2018

Under følger regnskap for 2018 og signert revisors beretning. Revisor i 2018 var Jens Andersen.
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Høsting av rosenkål etter at frosten har kommet. Foto: Elio Moe.

______________________________________________________________________

Tusen takk for 2018, og vi gleder oss til 2019!
Årsberetningen var skrevet av Natalie Keene og Håkon Mella, og redigert av Bianca Gelink og Siri Nilsen.
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