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1. Innledning
Dette året var nok et fantastisk år for Dysterjordet andelslandbruk. Vi hadde en rimelig god
vekstsesong, men en litt kjølig og litt for regnfull høst. Ellers hadde vi godt vær og passe nedbør.
Det var et veldig aktivt styre, med flotte ideer og som ble godt fulgt opp. Flere medlemmer hadde
ansvaret for ulike prosjekter som ble fullført i god tid og virkelig bidro til å øke kvaliteten på området
vårt.
Vi forbedret sosiale aktiviteter ved å oppmuntre medlemmene til å møte opp for høsting sammen, og
det sosiale området på feltet ble utvidet for å gjøre sosialt samvær mer attraktivt og hyggelig. Vi
avslutter året økonomisk sterkt. Det gjør det enkelt å fortsette det gode arbeidet inn i 2020.

Gressløk i blomst. 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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Mitt første år som andelsbonde
Jeg har alltid ønsket meg ferske grønnsaker fra jordet men aldri bodd sånn at det kunne la seg gjøre på
egen tomt, eller hatt kunnskapen til å lykkes med egen kjøkkenhage.. Nå endelig ble det min tur å få
være med i andelslandbruket på Dysterjordet.
Jeg har satt så pris på alle de oversiktlige og fine høstemeldingene.
Jeg har nytt det å smake på nye grønnsaker jeg ikke har fått før – mangold og russisk grønnkål f eks.
Jeg har stukket meg på tistler under lukingen, men frydet meg over å bidra til at potetåkeren ble fin – og
fremdeles spiser vi poteter fra høsten. De er faktisk ekstra gode!
Her om dagen lagde jeg gresskarsuppe av de siste gresskarene som lå igjen i kjelleren min.
Det er et veldig flott tilbud i vårt nærmiljø som jeg varmt kan anbefale. 6 timer dugnad er overkommelig,
jeg brukte mine siste to timer til å lage kompost.
Om man vil, er det mulig å delta på fest og i grupper – så det er mer sosialt enn bare å gå på jordet.
Anniken, 56, fra Ski (medlem) - Skrevet 28. januar 2020.

Grønnsaker fra Solbakken andelslandbruk i Rogaland. Bildet er vinner av den #spislokalt2019 konkurransen fra
Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Foto: Vinner, Alice Eisele.
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2. Styret og ansatte
Vi hadde et stort styre i år. Det var bra fordi to utmerkede styremedlemmer flyttet fra Ås. Men selv etter
at de hadde flyttet, klarte de likevel å holde kontakten og bidro langveisfra. Tusen takk for god innsats
i styret til Ingvild og Devin.
De fleste av styremedlemmene i 2019 tok på seg å lede en arbeidsgruppe, og deres navn, ansvar og
oppgaver er listet opp nedenfor. I 2019 ble disse styremedlemmene valgt på årsmøtet 28.februar:
– Anne Marit Stedje
– Børre Solberg
– Solveig Grøndalen
– Hannah Weng
– Eli Moe
– Erik Hagen
– Devin Kapalla
– Ingvild Haugen

1 år
Ny
2 år (gjenvalg)
1 år (ikke på valg)
2 år Ny
2 år Ny
1 år (ikke på valg)
2 år Ny
2 år Ny

Styreleder
Vannkildegruppe
Urtegruppe

Sosialgruppe

Anleggsgruppe
Kasserer, Anleggsgruppe
Nestleder

Sosialgruppe

Et brev fra Styrelederen
Hei alle sammen!
Takk for enda en flott sesong på Dysterjordet! Vi i styret har lyst å gi dere en liten oppsummering av
året som har gått, si litt om hva vi har jobbet spesielt med dette året.
Styret har i år bestått av 7 stykker - Børre, Hannah, Eli, Solveig, Erik, Devin, Ingvild og Anne Marit
(styreleder), i tillegg til Natalie (daglig leder) og Håkon (gartner) som også deltar på styremøtene.
Bortsett fra i juli har vi har hatt månedlige møter.
I år har den aller viktigste oppgaven for styret vært å få vann på jordet. Fram til og med sesongen 2018
har vi fått bruke kommunalt vann, men vi har hele tiden visst at dette var midlertidig. Fra 2019 var det
slutt, og vi måtte finne en annen løsning for å få vann. Etter å ha diskutert ulike løsninger, falt valget
på å bore etter vann på jordet. I starten på juni ble det boret, og vann funnet. Vi har fått satt på pumpe
og fikk også koblet vann til vanningssystemet i tunnelen. Enn så lenge har vi ikke strøm til
vannpumpen, og har brukt et dieselaggregat i år. På grunn av den våte sommeren ble pumpen stort
sett bare brukt til å pumpe vann til tunnelen. En av sakene neste års styre må ta stilling til, er om vi
skal prøve å få koblet oss til strøm, eller satse videre på aggregatet.
Anleggsgruppa, med flere styremedlemmer, har også vært aktiv i år, noe fellesområdet vårt bærer
preg av. Vi har fått på plass flere nye bord/ benker, startet på et gjerde, samt lagt på bark på hele
området. Det har blitt et område som både er hyggelig og praktisk å bruke, i tillegg til å være enkelt å
holde vedlike (ingen gressklipping mellom bordene). Vi har fått opp hyller til lagring langs ene veggen
på boden og bygget hus til strømaggregatet. Urtespiralen har også fått en fin ansiktsløftning i år.
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Anleggsgruppen har kjøpt inn kjøkkenbenk, og vi håper å få laget en fin vaskestasjon for grønnsaker til
neste år.
Oppgavene til styret varierer ellers etter hvilken fase vi befinner oss i. På vårparten handler det om å
rekruttere nye medlemmer, samt planlegge aktiviteter for året. Håkon står for planlegging av
dyrkingen. Når vi kommer ordentlig i gang med sesongen jobbes det med de ulike prosjektene som vi
har fokus på. Som oftest har vi større ambisjoner om hva vi ønsker å få til enn det vi klarer å
gjennomføre. Hvilke prosjekter som blir gjennomført kommer helt an på hvor aktive alle dere
medlemmer er – vi driver jordet vårt sammen, og vi er helt avhengige av engasjerte andelshavere for å
få ting gjort. Til neste år håper vi at enda flere medlemmer engasjerer seg aktivt i våre sosiale og
praktiske aktiviteter.
Vi ønsket å ha et større sosialt fokus i år, og har invitert til felleshøsting samt sosialt samvær etter
dugnader. Vi hadde bl.a. en dugnad der vi grillet og spiste sammen etter dagens arbeidsøkt, noe som
var veldig hyggelig. Vi har vært til stede med stand på SmakÅs, og vi hadde en veldig vellykket Åpen
Dag på jordet med godt besøk og mange fine aktiviteter. Her var det mange medlemmer, i tillegg til
Natalie, som gjorde en super innsats! Høsttakkefesten er selvsagt høydepunktet på høsten, og også i
år nøt vi godt av luksusen ved at vår gartner også er en dyktig kokk! Etter at høstesesongen er ferdig
jobber styret med å oppsummere året, forberede årsmøtet og planlegge neste sesong.
Mulige prosjekter for neste års styre vil være bl.a. å videreføre arbeidet med fellesområdet og få på
plass en vaskestasjon for grønnsaker, vurdere strøm på vannpumpen, kompost/ stasjoner for å kaste
avfall samt se på mulighet for felles vinterlagring av grønnsaker.
De av dere som har svart på årets medlemsundersøkelse har gitt nyttig tilbakemelding til oss. Men vi
ønsker å høre fra flere av dere, så dersom noen har kommentarer til året sesong, innspill, ideer eller
ønsker for neste sesong eller tilbakemelding av annet slag, så setter vi stor pris på om dere sender oss
en e-post. (styre@dysterjordet.no og CC inn Natalie på andelslandbruk@dysterjordet.no)
Hilsen, Styret i Dysterjordet Andelslandbruk
v/ Anne Marit Stedje (Styreleder)’
_______________________________________________________
Faste ansatte i 2019 var Natalie Keene som daglig leder og Håkon Mella som hovedgartner. Begge våre
faste ansatte fortsetter neste år.
Sommerhjelp ble igjen levert av Damian Burgess, som også jobbet i 2018 sammen med Håkon.
Hjelpen til Damian var uvurderlig i år. Han drev til og med det meste av dugnader for medlemmene
våre siden Håkon hadde sitt andre barn og var opptatt hjemme på pappaperm midt på sommeren.
Gratulerer til Håkon og hans partner!
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3. Hvor mange andelshavere hadde andelslandbruket i 2019?
Denne sesongen hadde vi et mål om 130 andelshavere, i tillegg til flere skoleandelshavere. Vi
budsjetterte tilsvarende med litt ekstra.

Medlemmer

Antall

voksne*

110

ungdom 13-17 år

1

barn 5-12 år

21

barn <5 år

8

klasser

7

 Nye studenter

Full- senhøst
(1500kr)

15

‘Familieandeler’

Dele en andel

Enkeltpersoner

Skoleandeler

33

Antall full andelshavere 131.75stk
*Voksne inkluderer 8 styremedlemmer og 2 ansatte.

Familieandel
Familieandel var ny i 2018. 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 en gang til i 2019. 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
33 andelshavere i 2019 (31 i 2018) som delte en andel i sitt hushold, 16 var nye til DYsterjordet.
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Bosatte flyktninger
NAV kansellerte den økonomiske støtten som ga flere
flyktningefamilier medlemskap i 2018. I år betalte de bare for 2
fulle medlemskap i en familie. Den familien var enormt
takknemlig for denne hjelpen fra NAV, og de var glade for at de
kunne fortsette med oss. De var veldig aktive medlemmer i år,
og det ser ut til at integrering i ordets virkelige forstand
forekommer. Vi jobbet i år for å støtte noe om en kulturell
utveksling. Vi fikk alle spise fantastisk kurdisk mat på Åpen
Økologisk Gård tilberedt med grønnsaker fra åkeren. Takk til
Fawzia og Salma og barna for all innsats i år.
Alle spiser kurdisk lunsj på Åpen Økologisk Gård Foto: Nat Keene.

Skoleklasser
Som i 2018, hadde vi også i 2019 et tilbud om skoleandeler. Åttende klassetrinn på Ås ungdomsskole
var andelseiere og besøkte oss tre ganger hver. Dvs fem skoleklasser, tre besøk hver av to timer hver
gang. De var med på utplanting av småplanter og løk før sommeren, så luking og til slutt innhøsting
etter sommerferien deres. Gartner har ved hvert besøk en bolk med teori, og så er elevene med på å
utføre noe praktisk. Elever og lærere har vært veldig positive til opplegget og for andelslaget er det
også et flott tiltak. Vi får en sterkere posisjon i lokalsamfunnet, nærmere 150 elever får en tilknytning
til oss og et forhold til og kunnskap om matproduksjon/distribusjon og grønnsaksdyrking. I tillegg til
disse verdiene er det også mange hender som gjør mye jobb på kort tid. Dette passer veldig bra i en
hektisk våronn hvor det er mye løk og småplanter som skal ut fort, og mange lukehender etter
fellesferien er også velkomment.
SFO
Vårt samarbeid med SFO på Rustad skole ble også videreført i 2019. To grupper fra SFO var innom oss
tre ganger av to timer. Opplegget er mye likt det vi har for skolen, men alderstilpasset. Her er
oppgavene enkle og lett forståelige, og inkluderer gjerne et element av lek. Veldig gode
tilbakemeldinger fra både barn og voksne!
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4. Dyrkingssesongen
Året som gikk ...
Sesongen 2019 startet tidlig på jordet. Det var tidlig forholdsvis varmt og tørre forhold, og allerede 5.
april gjorde vi klart de aller første bedene og sådde gulrot og spinat. Bondebønne- og betefrø kom
også i jorda ute og mye småplanter av selleri, stangselleri, salater og kåltyper ble sådd i kalddrivhus.
En kald periode i slutten av april/begynnelsen av mai (som førte til dårlig spiring av betefrø og
kuldeskade på noen planter - særlig tomat) satt noe av veksten litt på vent, men utover sommeren
vokste det meste godt i dysterjorda. Innhøstingen gikk fra juli til og med sent oktober, og noen dristet
seg ned i slutten av november og fant fortsatt rosenkål, romanesco og brokkoli.
Kompost
Vi hadde ikke noe godt opplegg for kompostering i 2019.
Men andelshaver Gunnar Bengtsson hold tradisjonen tro
et suksessfullt kompostkurs 26. Oktober hvor de fikk
brukt mye av det organiske materialet på jordet.
Gjødsling
Vi gjødslet med konvensjonell talle (storfemøkk blandet
med halm) fra Dyster gård i henhold til
Debio-regelverket, men kun på halve jordet. Dette burde
vært spredd mer utover, og trolig kunne vi ha hatt på
mer talle. Vi gjødslet også med litt økologisk hønsemøkk
og noe egenlaget kompost (fra fjorårets kompostkurs).
Dette dyrket vi i 2019
Grønngjødsel
Agurkurt
Amaranth
Aronia
Asiatisk bladgrønt
Basilikum
Blomkål
Blomkarse
Bokhvete
Bondebønner
Brokkoli
Buskbønner
Chili

Dvergmais
Erter, lilla
Fennikel
Gresskar (10 sorter)
Grønnkål, 5 sorter
Gulbeter
Gulrot (forskjellige sorter og
farger)
Hodekål
Hvitløk
Jordbær
Jordskokk
Kålrot
Kinakål
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Knutekål
Lilla klatrebønner
Løk, gul
Løk, rød
Mangold
Polkabeter (chiogga)
Potet, 5 sorter
Purre
Quinoa
Rabarbara
Reddik
Ringblomst
Rips
Rødbeter

Rødkål
Romanesco
Rosenkål
Rotselleri
Salat (forskjellige sorter)
Savoykål

Shungiku (spiselig
krysantemum)
Slangeagurk
Solsikker, 2 sorter
Spinat
Spisskål
Squash

Stangselleri
Sukkererter
Sylteagurk
Tomater (15 ulike sorter)
Urter
Vårløk
Vinterreddik

Grønnsaker mandala. Bilde: Reidun Ertzein.

Pastinak:
Ingen avling. Veldig dårlig spiring, trolig pga gamle frø, da pastinakfrø ikke tåler lagring.
Persille:
Dårlig avling. Direktesådde, men ugress tok overhånd.
Generelle utfordringer agronomisk 2019
Vann
Ved utplanting av småplanter i mai hadde vi som nevnt ingen vanntilførsel. Heldigvis kom det regn
som vannet jordet, men alt i drivhuset ble forsinket og veksten både stagnerte og stoppet helt opp.
Det førte til sen modning på tomater og mange av agurkene visnet før de kom ordentlig i gang; de
fleste ble kortvokste og ga liten avling.
Våt sommer: dårlig drenering førte til noe hardpakket jord og dårlig næringstilførsel. Mye kortvokste
planter. Det gjorde det vanskelig å drive maskinell ugrasregulering, noe som særlig ga utslag i mye
ugress og dårlig hypping i potet.
Ugress
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Ugress er den største utfordringen i økologisk dyrking, og spesielt i vår modell hvor det kun er satt av
et visst antall timer til å utføre alle arbeidsoppgaver, det er fundamentert på mye dugnadsinnsats og
mange er bortreist i fellesferien hvor ugresset gror fort. Vi bekjemper ugresset mekanisk med traktor
(hypping i potet, falsk såbed med harv), med tildekking med silofolie og vevd plastduk og manuelt
med hjulhakke, ugresshakker, river og hendene.
Tistel: Mye åkertistel flere steder i åkeren. Trolig pga minimert jordbearbeiding, og tørkesesongen
2018. Vanskelig ¨bekjempe i økologisk dyrking, da de skyter ut rotskudd under plogdybde. Man kan
altså ikke fjerne dem ved pløying. Tiltak: Dekke, evt holde de nede ved å stadig klippe ned plantene,
og slik tyne opplagsnæringen.
Kveke: Det er flere felter med kveke i åkeren. Sprer seg på tre ulike måter: rotutskudd, setter rot i
“leddene” på stengelen, og med frø. Tiltak: Gjentatt harving og la røttene tørke ut. Dekke med silofolie
eller vevd plastduk over lang tid (ca en hel sesong må til).
Hestehov: noen få felter med hestehov. Denne sprer seg med kraftige rotutskudd. Klippes ned, pløyes
ned, eller dekkes til.
Dylle: frøugras. Tiltak: Holde nede før frøsetting.
Tunrapp: Gress. Dette dukker som regel opp senere i sesongen, men bidrar faktisk til å dekke jorda og
forhindre erosjon over vinteren. Tiltak: Holde nede før frøsetting.
Meldestokk: Meldestokken hadde gode forhold i 2018-tørken, så det ble spredt en del frø i åkeren. Det
var særlig mye i potetfeltet. Tiltak: Holde nede før frøsetting.
Evaluering vekster 2019 og forslag til tiltak 2020
Grønngjødsel
Vi dyrket flere felt med grønngjødsel. Det største feltet var med en blanding fra Strand Unikorn med
noe ekstra kløver (for nitrogenfiksering) og solsikker (mye karbonholdig plantemasse) blandet inn.
Denne dekket godt og produserte masse plantemasse med lite innslag av ugress. Vi dyrket også noen
felter med solsikker, og en blanding av solsikker, rug og erter. Vi dyrket
også mye kløver som underkultur i noen kulturer. Dvs at de vokser og
dekker jorden under de grønnsaksplantene vi dyrker. Blant flere
kålplanter, mais og hvitløk. Alt med godt resultat, unntatt i hvitløk, da
hvitløken ble vanskelig å se og fuktig ved innhøsting.
Kålvekster generelt
Kålsommerfugllarver spiste noe kål. Vi har dessverre noen insektsnett
hvor det er store hull etter rottegnag (fra rotter som overvintret i
redskapsboden vinteren 2016/2017) som gjør at både kålsommerfugl og
kålmøll kan komme til plantene og legge egg. Tiltak: lappe hull, kjøpe nye
insektsnett? Mer bruk av bøyler under svermingen av kålmøll. (De kan
legge egg gjennom nett og ned på plantene hvis det ligger oppå bladene).
Bøyler: kjøpe ståltråd på Felleskjøpet og bøye til. Da kan det fungere med

Børre (styremedlem). Bilde Natalie Keene
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bøyler på duk. (De bøylene vi har nå i aluminium/pvc er vanskelige å bruke på jorddekkeduk.)
Innhøsting: noen høster dessverre grønnkål ovenfra tross flere meldinger med instrukser. Kutter man
toppen fjerner man vekstpunktet og planteveksten stopper opp. Tiltak: bedre informasjon i åkeren
med skilt, f.eks med en stor pil som peker oppover/illustrasjon av innhøsting.
Jordlopper spiste hull i en del av de første reddik-og ruccolaholdene. Tiltak: dekke godt med duk.
Det er fortsatt spor av klumprot i åkeren, og en god del kålplanter hadde tydelige angrep sent i
sesongen. Trolig pga vannmengdene. Klumprot er en slimsoppsykdom som går på kålplanter og gjøre
at røttene blir deformerte og forhindrer næringsopptak. Dette var godt synlig i en del kålrot, og noe
brokkoli og blomkål. Sporene til den encellede organismen spres bl.a. med vann og er avhengig av
høy jordfuktighet, noe det var i 2019.
Mange kålplanter ble kortvokste, trolig pga dårlig næringsopptak pga vannmengdene/pakking.
Agurkurt
Godt resultat. En del også selvsådd fra året før. Et blomstrende innslag som tiltrekker seg mye
pollinerende insekter. Spiselige blomster.
Amaranth
Dette er et eksperiment. Veksten kommer opprinnelig fra
Andes-fjellene og var en viktig næringskilde for bl.a. inkariket. Vi
dyrket en sort tilpasset kalde klima og kort dyrkingssesong
(moden på ca 110 dager) for å få egne frø slik at vi kan dyrke til
egen innhøsting. Det er frøene man spiser på planten, og de blir
regnet som “superfood” da det inneholder mye av de essensielle
aminosyren lysin. Et tyvetalls planter satte godt med frø (så nå
har vi masse!), og det blir spennende å se spiredyktigheten i 2020.
Aronia
Vi plantet noen busker aronia/svartsurbær i 2016. Disse ga god
avling i 2020. Kanskje de bør flyttes i 2020?
Aronia for gløgg, Åpen Økologisk Gård. Bilde: Natalie Keene
Asiatisk bladgrønt
Ok avling, dog sent i sesongen. Noe angrep av svarte sommerfugllarver. Tiltak: dekke med duk.
Basilikum
God avling, men med en del snegleangrep. Tiltak: dyrke i potter opphøyet fra bakken.
Blomkål
Dårlig avling i 2019. Kortvokste planter og små hoder. Tiltak: veldrenert jord med god lettilgjengelig
næring tidlig i sesongen.
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Blomkarse
God avling, men mye angrep av jordlopper. Tiltak: dyrke i tunnel, med klatrenett.
Bokhvete
Dyrkes som rasktvoksende grønngjødsel. Godt resultat.
Bondebønner
Kortvokste planter. Tiltak: veldrenert jord med god jordstruktur.
Brokkoli
Ok avling i 2019. Kortvokste planter, med mange små hoder. Tiltak: veldrenert jord med god
lettilgjengelig næring tidlig i sesongen.
Buskbønner
God avling.
Chili
Få planter, som ikke rakk å bli helt modne i tunnelen. Tiltak: plante ut tidligere.
Dvergmais
Nok et forsøk på mais på Dysterjordet, men med labert resultat. Det er trolig litt i kaldeste laget i
vindpassasjen som jordet er, selv med sorter tilpasset kaldere forhold. Lite utbytte, men god
grønngjødsel ble det i hvertfall i dette feltet.
Erter, lilla
Dette er en sort (Shiraz) vi selv har høstet frø av og dyrket år etter år. Ok resultat.
Fennikel
I år ble fennikelen igjen direktesådd og det ga bedre resultat enn ved utplanting av småplanter. God
avling, men mange gikk i blomst etterhvert. Tiltak: så flere omganger.
Gresskar (10 sorter)
Gresskarsesongen ble bra, med mange ulike sorter. Det ble mye gresskarsuppe og sylta gresskar blant
andelshaverne.
Grønnkål, 5 sorter
Vi dyrket krusete grønn og lilla, russisk, palme-/svartkål og shetlandsk grønnkål. Bra avling, men
dessverre ble en del planter høstet ovenfra og ned, slik at veksten stoppet opp.
Gulbeter
En bete som er vanskelig å få til, men det ble da noe...
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Gulrot (forskjellige sorter og farger)
God avling med lite ugress da vi sådde dem der det året før stod kål i duk, men mange små gulrøtter
pga for tett såing i mange av bedene. Tiltak: større avstand mellom frøene, tynning.
Hodekål
Små hoder og kortvokste planter. Se generelt om kål.
Hvitløk
God avling, men vanskelig å høste inn da aleksandrinekløveren vokste seg høy og hvitløksbladene
visnet ned, slik at de var vanskelige å se.
Jordbær
Masse jordbær modne gjennom sesongen. Plantene bør deles og plantes utover på jorddekke feks av
flis, da de nå står tett, de får jordutløpere (nye skudd) og det er vanskelig å ugressregulere.
Jordskokk
Vi satt en ny sort på raryggen denne sesongen, og de vokste godt. God avling på få planter.
Kålrot
God avling, men også disse kålplantene ble kortvokste - i
tillegg en del klumprotangrep sent i sesongen.
Kinakål
Små planter. Ble sådd og plantet ut for sent i sesongen
dessverre. Uten dekke. Tiltak: så/plante ut tidligere, med
dekke.
Knutekål
God avling.
Lilla klatrebønner
Disse ble dyrket i tunnelen da det av erfaring er vanskelig
med klatrebønner på friland på Dysterjordet pga all vinden.
God avling. Kunne ha vært flere planter.
Bilde: Heidi Pedersen

Løk, gul
God avling.
Løk, rød
God avling
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Mangold
Kunne vært flere planter faktisk. To hold, men kunne likevel ha vært mer.
Polkabeter (chiogga)
Ok avling, men led også under samme forhold som rødbetene. Se rødbet.
Potet, 5 sorter
Vi dyrket potet på et stort areal i 2019. Settepotetene av “Nansen” var små og vi fikk derfor mer potet å
sette på de 500 kg vi bestilte. Vi fikk Nansen i år, da Troll ikke var å oppdrive. Denne sorten er relativt
ny og har mange av de samme egenskapene som Troll (særlig ift motstandsdyktighet mot tørråte). Vi
fikk også 3 tradisjonssorter fra Johan Swärd. Kjøttpotet, Sarpo Mira, Eufonuka. Det står mer utfyllende
om de tre siste her: https://www.biodynamisk.no/.../eldre-potetsorter-fra.../
Angrep av Potetsikade førte til en del kortvokste planter som ga mange, men små poteter. Særlig på
sorten “Nansen” som var poteten som ble satt først.
Radrensingen i potetåkeren var utfordrende pga mye regn som gjorde det umulig å kjøre traktor pga
leirete/jordpakking. Her måtte vi rense mye manuelt, men det er utfordrende og veldig tidkrevende
når det er plantet på drill. Dette førte til mye ugress i potetfeltene.
Innhøsting: det var ikke alle som fulgte kjøreregelen om å høste en rad av gangen, som gjorde den
manuelle innhøstingen noe rotete, med mye sporadisk opptak på tvers av radene. Felles potetopptak
ble gjort 27. oktober og 2. november.

Potethøsting. Bilde: Natalie Keene

Purre
Middels god avling. Få og spede purrer. Jordpakking og dårlig næringstilføresel.
Quinoa
Dette er et eksperiment. Veksten kommer opprinnelig fra Andes-fjellene og var en viktig næringskilde
for bl.a. inkariket. Vi dyrket en sort tilpasset kalde klima og kort dyrkingssesong (moden på 110 dager)
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for å få egne frø slik at vi kan dyrke til egen innhøsting. Det er frøene man spiser på planten, og de blir
regnet som “superfood” da det inneholder mye av de essensielle aminosyrene lysin, metionin og
treonin. Et tyvetalls planter satte frø (så nå har vi masse!), og det blir spennende å se spiredyktigheten
i 2020.
Rabarbara
Ble plantet ut med hjelp av SFO. Småplanter i 2019, sådd fra frø. Første innhøsting vil bli i 2020.
Reddik
Jordloppeangrep på de tidlige holdene med reddiker. Tiltak: dekke med insektsduk.
Vinterreddik: klumprotsmitte. Tiltak: romslig vekstskifte. Tilføre mer organisk materiale. Også angrep
av svarte sommerfugllarver. Tiltak: insektsnett.
Ringblomst
God avling, mye selvsådd fra året før. Vi høstet frø i år også.
Rips
Vi kjøpte inn noen busker i 2016 som gir litt avling til barna
hvert år.
Rødbeter
Første hold spiret dårlig pga kulde. Neste hold ble stående i
mye vann. Ok avling, men mye lavere enn beregnet. Tiltak:
også lage småplanter til å “tette hull” og i tillegg dyrke i
veldrenert jord med god jordstruktur.
Reddik. Bilde: Reidun Ertzein.

Rødkål
Små hoder og kortvokste planter. Se generelt om kål.
Romanesco
Vi dyrket noen planter som en test i 2019. Disse modnet sent i sesongen, men ga likevel mange små
skudd. Tiltak: så/plante ut tidligere.
Rosenkål
Som kålen generelt ble rosenkålplantene små. De burde også med fordel ha vært toppet i august for å
sette større kålhoder langs stilken.
Rotselleri
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Ble dyrket i delvis nedbrutt kløverensilage som jorddekke. Fungerte ok, men ensilagen burde ha vært
lagt ut først og så plantet småplantene ned gjennom. Nå ble den lagt rundt plantene og det ga ikke
god nok tildekking, slik at det likevel kom en del ugress som da måtte høstes for hånd.
Salat (forskjellige sorter)
God avling på de hodene vi dyrket, men her burde det vært dyrket mye mer og enda flere hold. Tiltak:
så mer!
Savoykål
God avling, men også disse plantene ble kortvokste.
Shungiku (spiselig krysantemum)
Få planter, men god pollinatorvekst.
Slangeagurk
En del planter ble tatt av kalde temperaturer, selv om de var dekket med duk.
Solsikker, 2 sorter
God avling. Sådd som grønngjødsling (produserer mye karbonholdig materiale i stilken), for
pollinatorer og for det estetiske.
Spinat
Spinat må såes sent i sesongen for ikke å gå i blomst da den reagerer både på temperatur og
daglengde. Dårlig spiring, men det ble en del planter med store blader til slutt i sesongen. Tiltak:
“prime” frøene og så for hånd. Dvs bløtlegge frøene kaldt i 2 døgn slik at de spirer før man sår.
Spisskål
Ok avling, men små planter og en del insektsangrep.
Squash
Mange småplanter ble spist av fugler og snegler akkurat i det de spirte, så vi mistet mange småplanter.
Kalde temperaturer stagnerte veksten på friland og det ble en dårligere squashavling denne sesongen
sammenlignet med tidligere sesonger. Tiltak: holde småplanter innendørs fram til utplanting.
Stangselleri
Kortvokste planter. Bedre næringstilførsel og jordstruktur ville nok vært bra.
Sukkererter
Fugler forsynte seg godt av sukkerertene (både frø og spirer). Sådde først direkte, men mye ble spist.
Laget så småplanter og plantet ut, og de forsynte seg av dem også. Lav avling i forhold til tidligere år.
Sette opp staur etter utplanting slik at radene kan dekkes med duk gjennom spiretiden.
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Sylteagurk
Ok avling, men mange planter dukket under for lave temperaturer,
selv om de var dekket med fiberduk.
Tomater (15 ulike sorter)
Tomatene kom sent i jorda i tunnelen pga
Urter
Vi dyrker litt urter i et lite bed ved tunnelen, i tillegg til urtespiralen.
Vårløk
God avling i 2020. Kan dyrkes i flere hold.
Forskjellige typer gresskar plukket for alle medlemmer før frosten av Morten
Lønmo. Bilde: Natalie Keene

5. Organisering av arbeid
I 2019 jobbet ansatte følgende timer: Nat - 264 timer, Håkon - 469 timer og Damian (gartnerhjelp) 135.5 timer.
Håkon brukte færre timer enn vedtatt, og overførte derfor en del av disse til gartnerhjelpen og Nat.
Dermed fikk han litt mer tid med det nye familiemedlemmet sitt.
Dugnader: Vi hadde totimersdugnader nesten hver uke gjennom hele sesongen. De var jevnt over
godt besøkt, med ikke for mange og ikke for få deltagere. Som vanlig var dugnadene best besøkt i
sesongoppstart og mot slutten av sesongen. Dugnadskalender og påmelding gikk gjennom appen
“Laget mitt”, som vi også brukte til andelsregistreringen.
Arbeidsgruppene har hatt god aktivitet i år. Urtegruppen har lagt ned en flott og synlig innsats.
(Anleggsgruppens rapport finnes i Utstyr og Anlegg delen av årsberetningen.)

URTEGRUPPA 2019
Urtegruppa har i 2019 hovedsakelig bestått av tre personer; Solveig Grøndalen, Anita Lystad og Maria Jansen.
Vi tre har virkelig stått på for å lage urtespiralen til det den har blitt! Jeg vil takke Anita og Maria for deres flotte
bidrag. De har hatt mye kunnskap og erfaring å komme med. Men 2019 har bestått av en travel hverdag for alle
tre i urtegruppa, med ulike plikter og aktiviteter. Det har derfor noen ganger vært vanskelig å finne dager som
passet for alle tre samtidig slik at vi kunne treffes for å planlegge og arbeide med urtespiralen.Vi har lyktes med
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dette noen ganger i løpet av sesongen, som oftest i forbindelse med
dugnader på jordet. Ofte har vi tre også arbeidet med urtespiralen på
egen hånd, etter avtale, utenom de treffene vi har hatt. Så tilsammen
har det blitt mange arbeidstimer. Og resultatet har blitt over all
forventning. Det har sydet og grodd i urtespiralen, med både farger,
dufter og insekter..!
Spesielt vil jeg berømme Anita og Ola (bilde høyre) for deres hjelp og
støtte. De har vært flotte ressurspersoner å ha både når det gjelder
planter, urter, rydding og ordning for å få urtespiralen så bra og
funksjonell som mulig. I tillegg har det kommet enkeltmedlemmer
som har hjulpet til når det har vært ekstra behov for arbeidskraft.
Dette har vært til uvurderlig hjelp! (Bilde, venstre, Brita Jaksjø)

Jeg hadde en avdeling med Urtesalt- dvs
vi plukket urter fra urtespiralen, tørket,
brukte morter og blandet sammen. Jeg
hadde også laget mange plansjer om
urtene som folk kunne se på. Og hadde
egen "stand" med bord og utstyr.
Jeg håper Urtespiralen vil fortsette å
utvikle seg videre i god «urteånd» inn i
2020 og utover!
Rapport og de fleste bilder fra Solveig
Grøndalen (styremedlem, og aktiv i
urtegruppen).

Urte demonstrasjon workshop på Åpen Økologisk Gård dag. Bilde: Natalie Keene
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6. Utstyr og anlegg
Vann
2018 var siste året vi hadde kommunalt vann, (da det i følge kommunens retningslinjer ikke skal
brukes til vanning i jordbruket - vi hadde fått spesiell tillatelse siden oppstart i 2015), så i begynnelsen
av sesongen var fortsatt tilgangen på vann uviss. Da vi startet utplantingen i mai stod vi fortsatt uten
noen vannkilde. Med den tørre 2018-sesongen støvende i minnet, var vi en smule nervøse da vi plantet
ut flere tusen småplanter i mai. Heldigvis var værgudene på vår side, og jorda var akkurat passe fuktig
i de dagene vi fikk plantene i jorda. Her har vi klart å få
inn effektive metoder for utplanting - og heldigvis var det
flere av dere som kom innom på dagtid og hjalp til med å
få alt i bakken. Værgudene var på vår side og ga oss
rikelig med vann gjennom sesongen. Nesten litt for mye
faktisk. En del planter stagnerte faktisk litt i
vannmengdene da jorda tidvis ble vasstrukken.
16. mai boret vi på jordet og fant vann på 80 meters dyp.
Bensinaggregat ble etterhvert kjøpt inn og i midten av
juni hadde vi endelig vann i tunnelen. Vi la ikke ut
vanningsanlegget
Borerigg. Bilde: Patrick Merlot
Tunnel
Vi måtte kjøpe ny plast til tunnelen, da den forrige ble ødelagt av storm i august 2018. Det ble også litt
skade på noe av selve reisverket, men vi klarte å reparere det meste og tunnelen ble påkledd nye klær
i begynnelsen av juni. De første ukene var det ikke vanning i tunnelen, da vi fortsatt ikke hadde
borevann klart. Småplantene overlevde da på fuktigheten i jorden. Vi dyrket tomat, agurk, basilikum,
noe chili og lilla klatrebønner i tunnelen denne sesongen.

ANLEGGSGRUPPA
Dette året var alt som gjelder rundt vann høyest prioritert.
Gjenværende ting å gjøre:
●
●
●
●
●

gjøre ferdig vaskeområde med "fallvann" og levegg
gjøre ferdig "kjøkkenområdet"
merke benkene med maling?
bygge kompostbinger?
planlegge (og evt etablere)
○ lagringskjeller el.
○ vindskjerm sør for tunnelen
○ varmbenker sør for tunnelen
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Nedenfor er en liste av tingene som er gjort av gruppen med bilder.
Mai 2019 Eli Moe (styremedlem) laget en skisse.

Juni 2019 Ingeborg jobbet på uteområdet på jordet og har laget et foreløpig forslag til plan.

Erik satt opp en midlertidig levegg fordi det var meldt kraftige vindkast og kanskje tornado fra sør for å
lede vinden rundt tunnelen.
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Lagt duk der vi skal ha flis: 20 kubikk flis å spre ut :D

Fine nye benker bør merkes "DYSTERJORDET ANDELSLANDBRUK".
Snekret et lite hus til aggregatet, begynne å rigge vanningsanlegget.

Generatoren som leverer strøm for å pumpe vannet
vårt. (Erik, Ola og Børre)

Erik hentet begynnelsen på utekjøkken og
vaskebenk til jordet.
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Gunnar med nytt gjerde. Gjerdet fungerer
også som en levegg.

Juli 2019 Da er vannet sakte men sikkert på vei inn i
tunnelen.
Jan-Helge starter å fylle tanken.
Sept.2019:
● Lagringshylla har fått tak på østsiden av bua, alle
duker er brettet og rullet sammen og lagt tørt, det
er ryddet i kasser og diverse,
● gjerdet bak ripsen har fått netting og ripsen har
fått bark.

Rapport og bilder av Patrick Merlot (medlem,
anleggsgruppe).

Hannah Wenng, Eli Moe, Patrick Merlot og Erik Hagen på en anleggsgruppe dugnad. Bilde: Hannah Wenng
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7. Godkjenninger
Produksjonen drives etter økologiske retningslinjer og vi fortsetter å være Debio-godkjent etter
revideringen vi hadde i august.

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 2019 var dette beløpet på kr 3640. Vi valgte til å betale 400kr til Urgenci,
International Community Supported Agriculture Network for medlemskapet vårt. Organisasjonen ba
alle andelsgårder bestemme selv hvor mye de skal betale. Vi fant ingen god løsning for resten av
beløpet. Vi håper at årsmøtet i 2020 finner godt tiltak.

9. Aktiviteter
Aktiviteter i løpet av 2019
27. februar

Årsmøte

21. mars

Infomøte for nye andelshavere og interesserte

30. april

Infomøte for nye andelshavere og interesserte nr.2 + Vårmøte for andelshavere

05. mail

Første dugnad!

15. mai

Dugnad

15. mai

Ekstra dugnad!

30. mai

Dugnad

04. juni

Dugnad

08. juni

Anleggsgruppe dugnad

13. juni

Dugnad

18. juni

Dugnad

26. juni

Dugnad

02. juli

Dugnad

05. juli

Første høstemelding!

11. juli

Dugnad

16. juli

Dugnad
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23. juli

Dugnad

01. aug

Dugnad

04. aug

Jord vandring

06. aug

Dugnad

13. aug

Tur - for nye studenter til Ås

15. aug

Dugnad

03. sept

Dugnad

07. sept

Fermenteringskurs - grunnleggende

07. okt

Fermenteringskurs - avansert

11. sept

Dugnad

17. sept

Dugnad

22. sept

Åpen økologisk gård

29. sept

Anleggruppe dugnad

01. okt

Dugnad

12. okt

SmakÅs infostand i Ås sentrum

15. okt

Dugnad

18. okt

Høsttakkefest

22. okt

Dugnad

26. okt

Komposteringkurs

27. okt

Potethøsting dugnad

29. okt

Dugnad

03. nov

Høsttakkefest
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ØKOLOGI PÅ FELTET
På Åpen Gård den 22. september tok jeg i to omganger en del folk
rundt på Dysterjordet med det noenlunde ubegrensede oppdraget
om “å si noe om økologien”. Særlig da vi sto på ryggen og kunne
overse jordet og sammenligne det med lucernefeltet til høyre, var
forskjellen åpenbar: småskalavariasjon mot homogenitet. Det var
ikke vanskelig å forklare
at et areal med så mange
ulike arter av grønnsaker
og variasjon i plantedekk
ville tiltrekke seg mange
forskjellige arter av
insekter – ofte til vel og
noen ganger til ve for
våre grønnsaker. På
selve dagen var det ikke så mange insekter å vise (noen få
humler), men vi hadde sett dem over sommeren, og sett
hvordan også småfuglene koste seg hos oss på jordet. På
siste rundgang var Håkon også med, og det ble klart mye
mer lærerikt – og mindre teoretisk ( :
Bilde av urskogen av fennikel, Jan Vermaat. Og Edderkoppen av Anne
Christin Reine.

ÅPEN ØKOLOGISK GÅRD
I september arrangeres Åpen økologisk gård over hele
Norge, deriblant i sentrum av Ås sist søndag, da
Dysterjordet andelslandbruk åpnet for publikum.
Morgenen var kald og tåkete, men snart skinte solen på
Ås-folk som tok turen til aktivitetene på gården.
Vi hadde godt over 100 besøkende. Noen var allerede
medlemmer og kom for å hjelpe til og ha det hyggelig,
men de fleste besøkte den lille økologiske andelsgården
vår for aller første gang.

26

Dagen bød på flere inspirerende og lærerike aktiviteter i åkeren. Blant annet en økologi-vandring,
potetopptak, gløgglagingsverksted, og frøsamling. Hele dagen gjennom var «hopp i høyet» særlig
populært blant barna, og også voksne stupte rundt i den store haugen med ferskt høy. Andelshavere i
fullt kostyme demonstrerte oppskrifter fra 1700-tallet. Etter å ha høstet grønnsaker fra jordet laget de
mat på bål i gårdens sosiale område.
For en nydelig lunsj! Vi serverte nylaget gløgg fra gløgglagingsverkstedet av Morten Lønmo (fra
Villplukk) og mat fra demonstrasjonen av 1700-talls matlaging. Vi tilbød også mat noen av våre
kurdiske medlemmer hadde laget etter sin tradisjon og med grønnsaker fra jordet.

Marion Bræstrup Løsnes i sitt gamledager-kostyme lager mat over bålet Bilde: Natalie Keene
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10. Medlemsundersøkelsene
I år deltok 45 andelshavere i den årlige medlemsundersøkelsen. Deltakelsen var lav, i likhet med
tidligere år. Data fra undersøkelsen gir oss likevel noen pekepinner, og en tydelig tilbakemelding på at
vi har mange svært fornøyde andelshavere.

Tilgang til ferske, økologiske grønnsaker sto fram som den viktigste hovedmotivasjonen for at
respondentene ble andelshavere. De fleste, halvparten av respondentene, høstet hver uke. En av fem
sa de høstet annenhver uke, og en av fem sa de hadde høstet bare 5-10 ganger totalt i løpet av
sesongen.
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Mange (75%) svarte at de hadde fullført seks timer dugnad eller mer. Blant de som ikke hadde fullført
seks timer eller mer hadde flere blitt medlem sent på året, vært mye på reise eller hatt
helseutfordringer. Flere av disse planla å ta igjen dugnadsinnsatsen.
Høsttakkefest og åpen økologisk gård var populære arrangementer i år, med god deltakelse og gode
tilbakemeldinger. Mange har også bidratt til anleggsdugnader, det ses godt på jordet at vi har hatt en
aktiv anleggsgruppe i år. I år ble det også arrangert fulltegnede kurs i fermentering, jordevandring og
komposteringskurs, og noen deltok på felleshøsting på lørdager.
Vi ønsker å tilby lærerike og sosiale aktiviteter gjennom andelslandbruket og kommer til å jobbe
videre med dette, men er avhengige av interesse fra andelshavere. Andelshavere som vil arrangere
aktiviteter eller på ulike måter bidra til det sosiale miljøet er hjertelig velkomne til det. Ideer og
innspill fra andelshaverne er alltid velkomne.

Potetopptaking. Bilde: Anders Often

Ansatte og styre jobber stadig for å forbedre andelslandbruket. Vi takker for alle forbedringsforslag og
tar disse med oss til 2020. Takk for alle svar og tilbakemeldinger i årets medlemsundersøkelse!
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Foto: Honigurt, Jan-Helge Christiansen.

11. Økonomi og regnskap 2019

Under følger regnskap for 2019 og signert revisors beretning. Revisor til regnskap 2019 er Sarah Krebs.
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_____________________________________________________________________________________
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Dysterjordet andelslandbruk etter at snøen er kommet, nov 2019. Bilde: Brita Jaksjø.

______________________________________________________________________

Tusen takk for 2019, og vi gleder oss til 2020!
Årsberetningen var skrevet av Natalie Keene, Håkon Mella, Anne Marit Stedje, Solveig Grøndalen og Patrick Merlot,
og redigert av Ingvild Haugen, Christine Brække og Hilde Kramer Moe.
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