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1. Innledning 

Som for mange små virksomheter var dette året vanskelig for oss også. Korona-viruset gjorde det 

vanskelig for oss å være vert for mange planlagte arrangementer og vanlige aktiviteter på åkeren. Mens 

andre CSA-er rapporterte om en plutselig økning i interessen i medlemskapet på begynnelsen av mars, 

gjorde vi ikke det i Ås. Videre ble sjefen vår, Nat, veldig syk i mars. Hun måtte ta seg litt fri, og bedringene 

hennes pågår fortsatt. Mens hun utfører alle viktige oppgaver, føler hun at denne sykdommen påvirket 

evnen til å være mer aktiv i å skape trygge sosiale aktiviteter for våre medlemmer. Styret var veldig 

støttende og oppnådde mye gitt omstendighetene. 

Når det gjelder avlinger og vekstsesongen, var dette året nok et flott år. Grønnsakene, urtene og 

potetene var av høy kvalitet og rikelig. Det var flott å komme seg ut på åkeren - borte fra 

hjemmekontoret og tidlig i året, hjemmeundervisningen. 

Anleggsgruppen var igjen ganske aktiv og jobbet hardt for å oppgradere vårt sosiale område. En annen 

gruppe jobbet også med barneområdet. 

Medlemmene oppfordret til å delta på felles høsting, og vi håper dette hjalp til med at folk følte seg 

utsatt for pandemien.  

Vi avslutter året økonomisk sterkt. Vi gleder oss veldig til innvirkningen vaksinen vil ha på innbyggerne 

i Ås og vår evne til å være mer sosial i 2021. 

 

            Solhatt blomster med sommerfulger. Foto: Solveig Grøndalen.       
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2. Ansatte og styret  

Ansatte 

Faste ansatte i 2020 var Natalie Keene som daglig leder og Håkon Mella som hovedgartner. På grunn av 

pappapermisjon for Håkon var timene han jobbet mye mindre. Håkon hadde en 27% stilling og Nat en 

13% stilling hos Dysterjordet andelslandbruk i 2020. Begge våre faste ansatte fortsetter i 2021. 

Sommerhjelp ble igjen levert av Damian Burgess, som har jobbet for oss siden 2018 sammen med 

Håkon. Vi gleder oss til at Damian fortsetter i 2021 en gang til. 

(timer ansatte jobbet kan ses på side ) 

Styret 

I 2020 ble disse styremedlemmene valgt på årsmøtet 28.februar: 

– Anne Marit Stedje   1 år (gjenvalg)   styreleder 

– Børre Solberg                            1 år (gjenvalg)    anleggsgruppe 
– Hannah Weng                           2 år (gjenvalg)   anleggsgruppe 

– Eli Moe                                      2 år (gjenvalg)   anleggsgruppe 

– Erik Hagen                              1 år (ikke på valg)  kasserer, anleggsgruppe 

– Monica Blendeim                          2 år ny     
–  Katrin Manher-Zimmer              2 år ny    barnagruppe 
– Jan Ver Maat                         2 år ny     

________________ 

 - Mette Hamre Sørli   varamedlem 

 - Nadia Aasen   varamedlem 

                       Foto: Pernille Kvernaas 
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Årsmelding fra styret  

Styret har bestått av 10 personer i 2020, inkludert to varamedlemmer. I tillegg er Natalie og Håkon 
med på alle styremøter. Vi har hatt månedlige møter – siste torsdag i hver måned bortsett fra i juli.  

2020 har vært et annerledes år også på Dysterjordet, men grønnsakene bryr seg heldigvis ikke om 
Corona. Selv om de sosiale arrangementene har vært mindre og færre, så har selve 
grønnsakssesongen vært som den pleier.  

På vinteren og våren bruker styret tid på å planlegge årets sesong; vi planlegger markedsføring og 

aktiviteter for å rekruttere nye medlemmer- samtidig som at Håkon planlegger årets avling og starter 
med å så det som skal ales fram. I mars og april 2020 var vi i tillegg veldig i tvil om hvordan vi skulle 
organisere arbeidet på jordet på en trygg måte, og vi brukte en del tid på å få på plass gode rutiner for 

smittevern. Vi hadde godt samarbeid med kommuneoverlegen i Ås i dette arbeidet.   

Også i år har anleggsgruppen vår vært aktiv. De har gjort en stor og viktig innsats for å beskytte 
tunellen vår mot vind og vær ved å bygge en levegg i enden. Dette ser ut til å ha hatt bra effekt, noe 
som gjør at vi i år tar sjansen på å beholde plasten på 

over vinteren. Vi har også fått opp flere 
kompoststasjoner rundt omkring på jordet, og fått 

omplassert urter og masse jordbær i pallekasser bak 

boden.  

De sosiale aktivitetene ble det i 2020, av naturlige 
årsaker, mye færre av enn normalt. Vi hadde planlagt 

flere aktiviteter som vi dessverre har måttet avlyse – 
den aller viktigste er den årlige høsttakkefesten. 

Denne håpet vi i det lengste at kunne la seg 
gjennomføre, men til slutt måtte vi kaste inn 

håndkleet der også. Isteden arrangerte vi felles 

potetopptak i to grupper der vi serverte litt mat og fikk 

møtt hverandre på en trygg måte. Etter en periode 
med mye regn var været denne dagen strålende, og 

det ble en veldig hyggelig dag! Det sosiale på jordet 

har i år handlet mest om å møtes i mindre grupper på 
dugnader og felleshøstinger, noe som har fungert fint.  

Hilsen styret 

v/ Anne Marit Stedje 

Foto: Tove Skarsheim og Camilla Watz Johannessen. 

 



 

 

 

 

6 

 

3. Hvor mange andelshavere hadde andelslandbruket i 2020?  
 
I 2020, Dysterjordet andelslandbruk dekket 148.25 andeler. Vi teller voksne som 1 full andel, ungdom 

som en halv andel, barna er en fjerdedel andel.  
 
Denne sesongen hadde vi et mål om 130 fullt betalt andelshavere, i tillegg til flere skoleandelshavere  
for å få budsjettet til å fungere. I tillegg, som en måte å støtte folk med lavere inntekt, introduserte vi 
arbeidsandeler og aksepterte alle søkere. Dessverre, på grunn av corona fikk vi ingen skoleklasser som 

medlemmer. For et par år siden, vi bestemte å tilby rabatterte, sene grønnsaksanderler til nye NMBU 

studenter som ankommer i august hvis vi har nok kapasitet. I 2020 hadde vi ikke kapasitet til dette 

tilbudet.   

 Medlemmer Antall 

Enkelt- 

personer 

voksne* 

arbeidsandeler 

ungdom 13-17 år 

barn 5-12 år 
barn <5 år 

129 

8 

5 

22 
13 

Skoleandeler klasser 0 

      Nye studenter            Full- senhøst 
(1500kr) 

0 

    
  Antall andeler      148.25 stk 

Husstands-  
medlemmer 

Deler en andel 39 

 
    *Voksne inkluderer 8 styremedlemmer og 2 ansatte som får andeler gratis. 
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Hustandsmedlemmer 

Denne andelen var ny i 2018, og i 2020 endret navnet til ‘husstandamedlem’. Denne andelen gjør det 

lettere for familier og kollektiver å dele én andel, for så å supplere med grønnsaker fra butikk/annet. 

Dette har vist seg å fungere bra en gang til i 2020. Husstandsmedlemskap er brukt av familier som 

synes det blir kostbart om alle i huset skal ha sin egen andel, samtidig som de ikke ha tid nok i 

hverdagen til å høste optimalt for flere andeler.  Det var tilsammen 39 andelshavere i 2020 (33 i 2019, 

31 i 2018)  som delte en andel i sitt hushold, flere var nye til Dysterjordet og mange var barn. 

Flyktninger og donasjoner til andelslandbruket 

NAV betalte bare for 2 fulle medlemskap til to voksne i den kurdisk familien som har vært med i 3 år 

nå. Siden familien består av 16 personer, vi bestemt oss til å søke donasjoner for å betaler for flere 

andeler til dem. Nat’s svigermor donantert 14,000 NOK, dessuten noen via vipps donerte 500 kr 

(minus Vipps gebyr). Da fikk familien mange flere andeler til å støtte sunn kosthold til husholdningen:  

Den familien var enormt takknemlig for denne hjelpen fra oss, og de var glade for at de kunne 

fortsette med oss for tredje året. Takk til Fawzia og Salma og barna for all innsats i år! 

Norskopplæring 

Vi hadde et samarbeid med Nav/norskopplæringen i Kolbotn og hadde Firat fra Tyrkia på 

norskopplæring i siste halvdel av sesongen. Han er landbruksingeniør og ville gjerne jobbe med noe 

som var relatert. Han jobbet gratis mot å kunne få praktisere norsk. Firat fikk en voksen andel fra blant 

donasjonen fra Nats svigermor.  

Arbeidsandeler 

Vi hadde et forsøk på 8 arbeidsandeler i 2020. Dette var andeler med lavere sats, men forpliktelse til å 

jobbe 20 + 6 timer. Det fungerte godt, men bar preg av å være første sesong og et ikke 

gjennomarbeidet tiltak. Vi lærte mye om hvordan vi kan forbedre kommunikasjonen og arbeidsflyten. 
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4. Ekstra digge grønnsaker! - En 

ekstraordinær andelshaver, Erin. 

 
Det er mange barn på Dysterjordet andelslandbruk, men få er 

medlemmer helt på egenhånd. Det er Erin på 7 år. I et intervju 

med mor Rosalie får jeg høre deres historie.  

 

Erin hadde vært medlem i flere sesonger sammen med 

familien sin. Hun hadde gode minner fra både høsting og 

dugnad. Det var så gøy å være i aktivitet på jordet og finne 

sine egne grønnsaker. Så gikk det ikke lenger. I 2019 måtte moren gi seg som medlem på grunn av 

sykdom, og Erin tok nyheten tungt. “Men mamma, hvorfor kan jeg ikke være medlem selv?” spurte 

Erin. Etter en prat med Natalie Keene, gikk det i orden og slik begynte et nytt eventyr. 

 

Med høstemeldingen i hånda går Erin rundt på jordet og leter etter grønnsaker, urter og blomster. Hun 

har med seg egne hansker, kniv og bag, og hun høster helt selv. Det eneste hun trenger hjelp til er frakt 

til og fra jordet. Gode naboer og Natalie har vært medhjelpere denne sesongen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Jeg liker at du kan sykle, gå og løpe. Du kan høste din egen mat. Det er skikkelig gøy å være der uten 

foreldrene mine!” forteller Erin (7). Her med lillesøster Elise (5). 
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Den unge jenta liker også å lage mat. Med litt hjelp med komfyren, lager Erin ovnsbakte grønnsaker, 

salater og supper.  “Det har blitt mange supper!” utbryter mor entusiastisk. En gang serverte hun til og 

med gresskarsuppe i skåler av gresskarskall. Noen av vekstene kjenner hun godt fra før, mens andre er 

nye. Rosalie forteller at datteren har blitt mer ivrig på å prøve ut nye grønnsaker. Kanskje er det mer 

fristende å smake på vekstene når du både har høstet og vasket dem selv. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Når du plukker grønnsakene dine selv, er de ekstra digge,” sier Erin (7). Her med Elise (5). 

 

Engasjement som smitter og vokser 

“Noen ganger lager Erin mat med grønnsaker fra jordet sammen med venner. Jeg tror hun vil at de 

skal bli med i andelslandbruket,” forteller Rosalie. Vi snakker om at det ikke er så vanlig at barn er 

med på aktiviteter som ikke er stramt organisert av voksne. Kulturskole og fotball er lærerike arenaer 

for mange, men det Erin opplever på andelslandbruket er noe annet. Hun deltar på lik linje som de 

voksne, og det har hun vokst masse på. “Hun lærer å ta vare på seg selv og ta del i samfunnet,” 

avslutter Rosalie. 

 

Det som startet som et problem har blitt en liten skatt for familien. Å høste grønne vekster, ta dem 

med hjem, vaske dem og lage mat - det gir definitivt mestringsfølelse for den syv år gamle jenta. Og 

det er det vel mange medlemmer, unge som eldre, som kjenner seg igjen i? 

 

Tekst: Aurora Mæhle Førland           Bilder: Rosalind Mathie (delt med samtykke fra foreldrene) 
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5. Dyrkingssesongen 

Nok en sesong er bak oss på Dysterjordet. Den femte sådan, med sine spesialiteter som de 

foregående. Ingen sesonger er like og denne hadde også sine særegenheter. De viktigste temaene var 

Covid-19, frost fram til 15. mai, en kald og våt juli, åkertistel på offensiven, flott løk og gode poteter. 

Vi startet sesongen med å plante 3 epletrær. De fikk vi fra Nes andelsgård i Sarpsborg i bytte mot noen 

pluggbrett som gartnern tidligere hadde arvet fra en nedlagt planteskole. Trærne ble plantet rundt 

samlingsplassen ved redskapsboden. 

Evaluering av de ulike vekstene vi dyrket i 2020: 

● Agurk. Vi hadde plantet mye mer agurk enn tidligere år, men pga all fukten i juli (og lave 

temperaturer) led mange av agurkplantene under melduggangrep og gav laber avling. 

● Beter (rødbeter, polkabeter, gulbeter). Vi hadde tidlig tilgang til beter i tunnelen, som ble 

samplantet med tomatene. Senere plantet vi beter i 2 hold utendørs. Det var ok avling, men 

burde ha vært plantet mer. 

● Blomster. Vi hadde i år også et felt med ringblomst og agurkurt, i tillegg til litt solsikker. 

● Brokkoli. Vi dyrket 2 hold. Brokkolien har et kort høstevindu, kun et par uker, men den skyter 

nye skudd, så vi fikk høstet en del selv om det var en del hoder som også nå gikk i blomst. 

Andre hold med planter ble ikke så store, og burde også vært flere planter. 

● Blomkål. Ble liten. For lite lettilgjengelig gjødsel tidlig i sesongen førte til små hoder. Blomkål 

er noe av det vanskeligste man kan dyrke økologisk nettopp pga næringstilførselen tidlig i 

sesong er en stor utfordring da omdanningen i jorda ikke har kommet godt i gang. 

● Bønner - haricot verts (grønne bønner) og bondebønner. Ok avling, men ogs her gjerne mer. 

● Feldsalat. Både på friland og i tunnelen. De som vet å verdsette denne kuldeherdige godsaken 

fikk høstet en del. Det var et fint tilsnitt til vintersalatbollen, og frister til gjentagelse i større 

monn i ‘21. 

● Fennikel. Ok avling. 

● Gresskar (ulike typer). Det ble masse gresskar i år også, noen som mange verdsetter om 

høsten. Å kunne dyrke større felter med gresskar på jorddekkeduk gjør også at vi kan 

brakklegge områder for å kvele kveke og åkertistel og samtidig få en avling, så gresskar er 

godt for ugressbekjempelse også;) 
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● Grønnkål. Vi dyrket vanlig krusete grønnkål, og palmekål. Gjerne mer neste år, da et helt felt 

av disse ble spist av kålmøll. 

● Høstsalat. Vi plantet ut høstsalat, koriander, spinat og vinterportulakk i tunnelen sent høst og 

rakk litt innhøsting på disse før frosten kom. 

● Gulrot. Gulrotfeltet ble overtatt av åkertistel og det var umulig å drive ugressbekjempelse uten 

å også luke bort gulroten. Vi hadde noen ekstra senger i et annet felt, men disse ble dessverre 

høstet lenge før de kom på høstemeldingen av noen ubudne gjester. 

● Hodekål. God avling. 

● Hvitløk. God avling, men en del forsvant ut av syne i jorddekket da riset visnet. En løsning er å 

ha felles innhøsting av hvitløk. Da frigjøres også feltet fort til ny vekst. 

● Jordskokk. Ble ikke høstet så mye av. Bør plantes om for å bli større. 

● Koriander. Vi hadde litt koriander sent i tunnelen. Bør sås tidligere for å bli enda større. 

● Knutekål. God avling, men gjerne mer! 

● Kålrot. God avling, men en del småplanter 2 hold ble spist av vånd. 

● Løk. Veldig god avling i år. Vi eksperimenterte med en helt ny plantemetode, hvor vi dekket 

løken med vevd jorddekkeduk etter utplanting på ett felt, og ett annet felt kun dekket med 

agrylduk (hvit, isolerende duk). Dekking gjør at jorda holder på fuktigheten og fuglene 

kommer ikke til (de napper opp løken fordi de finner meitemark under). Etter et par uker tok vi 

av duken. Feltet som var dekket med svart jorddekkeduk var ugressfritt, og løken hadde fått 

lang stilk. I feltet med agrylduk var det mye ugress og løken hadde normalutviklet stilk. Løken 

i jorddekkefeltet ble noe større enn løken i det andre feltet, men jevnt over hadde de god 

størrelse i begge feltene. Metoden med dekke av jorddekkeløk frister til gjentagelse, da det er 

bedre at løken får litt lang stilk og slik raskt kan drive mye fotosyntese (løken vokser fram til st. 

hans, før den begynner å gjøre seg klar til overvintring), enn at den blir satt tilbake etter 

brenning med propan, som er en vanlig metode for ugressbekjempelse i denne kulturen. 

● Mangold (ulike farger). Ok avling 

● Nepe (ulike typer). Ok avling, men gjerne mer. 

● Potet. Vi dyrket kun troll i år. God avling, med fine poteter av god størrelse. En del ble høstet 

uregelmessig i feltene, men etterhvert ble det god kustus på høstingen. Vi tok opp det meste 

gjenstående maskinelt sent i sesongen med godt oppmøte. Vi eksperimenterte med et felt 
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uten pløying, hvor potetene kun ble dekket med halm. Her ble avlingen ok, men mange 

poteter ble grønne (utviklet solanin). Dette er ikke så hensiktsmessig. De var også vanskeligere 

å høste da det var vanskelig å se hvor man skulle grave etter at riset var visnet ned og det ikke 

var noen synlige rader å følge. 

● Purre. Og avling. 

● Rabarbara. Vi har noen få rabarbaraplanter som noen heldige dugnadsdeltagere fikk høste litt 

av. Disse plantene bør vi dele til neste år og oppformere slik at flere får smakt. 

● Reddik. Ok avling, men mye gikk i blomst tidlig pga varmt i juni. 

● Rosenkål. God avling. 

● Rødkål. Ok avling 

● Rødløk. Se løk 

● Salat (mange ulike typer). Ok avling, men gjerne mange flere hold. 

● Sellerirot. Laber avling. Første hold med sellerirotplanter ble snauspist av rådyr, og det neste 

ble plantet sent. Jordrotter forsynte seg også litt. 

● Squash (flere farger og fasonger). Ok avling. Tidlig lav temperatur i slutten av august tok 

knekken på en del planter. 

● Spinat. Vi plantet spinat i tunnelen som vintersalat. 

● Spisskål. Ikke så stor avling, gjerne mer av denne godsaken. 

● Stangselleri. God avling. 

● Sukkererter. Ok avling, men mange spirer ble spist av fugler. Vi plantet flere hold, men fugler 

er en utfordring, selv med duk (de hakker gjennom). 

● Tomat. Sesongen startet tidlig hjemme hos gartner Håkon, med planlegging og oppal av 

tomater. Vi bestemte oss for å prøve å ta oppalet på tomatene selv i år. 200 tomatplanter tar 

etterhvert litt plass innendørs og det fortsatte å være kaldt ute til midten av mai, så det bød på 

utfordringer. En god del av tomatplantene strakk seg etter lyset og ble lange (varm temp, men 

for lite lys), men vi kompenserte for dette ved å plante dem liggende og begrave mye av 

stilken. Dette viste seg egentlig å ha sine fordeler, da tomater som kjent setter røtter langs 



 

 

 

 

13 

 

stilken hvis de blir gravd ned, og jorda er varmest i det øverste laget, så plantene vokste godt 

og tomathøsten ble ikke så aller verst likevel. 

● Vinterportulak. Vintersalat i tunnelen. Ok avling, men også denne frister til gjentagelse og 

utvidelse. 

● Vårløk. God avling. Gjerne flere hold. 

Tunnelen 

Vi mistet dessverre plastfolien til vinden dagen etter den ble satt på (1. april). Vi kjøpte så inn ny plast 

som ble levert i begynnelsen av juni. Dette gjorde at vi mistet muligheten for de tidligste avlingene på 

salatgrønt, oppalstid og tomatplantene kom sent i jorda, men vi fikk likevel hentet ut tidlig salat og 

beter fra tunnelen. Vi lot plasten stå på tunnelen for å kunne starte tidlig neste vår. Dette også etter en 

vurdering av kostnad på hvor mye tid det tar å ta av og sette på plasten igjen. Nå var den forsterket 

med en kraftig levegg, barduner og forsterkede endevegger. 

Utfordringer 

Ugress 

Ugress er alltid den største utfordringen i økologisk 

dyrking. Hos oss er det spesielt to flerårige ugress 

som er vanskelige å kontrollere. Åkertistel og 

kveke.  

Åkertistelen formerer seg ved kraftige rotutløpere 

som går dypt under jorda. Så langt ned at det ikke nytter å pløye for å fjerne dem. Hvis de blir 

forstyrret i spirefasen i mai/juni skyter plantene ut enda flere og kraftige rotskudd. Dette fikk vi erfare i 

2020 da vi harvet noen felter mot kveke. Der lå det latente åkertistelskudd under jordoverflaten og vi 

oppformerte tistelen. Rotskuddene er sprø og knekker lett, og rotbiter på 5 cm kan spire fra 15 cm 

dyp. Den er altså best å la være tidlig i sesongen og så luke bort eller slås når den har 4-8 blader i flere 

omganger. Vi luket mye, men den er en standhaftig sak. Det var effektivt å dekke den med 

jorddekkeduk og det ser ut til å at å dekke felt for felt kan være en god måte å redusere både dette 

ugresset og kveken. 

Kveke er en annen ugrei plante som det er mye snakket om i økologisk dyrking fordi den er så 

vanskelig å bli kvitt. Den formerer seg på tre ulike måter og har slik klart å spre seg over hele den 

nordlige halvkule (med litt hjelp av oss mennesker). Den formerer seg mye ved rotskudd og breier seg 
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utover. Den kan harves opp og tørkes i overflaten, men små rotskudd kan som åkertistel skyte nye 

skudd, så den beste metoden er av erfaring tildekking gjennom en hel sesong. 

Jordrotter 

Jordrotter, eller vånd som den også kalles, var et nytt bekjentskap i 2020. 

Det meldes om mer vånd over hele østlandet grunnet mild vinter. Redusert 

jordbearbeiding er også gunstig for øking i bestanden. Flere steder på jordet 

fant vi spor etter graving av tunneler, men heldigvis gjorde de ikke stor 

skade. De forsynte seg av en del sellerirot og noe potet, men ellers lot de 

grønnsakene i fred. 

Ingen maskinell jordbearbeiding 

Det at vi ikke pløyer, og ellers driver minimal jordbearbeiding er en utfordring i forhold til at vi driver 

på tung jord. Noen felter er nesten som leire å regne, og det er vanskelig å få til en god struktur i jorda. 

Dette gjelder særlig områdene rundt tunnelen. Det er også vanskelig å få til gode såbed der vi skal 

direkteså. Overflaten blir hard. Vi brukte litt kompost i 2020 for å dekke overflaten og direkteså i 

denne. Det fungerte fint, men tar tid. Vi direktesår derfor veldig lite, men det har også sine fordeler i 

forhold til ugressbekjempelse siden man får et forsprang på ugress med utplanting (selv om det tar 

lenger tid). 

Vann 

Styringsenheten til vannpumpa ble overopphetet og gikk i stykker i juli. Det førte til at vi var uten vann 

en kort periode i sommer. Den ble skiftet av leverandør og vi vet enda ikke feilen. Det kan ha kommet 

av ujevn strømtilførsel (vi får strøm fra aggregat), men vi er glade for at feilen fort ble utbedret og at vi 

ikke måtte betale for ny styringsenhet. 

 

 
Foto: Håkon Mella 
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6. Midlertidig rapport fra datainnsamling Dysterjordet 2020 – Ola 

Hanserud, forsker.  

Andelshaver og forsker Ola Stedje Hanserud ved NIBIO fikk støtte fra Viken fylkeskommune i 2020 for å 

samle inn data for det som høstes fra urbant landbruk i Osloregionen, altså både andelslandbruk, 

parsellhager og pallekarmer. Dysterjordet ble med på prosjektet, og 3.juli ble det sendt ut en epost 

med tre ulike måter for andelshaverne å registrere det en høstet: i) måle på vekt og skrive inn i bok 

ved Dysterjordet, ii) måle på vekt og sende inn resultatet online ved å scanne en QR-kode med 

mobilen, og iii) måle på vekt hjemme og skrive inn i et excel-skjema på pc som sendes til Ola ved endt 

sesong.  

Tabellen under viser det som ble registrert høstet fra Dysterjordet for juli – oktober 2020.  

NR VEKSTER VEKT 

1 Agurk 4 kg 

2 Tomat 13 kg 

3 Gresskar og squash 72 kg 

4 Beter, nepe, reddik 34 kg 

5 Brokkoli og blomkål 24 kg 

6 Bønner og erter 13 kg 

7 Gulrot, pastinakk, persillerot og rotselleri 14 kg 

8 Kålrot og knutekål 63 kg 

9 Potet 148 kg 

10 Hodekål, rødkål, og rosenkål 114 kg 

11 Purre, løk, hvitløk, vårløk 113 kg 

12 Jordskokk, stangselleri og fenikkel 22 kg 

13 Salater og bladgrønt (f.eks. mangold, grønnkål) 50 kg 

14 Urter og gressløk 6 kg 

15 Rabarbra og bær 8 kg 

 Totalt 699 kg 

Rundt 80% av de registrerte mengdene ble skrevet inn i boken som lå ved redskapsboden. Analysene 

er ikke ferdige enda med tanke på næringsstoffbalansen, altså tilførsel av næringsstoffene nitrogen og 

fosfor i kompost versus uttak av næringsstoffer gjennom høstede grønnsaker. Vi kan imidlertid 

sammenligne mengden registrert for Dysterjordet med to parseller i Oslo ut i fra mengde grønnsaker 

per kvadratmeter. Om vi antar et produktivt areal på 11 dekar (11.000 m2) for Dysterjordet, betyr det 
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0,064 kg/m2. Til sammenligning rapporterte de to 

parsellene i Oslo på 30m2 og 8m2 om 

henholdsvis 5,4 og 4,7 kg/m2. 

Dette betyr ikke at produktiviteten ved 

Dysterjordet er så mye lavere enn for parsellene, 

men at registreringen har gitt en tydelig 

underestimering av hvor mye som er høstet ved 

Dysterjordet. Dette var på mange måter 

forventet. Hva den faktiske mengden høstede 

grønnsaker er vet vi ikke. Til Dysterjordets forsvar 

er det mye mer krevende å registrere 

grønnsakene som høstes ved et andelslandbruk 

der kanskje 100 personer eller flere høster fra 

samme areal enn for en parsellhage der én 

person har full kontroll. For et andelslandbruk 

krever en slik framgangsmåte at omtrent alle er 

med for best mulig resultat. 

Er det interesse for å fortsette denne 

registreringen for 2021? Hva kan og bør i så fall 

forbedres med framgangsmåten for å komme 

nærmere den faktiske høstingen? Målet er å få bedre tall på hva som tas ut av avling fra jordet. 

 

Tekst: Ola Hanserud, forsker og andelshaver. 

Foto: Pernille Kvernaas 
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7. Organisering av arbeid   

I 2020 jobbet ansatte følgende timer: Nat - 270 timer, Håkon - 397.15 timer og Damian (gartnerhjelp) - 

197.5 timer. 

Pappaperm 

Gartner Håkon var i 50 % pappaperm fram til 3. august. Det var til tider litt utfordrende da han ikke var 

like fleksibel og tilgjengelig som tidligere, men han fikk likevel gjort det nødvendige gjennom sesongen.  

Dugnader 

Dugnader var jevnt over godt besøkt. Vi hadde 

utfordringer med gjennomføring av større 

dugnader tidlig i sesongen pga 

koronarestriksjoner, men med registrering av 

alle deltagere, vi hadde mindre grupper med 

avstand, spritrengjøring av brukte redskaper 

og at alle hadde med egne hansker gjorde at vi 

likevel fikk gjennomført dugnader på jordet. Vi 

kunne også ha dugnader på dagtid som var 

godt besøkt, da mange hadde hjemmekontor. 

At dugnadene er en viktig sosial møteplass 

kom enda bedre til syne under 

koronaperioden, da mange ikke ellers hadde 

så stor sosial omgang. Praten gikk lett, og 

mange ganger ble folk stående igjen (med god 

avstand mellom hverandre) for å snakke mer. 

Slik ble det enda tydeligere hvor viktig 

andelslandbruket også kan være en 

bidragsyter til den psykiske helsen i en sosial 

“krisetid”. 

Potetopptakk, mennesker venter og holder avstand fra hverandre. Foto: Siv Gunnhild Bakke.   
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8. Godkjenninger  

Produksjonen drives etter økologiske retningslinjer og vi fortsetter å være Debio-godkjent etter 

revideringen vi hadde i august.  
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9. Sosialt ansvar 
I følge våre vedtekter, skal Dysterjordet bruke 1 prosent av inntektene fra årskontigenten til et sosialt 
tiltak i nærheten av Ås. I 2020 var dette beløpet på kr 3768 kr. Styret valgte til å dekke kostnader av en 

besøk og piknik på jordet av eldre fra  Moerhjemmet gjennoom Moerhjemmets venneforening. 

 

10. Aktiviteter  

Potet opptak 

En tåken morgen i oktober samlet seg 

en gjeng på Dysterjordet. Fra alle 

kanter i Ås kom de, bærende på kasser 

og poser, utstyrt med støvler og 

hansker, noen med lue og skjerf for å 

holde den verste morgenkulden ute. 

På traktoren satt bonden, Håkon, i sitt 

rette element. Daglig leder, Nat, alltid 

med smil og varme, bøt alle 

velkommen og   informerte om de nødvendige tiltakene på dette  årets opptak. Fysisk avstand, sosialt 

nærvær.                         Foto: Nat Keene                                                               

Og da satte det i gang – traktoren kjørte, potetfolket fant hver sin plass (etter litt tumult og forvirring 

rundt korona-reglene), og snart spredte seg en lystig og lavmælt summen rundt på jordet, slik som 

bare kommer når man jobber sammen om å høste naturens goder. Så snart høsten hadde begynt, 

begynte tåken å lette. Jord og himmel skiltes og jordets skjønnhet kom for alvor til syne. Farger grønn, 

oransje, rød og brun sprang frem fra de mange felter der det fortsatt var litt å høste. Det siste av 

jordets gaver. 

Fornøyde potetfolk kom bærende med fulle sekker og 

kasser og spander, satte seg ved bålet og nøt friskt brød 

med ramsløk pesto, kaffe og te. Der ble de møtt av neste 

hold potetfolk som fikk høste poteter i full sol og fikk spise 

himmelsk gresskarsuppe. 

For en fin gjeng. For et flott jorde. For en bra høst!               

Foto: Brita Drangsholt Jaksjø 
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Da ikke det ble Høsttakkefest og Åpen Økologisk Gård i år var dette en vakker og tiltrengt mulighet for 

å være samlet på jordet. Takk til alle som deltok og alle som bidro til at det kunne bli. 

Tekst: Irmelin Gram-Hanssen 

 

 

Fotokonkuransen - Dommer: Carolin  Fischer, Wenche Gulseth & Gunnar Bengtsson 
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Gratulere så my! 

Man kan se på alle fine bilder på Facebook gruppen til medlemmer, og så er mange bilder brukt her i 

årsmeldingen.            
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 Vintermøtet  

I år deltok 29 andelshavere i det vintermøtet. Møtet var veldig inspirerende, og malet fungerte veldig 

bra selv om deltakelse var lav (i likhet med tidligere møter). Møtet var selvfølgelig online på grunn av 
corona. Med veileding av flere frivillige gruppeleder brukte vi ‘breakout rooms’ funklsjonen av Zoom 
til å gjøre litt gruppearbeid. De små grupper vurderete tre forskjellige spørsmål og temaer:  

Hva synes du om hva vi dyrker? Mengde og magfold. 

Bør vi endre andel strukturen? Hva er noen forslag. 

Hvis neste år er et corona år, hvordan kan vi ha et blomstrende sosialt felleskap? 

Møtet ga oss noen pekepinner, og en tydelig tilbakemelding på at vi har mange svært fornøyde 
andelshavere.   

Vi ønsker å tilby lærerike og sosiale aktiviteter gjennom andelslandbruket til tross for pandemien, 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. 

Ansatte og styre jobber stadig for å forbedre andelslandbruket. Vi takker for alle forbedringsforslag og 

tar disse med oss til 2021. Takk for alle svar og tilbakemeldinger i årets vintermøte!  

 

 
 

Vinter møtet på Zoom! (det mangler et par deltakere som måtte dra tidlig) 
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11. Økonomi og regnskap 2020 
Under følger regnskap for 2020 og signert revisors beretning. Revisor til regnskap 2020 er andelshaver, 

Elling Bjerke.  
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 Bilde: Pernille Kvernaas. 

______________________________________________________________________ 

Tusen takk for 2020, og vi gleder oss til 2021! 

 

Årsberetningen var skrevet av Natalie Keene, Håkon Mella, Anne Marit Stedje, 

 Aurora Mæhle Førland og Irmelin Gram-Hanssen. Tusen takk! 


