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Dysterjordet
andelslandbruk SA
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(Foto: Langsiktig andelshaver Meley og barna sine med kjempestor brokkoli etter en tur av åkeren. Foto av Natalie Keene)
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Foto: Langsiktig andelshaver Anita tilstede til å bidra til pizzaovnen bygging. Foto av Eli Moe.

Styret 2021
-

Jan Ver Maat 1 år (ikke på valg i 2021)

-

Monica Blendheim 1 år (ikke på valg i 2021)

-

Katrin Zimmer 1 år (ikke på valg i 2021)

-

Eli moe (gjenvalg)

-

Erik hagen (gjenvalg)

-

Victoria Thomas ny 2 år

-

Irmelin Gram-Hanssen ny 2 år

-

Abel Crawford, styreleder, ny, 1 år

I 2021 hadde styret mye å gjøre! Det var en annen annerledes år under pandemien og styret
holdte med å bli kontaktpunktet for kommunens overlege (takk til Eli for dette!) om
gjennomføring av dugnader og arrangementer, og måtte rekruttere en ny daglig leder.
Styremedlemmer organiserte mange sosiale arrangementer og opplæring muligheter, til og
med gjennomførte de en helt ny måte for potetopptaket. Dessuten var organisering av
byggingen av gårdens nye pizzaovn en meget stor oppgave. Styret også søkt om å få et
tilskudd til å utvikle barneområdet med den lyktes ikke.
Tusen takk til det 2021 styret!
-Nat

Medlemskap
Igjen i 2021 falt antalle andelshaver under det som var håpet og forventet dessverre.
Dysterjordet har ikke opplevd økt interesse siden korona som flere andre andelsgårder i
Norge rapporterer. Dette har fått konsekvenser for budsjettet for året. De var 46
andelshavere, inkludert flere barn som forlot andelsgården, et antall som har være likt de
siste årene. Fleste av de ga flytting fra Ås som årsak.
I 2021 hadde Dysterjordet andelslandbruk:

Voksne andelshaver

2800 kr

95

Eldre

1500 kr

3

Nylig flyttet til Ås andeler i
høst

1500 kr

13

Styre og ansatte

0 kr

10

Arbeidsandelshavere

1500 kr

10

Unge andelshavere (½
andel) 13-18 år

1400 kr

6

Barn andelshavere (¼
andel)

700 kr

14

Baby og barn 5år og under
( 0 andel, gratis andel)

0 kr

13

TOTAL andelshavere
(inkl. babier)
Husstandsmedlemmer av
div. alder

164
150-300 kr

22

Selv om vi fikk til slutt 121 voksne andelshavere, ti av diss var gratis, og seksten av disse fikk rabatt for
entre å være over 65
75 år gamle eller de ble med i høst som nylig flyttet til Ås da.

Aktiviteter og samfunn

Dysterjordets stall på Grønn festival i Ås.
Moer sykehjem kom på besøk.
Besøket var del av Dysterjordets sosiale
ansvar hvor vi sette av 1% av omsetningen.

Høsttakkefest!

Pizza oven bygging!
Den var ofte i bruk.

En helt annerledes potetopptak.

Årsrapport fra gartneren
Den 6. sesongen på Dysterjordet er vel tilbakelagt og vi kan se tilbake på nok en grønn
sesong hvor massevis av grønnsaker har blitt dyrket, luket, høstet, tilberedt og spist. Vi
murte opp en fantastisk fin pizzaovn som leverte mange en delikatessepizza toppet med
det beste fra jordet. Covid-19 lå fortsatt som en skygge over sosiale sammenkomster,
særlig i begynnelsen, men smittevernstiltakene lettet opp gjennom sesongen og vi fikk
avsluttet den sammen rundt deilig mat og drikke og masse latter på høsttakkefesten vår
i oktober!
Vinterøkt
Årets første arbeidsdag på jordet var allerede 22. januar. En litt mindre motiverende sak: å ta
av revnet plastduk på tunnelen. Sterk vind ødela plastfolien (som vi hadde latt være på for
vinteren for å kunne ha vintergrønt inne). Den spjæret i en brett, og det var åpenbart en
svakhet i plasten. Vi fikk ny plast pga garanti (reklamasjon) og konkluderte med at poasten
bør tas av vinterstid.
I april satte vi plogen i jorda. Vi lånte en eldre toskjærsplog av en nabo, monterte den på den
gamle traktoren vi disponerer, og lot den for første gang på 50 år pløye jorda på Dysterjordet.
Vi har heller ikke pløyd med annet utstyr på flere år, men i et forsøk på å få bukt på noe av
rotugresset på noen av feltene våre testet vi med plog denne gangen. Disse feltene ble så
etterhvert gjødslet med storfetalle (møkk/urea/halm fra fjøset på Dyster) og så dekket med
vevd jorddekkeduk for å holde ugresset under kontroll. Her plantet vi ulike kålsorter. Det
gjenstår å se til våren hvor mye av ugresset (kvele og åkertistel) som står igjen på disse
stedene.
Sent ut fra start
Vi kom sent i gang med det praktiske på jordet da strenge covid-19 restriksjoner gjorde at vi
ikke kunne ha dugnader. Dette fikk ringvirkninger utover i sesongen, men alt i alt kom vi godt
ut
At vi ikke kunne arrangere dugnader gjorde at vi ikke fikk klargjort nok bed og spredt gjødsel
tidlig i sesongen. Det gjorde også at det tok lang tid før vi fikk på plass plasten på tunnelen og
vann i krana (vanningssystemet vårt må kobles opp og demonteres hvert år). Det gjorde også
at utplantingen av tusenvis av de bestilte småplantene (fra gartneri) tok mye lengre tid enn
beregnet. Potetene kom også sent i jorda (de var i utgangspunktet forsinket fra leverandør).

Summa summarum ble vi altså liggende etter på veldig mye denne sesongen. Det gjorde seg
utslag i at det var noen kulturer som dessverre ikke klarte seg så bra, men mye jevnet seg ut i
løpet av sommeren.
Ugress
Vi har slitt med åkertistel og kveke de siste årene. De krever ulike mekaniske
bekjempningsmetoder som ikke er kompatible med hverandre, så vi har landet på å prøve å
dekke felt for felt med jordekkeduk eller silofolie over lang tid for å holde lyset unna slik at
ugresset ikke kan drive fotosyntese og slik fjernes. Felt for felt, år for år. Så langt ser det ut til å
fungere ganske så bra. Mens feltene er dekket med duk og ligger brakk kan vi også utnytte
plassen til å dyrke andre kulturer, slik som kål eller gresskar/squash.
Våre viktigste metoder for å holde ugresset nede har nå blitt dekking med duk og bruk av
ugresshakker og hjulhakke. I tillegg til å bruke gressklipper jevnlig. Andelen håndluking har
nå gått drastisk ned.
Dugnader
Som nevnt sperret covid for dugnader tidlig i sesongen. Dette hadde ringvirkninger inn i
sommeren og det var labert oppmøte på mange av sommerdugnadene. Dette tok seg godt
opp gjennom høsten og kulminerte i en stordugnad da vi tok opp poteter og fordelte mellom
oss. Det var første gang vi gjorde potetopptaket på denne måten, men det ble en suksess med
en flott dag sammen på et solfylt jorde med sekker fulle av gull! Andelslandbruket er
avhengig av at andelshaverne legger igjen alle dugnadstimene sine, og helst godt fordelt over
hele sesongen (2 vår, 2 sommer og 2 høst).
Arbeidsandeler
Det var va 10 personer som fikk arbeidsandeler denne sesongen. Denne sesongen var
kommunikasjonen mellom gartner og arbeidsandeler forbedret og det gjorde at vi fikk
utrettet mye. Disse andelene var også veldig gode å ha da mange kunne jobbe dagtid og i en
tid hvor dugnader ikke var mulig å gjennomføre var det veldig bra å få ekstra hjelp på jordet.

Evaluering av de ulike vekstene vi dyrket i 2021:
● Agurk. Laber avling. For lite vann tidlig i sesongen stagnerte veksten.
● Beter (rødbeter, polkabeter, gulbeter). Mye store og fine beter. Hold nr 2 ble ikke like
store som første hold. Kunne hatt enda mer i år også!
● Blomster. Vi hadde i år også et felt med ringblomst og agurkurt, i tillegg til litt
solsikker og cosmos. Gjerne mer blomster!
● Brokkoli. Mange store brokkolier i år. Mye skudd å høste også. 2 hold føltes for lite i år
også. Gjerne mer utover høsten. 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.
● Bønner - haricot verts (grønne bønner) og bondebønner. Laber avling.
● Feldsalat. Lite
● 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;)
● Grønnkål. Vi dyrket vanlig krusete lilla og grønn grønnkål, palmekål og russisk
grønnkål. Masse!
● Gulrot. Mye fin gulrot tidlig i tunnelen, og en god del i “felt” også. Forskjellige farger,
men mest oransje. Det kunne som vanlig gjerne vært mye mer av dette, feks til lagring.
● Hodekål. God avling.
● Hvitløk. God avling
● Jordskokk. Ble ikke høstet så mye av. Bør plantes om for å bli større.
● Koriander. Dårlig spiring, og det meste druknet i åkertistel.
● Knutekål. God avling, men gjerne mer! Noe spist av snegler.
● Kålrot. Ok avling. De stod og sturet en stund i tørken.
● Løk. Veldig god avling i år. I år som i fjor eksperimenterte vi med vår nye
plantemetode, hvor vi dekket løken med vevd jorddekkeduk etter utplanting. Denne
gangen la vi også på gammelt høy for å forlenge effekten av dekking. Dekking gjør at
jorda holder på fuktigheten og fuglene kommer ikke til (de napper opp løken fordi de
finner meitemark under), i tillegg skygger dekket for lyset, slik at ugress ikke
spirer/vokser opp. Etter et par uker tok vi av duken og feltet 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,
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men jevnt over hadde de god størrelse i begge feltene. Metoden med dekke av
jorddekkeløk frister til nok en 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, og måten vi tidligere
har tatt det første ugresset.
Mais. Vi hadde et felt med mais, men hard jordstruktur og tørr sommer gjorde at den
ikke fikk nok næringstilførsel og den utviklet seg ikke i ønsket tempo og fikk dermed
ikke modne kolber.
Mangold (ulike farger). Ok avling
Nepe (ulike typer). Ok avling, men gjerne mer.
Potet. Vi dyrket Berber (tidlig) og Nansen (halvsein) i ‘21. Potetene ble satt sent i mai,
og vi høstet inn mesteparten under felles potetinnhøsting i september. God avling av
begge sorter, og mest av Nansen. Nansen har tatt over for Troll som den vanligste og
mest robuste poteten å dyrke i økologisk drift.
Purre. Laber 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. Vi fikk ikke til et tidlig hold siden vi startet så sent. Fine
vinterreddiker.
Romanesko. Gikk dessverre tidlig i blomst, lenge før plantene hadde nådd rett
størrelse. Det kan være at sorten fra gartneriet er en høstsort, som reagerer på
daglengde og ble plantet for tidlig (før st.hans).
Rosenkål. Ok avling.
Rødkål. Ok avling
Rødløk. Se løk
Salat (mange ulike typer). Bra avling og flere hold. Til tider var det mye super salat (og
også tidlig i tunnelen). Enda
Sellerirot. Ok avling
Squash (flere farger og fasonger). Ok avling.
Spinat. Dårlig spiring pga snegler.
Spigariello. Italiensk blanding av grønnkål og brokkoli. Ukjent grønnsak som det ikke
ble høstet så mye av. God smak og lett å dyrke, som forsvarer dens plass.
Spisskål. Ikke så stor avling, gjerne mer av denne godsaken.
Stangselleri. God avling.
Sylteagurk. Ok avling
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Sukkererter. For ilte. Sturet i tørr og steinhard leirjord langs tunnelen.
Tomat. For tørt og lite trimming førte til dårlig tomathøst.
Vinterportulak. Bra avling.
Vårløk. Ok avling. Gjerne mer og over lengre tid.

Ubudne gjester
Det er alltids noen som ikke klarer å holde fingrene av fatet av våre deilige grønnsaker. Fugler
som kaie, måker, duer og kråker napper opp småplanter, spiser direktesådde frø (særlig
grønngjødsel) og drar opp setteløk/hvitløk. De hakker selv gjennom insektsnett for å få fatt i
frø feks. Ikke så enkle å ha med å gjøre, og fugleskremsler gir liten effekt. Vånd (jordrotter) er
fortsatt aktive på jordet, og de liker seg under jorddekkedukene. Mange kålplanter ble frokost
for våndgjengen. Vi testet med feller, men uten hell. Landbruksrådgivningen anbefaler å
holde vegetasjonen nede/kortklipt, så neste seong vil vi ha enda mer fokus på det. Litt snegler
i år også, men mindre enn tidligere. Trolig pga tørken. Noe kålsommerfugllarver på
kålplanter, men ny insektsduk var med på å holde de store hordene borte. Noen finner alltid
veien inn, men det var ikke så store skader i år, sammenlignet med tidligere år.
Ugress
Økologisk dyrking innebærer mye fokus på ugress og ugressregulering. Dt er fortsatt stedvis
mye åkertistel. Og den sprer seg fortsatt, men vi har også klart å temme den litt på en del
felter. Liten jordbearbeiding på store deler av jordet denne sesongen har førte til mindre
spredning av tistelen. Og det var bra, for den er lei å holde under kontroll. Rotskuddene er
sprø og knekker lett, og rotbiter på 5 cm kan spire fra 15 cm dyp. Den er altså best å la være å
forstyrre den for mye tidlig i sesongen en heller luke bort eller slå 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 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.

Grønngjødsel
Vi har utvidet områdene med grønngjødsel, og det ser ut til at det er godt for jordstrukturen!
Dette eksperimenterer vi gjerne mer med framover. Vi har enkle måter å dyrke det på, med
begrenset verktøy. Vi breisår og så dekker med jorddekkeduk, silofolie eller insektsduk for å
få god spiring og holde fuglene unna. Så vokser det opp og vi knekker det ned ved å tråkke på
det eller kjøøre gressklipper over/bruke kantklipper og så dekke med silofolie for å ta
knekken på det og la det overflatekompostere og gjødsle jorda. Grønngjødsling stimulerer
jordlivet og øker fotosyntesearealet.
Treflis
Vi har fått tilkjørt masse flis fra noen lokale trefellere. Planen er å legge den i gangene. Vi fikk
dessverre ikke kjørt ut all flisen (det er store mengder) på jordet. Treflis i gangene skal holde
ugresset nede, holde på fuktighet i jorda, og over tid bidra til mer organisk materiale og
struktur i jorda. Det tar tid å legge ut, og pga plassering og lavt antall på dugnad tidlig i
sesongen (og covid!) fikk vi ikke lagt ut all flisen denne sesongen.
Alt i alt var denne sesongen av de bedre, tross mye tørke, en sen start og covid-restriksjoner.
Noen avlinger gikk ikke så bra, men slik er det hver sesong. Noen kulturer gir kjempeavling,
mens andre ikke klarer seg så bra. Det er såpass mange variabler ved å dyrke på den måten vi
gjør at det alltid vil være variasjoner fra år til år. Men, en stor fordel med vår modell og
mangfold er også at veldig mye går bra! Grønnkålen var jo for eksempel fantastisk! (Vi har til
og med fått høstet av den gjennom vinteren.) Vi gleder oss allerede til neste sesong, til alle de
deilige grønnsakene og deilig delikatessepizza med egendyrket topping stekt i Dysterovnen!

Medlemsundersøkelse for 2021
‘Har vært med fra starten, synes jeg får mye igjen av gode grønnsaker sett i forhold
til årsavgift og innsatsen som kreves.’ - respondent.
Vi hadde omtrent samme mengde respondenter som vi får hvert år - treti respondenter på
årets medlemsundersøkelsen; 23 kvinner og 7 menn, og ingen av andre kjønn.
Hovedmotivasjonen for at de ble andelshavere var å få tilgang på ferske, økologiske mat.
Lavest grunnen for å bli med Dysterjordet var a kunne være med å påvirke hva som skal
dyrkes og hvordan.

Det var litt under halvparten av respondenter som høstet kun mellom 5-10 ganger, og 27.7%
som høstet flere ganger i uka. Vi håper at de som ikke kunne komme til åkeren så ofte kan
neste år.

Det var bare tre folk som så at du rekket ikke å gjøre seks dugnads timer på grunn av sykdom,
personlige utfordringer og å være forvirret over tilgang til jordet og oppgaver dessverre.
Forvirring er noe vi alltid må jobbe for å sikre at ikke skjer blant andelshavere. På den annen
side var det mange, atten, som fullførte flere timer enn forventet. Tusen takk!
Det fleste respondenter var enten fornøyde eller veldig fornøyde med kommunikasjon fra Nat

og Håkon og det nye formatet for høstemeldingen. Det er godt å høre! Men det viste mye mer
varierte svar fra respondentene var fornøyelse med tilretteleggingen for å «finne fram» på
jordet og markering av hva som skal høstes/lukes, og innkalling til dugnader. Det må
tydeligvis legges mer vekt på. Men folk var stort sett veldig fornøyd med gjennomføring av
dugnadene.
Om grønnsakene: det ble nevnt at en gang med en storre høsting av rødbeter og sylteagurk
kunne passe bedre til sylting. Det har kommet inn mange forslag til gartneren om sorter. Takk
for det! Litt under halvparten av respondenter opplevd at de har spist litt mer grønnsaker enn
før de var andelshavere. Det varmer hjertene våre!
Alt i alt det fleste av respondentene var fornøyde med Dysterjordet, og tre fjerdedeler ville
være andelshaver i 2022.

Takk for svarene!

Årsregnskapet 2021

Farvell fra Nat og velkommen til Victoria
som nye daglig lederen vår
Kjære medlemmer, 2021 har vært et fantastisk år for Dysterjordet andelslandbruk synes jeg.
Vi kom tilbake til livet etter et vanskelig første år under pandemien. Vi tilpasset oss godt til
den pågående vanskelige situasjonen. Arbeidsgruppene våre ble mer aktive. Og vi hadde
mange hyggelige sosiale arrangementer. Alt dette til tross for å ha færre medlemmer enn
forventet.
En ting jeg er veldig glad for og også har fått mange gode tilbakemeldinger på er måten vi
drev potetopptaket på i år. Det var en felles innsats med delt avling – tro mot prinsippene til
andelslandbruk.
Som dere sikkert allerede vet har jeg tatt
den vanskelige beslutningen om å
forlate andelsgården vår. Jeg har
fulltidsjobb i Oslo nå som bydelsbonde
for Bydel Gamle Oslo og merker at selv
om jobben min med Dysterjordet er liten
sliter jeg litt med å være tilstede på
gården og for dere. Og jeg tror det nå er
på tide for noen som kan engasjere seg
mer og til og med utvikle nye retninger
og prosjekter for gården.
Jeg kommer til å savne Dysterjordet
veldig, men jeg er sikker på at jeg
kommer til å komme på noen av de
arrangementene som skal holdes i
fremtiden. Dessuten jeg er allerede
medlem på en gård i Oslo så jeg kommer
ikke til å gå ut av andelslandbruk. Det
blir bra!
Jeg er veldig takknemlig for de siste fire
årene med dere. Dysterjordet er et fantastisk sted og det har vært en stor opplevelse å møte
så mange fantastiske medlemmer.
Tusen takk! Og Lykke til til alle!

~Nat
En melding fra Victoria som startet som nye daglig lederen i desember.
Hei alle sammen,
Jeg har jobbet sammen
med Natalie den siste
måneden for å lære alt jeg
kan om Dysterjordet
andelslandbruk og mitt
ansvar overfor feltet og
samfunnet. Mens ledelsen
av Dysterjordet nå er i
mine hender, er det styret
som fungerer som vår
motor og medlemmene
som gir oss et formål å
drive. I løpet av det kommende året ser jeg frem til å høre fra og støtte dere alle i deres
visjoner for hva Dysterjordet kan bli. Jeg oppfordrer dere alle til å bli med i en arbeidsgruppe,
til å delta i arrangementer på jordet, eller å bidra på de måtene dere føler for. Det er
fellesskapet som driver de gode verdiene i Dysterjordet. Som fellesskap er det viktig at vi
kommuniserer åpent og ærlig. Vi er et norsk fellesskap, men et samfunn bestående av
medlemmer som snakker flere språk. Jeg jobber med mine norskkunnskaper og jeg vil gjøre
mitt beste for å formidle informasjon på både norsk og engelsk i fremtiden. E-post er den
beste måten å nå meg på, men hvis du trenger å snakke med meg på telefon, holder jeg
kontortid på fredager fra kl 14:00 til kl 18:00. Jeg setter stor pris på din tålmodighet mens jeg
fortsetter å lære. Takk for at du ønsker meg velkommen i denne stillingen. Hurra for et nytt år!
Jeg gleder meg til å se dere alle på jordet.
~Victoria Thomas

