Retningslinjer for Nes andelsjordbruk 2015
1) Formål
Andelsjordbruket består av enkeltpersoner (andelsbønder) som inngår en direkte kontrakt med
bøndene på Nes andelsgård Karianne og Inge Nes, om kjøp av en eller flere andeler av gårdens
grønnsaksproduksjon.
2) Særskilt for oppstartsesongen 2015. 2015 er første sesong med mål om 50 andelsbønder.
Økonomien vil være stram og det må søkes om særskilte midler til etableringer og investeringer.
Videre deler kjernegruppa på oppgaver som etterhvert vil tilfalle bonde/daglig leder. Store deler av
gården har vært drevet økologisk og det drives økologisk lammeproduksjon. Jordene som skal
dyrkes er ikke Debiosertifisert, men vil drives økologisk i vekstsesongen med økologiske planter og
frø, økologisk husdyrgjødsel og giftfritt plantevern. I 2015 er det ti personer som har meldt sitt
engasjement som utgjør kjernegruppen. Kjernegruppen fungerer som et mellomledd mellom
bøndene og andelsbøndene.
3) Kjernegruppen
Kjernegruppen i år består av Siri Brandstorp, Eva Merete Brække, Thordis Snaeland, Haukur
Sigurdsson, Åsne Kostveit, Olle Hallgren, Bård Johansen, Greg Bråthen, Ole Jørgen Borg og Hege
Borg. Deres verdier er bærekraftig landbruk, felleskap og engasjement.
Gruppa har tre arbeidsområder:
1. Koordinering av arrangementer – Kjernegruppen tar initiativ til sosiale og praktiske
arrangement som høstelag og kurs, i samarbeid med bonden.
2. Planlegging av økonomi, produksjonsplan, personal, høsting og strategi i samarbeid med
bøndene.
3. Kommunikasjon med andelsbøndene. Det etableres en facebook gruppe for andelsbøndene,
kjernegruppa utgir et jevnlig nyhetsbrev på omgang og etablerer god infrastruktur for
kommunikasjon fysisk på gården og jordene.
Organisering av gruppen – Kjernegruppen møtes månedlig. Det skrives referat fra møtene.
Kommunikasjon i kjernegruppen – Gruppen kommuniserer hovedsakelig på lukket gruppe på
Facebook og på epost.
4) Årsmøte
På begynnelsen av året avholdes et eller flere allmøter. I andelslandbruk er det transparent
økonomi. Etter forslag fra kjernegruppa avtales i plenum hvilke grønnsaker det er ønske om, og
hvor stor mengde man vil ha av hver sort. Det settes opp et budsjett, som forteller om utgifter på
driftsmidler, lønn til bonden og eventuelt innleid hjelp. På bakgrunn av dette fastsettes andelspris
pr. år. Regnskap legges frem etter sesongen.
5) Andelpriser for 2015
Voksen: 3000,Barn mellom 8 og 17 år: 1500,Barn under 8 år er gratis
I år er det tilgjengelig 50 andeler. Både enkeltpersoner og større husholdninger kan tegne andeler.
En andel er forbruket til en person. For nye andelsbønder betales kr 300,- som går til
administrasjon. Dette er en engangs-sum som gjelder så lenge du er andelsbonde.

6) Vekstsesong
Andelsbøndene er klar over at ikke alle grønnsakene er i sesong hele tiden. Og på grunn av
klimatiske svingninger, feilslåtte sorter eller insektangrep kan man risikere at det er mye av en type
grønnsak på et tidspunkt, mens det kan være lite av noe annet. Dette jevner seg ut over tid.
Risikoen for avlingen fordeles mellom bonden og alle andelsbøndene i andelslaget. Årsmøtet
bestemmer dyrkingsplan, og dermed hvor stor del av året det vil være grønnsaker tilgjengelig.
Sesongen varer fra de første spirene på våren til alle grønnsakene i årets avling er oppe av jorda
om høsten. Enkelte vekster kan vinterlagres og er tilgjengelig for andelsbøndene så lenge det
finnes noe på lager. Andelsbøndene høster selv grønnsakene fra åkeren.
7) Påmelding
Påmelding foregår via eget elektronisk skjema som ligger på Facebooksiden Nes andelsgård og
distribueres på epost. Det legges ut 50 andeler til salgs i år. Folk som meldte sin interesse etter
7.februar vil bli satt på venteliste og tas inn fortløpende om det blir ledige plasser etter at fristen
utløper, eller de må vente til neste år. Bindende påmeldingsfrist for 2015 er 14.mars.
8) Betaling
Betaling skjer direkte til kontonummer 1207. 77. 21523. Medlemmer som ikke har betalt hele eller
deler av summen innen 20.mars mister plassen. Andelsbønder som har behov for det kan betale i
to omganger; 20.mars og 20.juni. Dette avtales med bøndene.
9) Kommunikasjon
Den offisielle informasjonskanalen for Nes andelslandbruk er Facebooksiden Nes andelsbønder.
Der legges det ut løpende oppdateringer om andelslandbruket.
Kontaktadressen til Nes andelslandbruk er Karianne og Inge Nes på nesandelsgaard@gmail.com

