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Innledning 
Nes Andelsgård har vært igjennom sin andre sesong og med økte arealer, etter oppstart i februar 

2015. I årets sesong har det vært 108 hele andeler, fordelt på 135 store og små andelsbønder. Barn 

mellom 8 og 18 år regnes som halv andel. Driftsformen er bondestyrt, det vil si Nes Andelslandbruk 

leier jord av Nes Gård som eies og drives av Karianne og Inge Nes. Videre er det en valgt 

kjernegruppe som har det administrative ansvaret i samarbeid med bonden. 

Årets andelspris og minimum dugnadsinnsats ble bestemt på årsmøtet 11.02.2016 og har vært 

grunnlaget for budsjett og planlegging av sesongen. 

Sesongen har vært god, selv med utfordringer for noen av kulturene der naturen har gått sin gang 

med angrep av insekter. Vi dyrker etter økologiske prinsipper, men jorden er i andre karensår, og er 

Debio-sertifisert i 2017. 

I denne sesongen har vi brukt lærdommen fra første året, vi har utviklet oss innen kunnskap, drift og 

volum, og ser mulighetene med å fortsette dette, slik at gamle og nye andelsbønder fortsatt kan få 

tilbudet om ren, kortreist, økologisk og god mat! 

 

 

Styret 
Styret ble valgt på årsmøtet. Etter innspill fra fjorårets kjernegruppe ble eksisterende medlemmer 

gjenvalgt for en kontinuitet.  

Inge og Karianne Nes – Bønder og gårdeiere, har fast plass i kjernegruppa 

Greg Bråthen – gartner, ansatt for 2.år 

Åsne Korstveit - gjenvalgt for 2.år 

Olle Hallgren -  gjenvalgt for 2.år 

Siri Brandstorp - gjenvalgt for 2.år 

Anja Houmb – valg 1.år 

Mathias Kloss – valgt 1.år 

Camilla Eidsvoll – valgt 1.år 

På årsmøtet 2015 ble det bestemt at minst to kjernemedlemmer føres fra et år til neste år for å sikre 

kontinuitet. Fra 2015 til 2016 ble gruppen utvidet med tre medlemmer som vist over. Kjernegruppa 

har hatt møter en gang i måneden og har hatt styringen over aktiviteter, fremdrift, målsetning, 

visjoner og utvikling. Gruppen har fungert som bindeledd mellom bonden og andelsbøndene og har 

ansvaret for at vedtak fra årsmøtet blir fulgt opp. Kjernegruppa har lagt til rette for andelsbøndene, 

svart på spørsmål, gjennomført dugnader og arrangementer, og har bidratt til at luking og annet 

forefallende arbeid har blitt gjort i rett tid. Rapport fra bonden og gartneren for forrigegående 

måned har blitt evaluert ved hvert møte.  



Utvikling av gården 

Utvidelse 
Vi økte med 43 antall andelsbønder fra 2015 til 2016. Noen gikk ut, antall nye er 75 hele andeler. 

Dette har gjort at dyrket arealer også har økt. I 2015 ble det kun dyrket på det øvre jordet, samt 

drivhuset som står ved inngangen. I 2016 økte vi arealene med nedre jordet, samt frittstående 

drivhus. Dette har gitt et areal på 30 dekar.  

Aktiviteter og endringer 
Jordkjelleren under den lille låven er utbedret med på gårdens egeninnsats, noe som har gitt større 

lagringskapasitet. Det er utført reparasjoner på taket, i veggene og det er støpt nytt gulv og drenert, 

samt utbedret adkomst til kjelleren med traktor. 

Det ble etablert et oppalsrom og gartnerhjørne i den lille låven. Det ble gjort et stort stykke arbeid 

med å legge opp strøm, male og klargjøre rommet som fungerte godt etterhvert som vi fikk orden på 

lysene. 

I bakeriet ble det ryddet og lagt til rette for bruk ved behov og lagring av grønnsaker etter 

innhøstning.  

Oppslagstavlen ble flyttet opp til låveveggen ved toalettet og har gitt andelsbøndene mulighet til å se 

hva arbeid det er behov for til enhver tid. 

Det er lagt opp til en aktivitetsplass på jordet for barna med pilehytter og annet i en liten rundløype.  

Strukturen på arbeid og høsting er ikke endret spesielt fra fjoråret, men flere grønnsaker er høstet 

for lagring; potet, kålrot, gresskar, squash, løk, hvitløk, gulrot, kål, purre, rødbet. På grunn av store 

mengder grønnsaker til lagring, har det blitt laget et henterom under låvebrua som bonden fyller på 

jevnlig.  

Det ble satt opp et stort drivhus nedenfor den lille låven, drivhuset fikk vi av en nabo, plastikken 

kjøpte vi og drivhuset ble satt opp på dugnad. 

Det er laget ca 250 meter gjerde og 1500 meter strømtråd rundt hele andelsjordet- det var en stor og 

tung jobb som ble gjennomført både med dugnad og betalt hjelp. 

Plassen bak den lille låven er ryddet og planert, og det er klargjort for et nytt lite drivhus. 

Det er etablert 11 P-plasser langs veien og sykkelparkering ved låveveggen for å skape et mer 

oversiktlig og menneskevennlig tun i tråd med Gaias mulighetsstudie.  

Det er innført et merkesystem ved hver plante på andelsjordet som skal gjøre det enklere for 

andelsbøndene å vite hva som kan høstes og hvor det må lukes.  

Det er snekret mange store kasser til lagring av poteter, gulrot, rødbeter og purre. 

Det ble laget mange fine fugleskremsler på sommerfesten. 

Dugnaden ble bedre organisert med påmelding og faste tider, samt tydelige lukemeldinger på 

oppslagstavla for dem som kom utenom de organiserte dugnadene.  

Badeplass er merket og vannkvaliteten er god til bading.  

I oktober ble ny gartner ansatt – Gijs. Han tok over etter Greg Bråthen som ga seg som gartner i 

august. Gijs er biodynamisk utdannet og opprinnelig fruktdyrker.  



Vekstsesongen 

Hva har blitt dyrket 
Det er blitt dyrket etter planteplan som ble godkjent på årsmøtet.  Det ble lagt til nye type planter 

som har fungert godt. Plantene fra året før ble også sådd i år. Unntaket fra plantelisten er svartrot 

som ble byttet ut med havrerot ved en feil. Fullstendig planteliste ligger tilgjengelig på hjemmesidene 

nesandelsgaard.no. 

Hva har gått bra og hva har gått dårlig 
Hele Østlandet ble utsatt for angrepet av kålfluer, vi brukte duk for å begrense skadene. Dette ga 

resultater med god avling og store mengder til lagring. Det ble lagret to kasser med hvitkål og en 

kasse med rødkål. 

Det har vært en del snegler på jordene, men det ble lagt ut fangstfeller og avlingene har kommet seg 

godt igjennom dette. 

Hodesalat og plukksalat ble tidlig angrepet, allerede i juni, og spist opp av insekter, nærmere 2/3 av 

plantene ble angrepet.  

Brokkolien gikk tidlig i blomst og vi fikk informasjon om at den ble sådd for tidlig. Derfor må den såes 

senere neste år.  

På grunn av den kalde sommeren ble ikke alle tomatene og paprikaen modne på stilk. Det var altså 

en redusert mengde ferdige tomater og paprika som kunne bli høstet modne og ikke alle fikk 

mulighet til dette.  

Selleriroten har ikke utviklet seg normal og har hatt svært liten knoll. Dette skyldes sannsynligvis kald 

og våt sommer.  

Noe av høstet grønnsaker har sprukket litt. Dette kan være mangel på Bor.  Det søkes Debio å tilsette 

noe Bor på kålfeltet neste år.  

Gulrot og pastinakk er krevende å luke, så også på Nes- pastinakken ble nedprioritert i en periode da 

det var mye utplanting og stort arbeidstrykk. Det ble derfor ikke mye pastinakk i år.  

Det har vært en del kveke i år, det er naturlig ved nydyrking etter åker, rådgiver og bøndene har vært 

opptatt av å luke nøye for å unngå luking i neste sesong.  

Øvrige sorter har vokst svært godt og det har vært gode avlinger der andelsbøndene har kunnet 

forsyne seg godt. Squash har også i år vokst enorm i størrelse og mengde. Dette har gjort at vi har 

kunnet gitt bort noe av overskuddet til venner og kjente, samt solgt under Åpen Gård og på stand på 

Hydrogenfabrikken. 

 

Dugnader 

Hvor mange, håndtering, formål 
Organiserte dugnader har gått bra i sommer. Første ble holdt 30.april og siste ble avholdt 22. 

oktober. God innsats, bortsett fra litt i juli. Antallet som har kommet på organiserte dugnader har 

variert, og de fleste tar sin del av arbeidet utenfor disse. Dette må organiseres bedre neste år hvor vi 

mulig pålegger et visst antall timer til bestemt tid av året. Da må plantegruppa også organiseres 



bedre. De organiserte dugnadene to ganger i uken gikk ut uke 33, deretter ble det ført organisert 

dugnad når det var behov.  

 

Aktiviteter 
Vintermøtet  

Møtet ble holdt 28. januar hvor kjernegruppa presenterte årsplan, visjon, planteplan og grupper som 

skulle fungere gjennom året. Innspill fra andelsbønder ble notert og tatt med for evaluering til 

årsmøtet for vedtak.  

Jordskokkfest 
Ble holdt 9. april og det ble anslått ca 60 deltagende. I regi av Irene Fremme og Åsne Kostveit ble et 
skuespill hold som viste hvordan den skulle høstes, næringsinnholdet og alt den kunne brukes til. 
Matgruppa lagde jordskokksuppe til alle. 

 

Midtsommerfest  
18.juni holdt festgruppa midtsommerfest der alle bidro med mat til felles bord og barna fikk lagd 

mange fugleskremsler som har stått spredt på jordet hele sesongen. Den tradisjonelle mai-stangen 

ble også heiset. 

 

Åpen gård 
Dette ble holdt i samarbeid med Oikos som legger til rette for åpen gård rundt i distriktet, i år var 

dette 28.august. Mange besøkende tross dårlig vær, to andelsbønder solgte egenprodusert mat, 

Lisleby håndballag solgte kaker og kaffe for egen inntjening. Det ble avholdt kurs i urtetekturer og 

hagefilosofi av Deborah Dill over bakeriet med stor interesse. Det ble informert om andelslandbruket 

og det var omvisning på jordene med interesserte besøkende.  

 

Høsttakkefest 
Festen ble holdt 24. september. Alle som deltok hadde med en rett hver til et felles bord. Det var ikke 

mange som deltok i år, men stemningen var flott! 

Stand på hydrogenfabrikken 
I forbindelser med Kunsthåndverk 2016 på Hydrogenfabrikken ble Nes Andelsgård forespurt om å 

ha stand 17-18. september. Vi fikk vist frem gården, solgt overskuddsvarer av poteter og squash, 

samt lammeskinn fra Nes Gård. Flere viste interesse for medlemskap til neste år. 

Visjonsmøte  
Ble avhold med andelsbøndene 11.10.16 ved Olle Hallgren. Målet var at andelsbøndene skulle kunne 

legge frem sine tanker rundt visjon og mål, diskutere dette og komme frem til forslag som kunne 

legges frem for årsmøtet til avstemming. 

 

 



Kurs 

Urtekurs ble holdt på åpen gård av Deborah Dill. I oktober ble det holdt fermenteringskurs av 

andelsbonde Kersti Gustavsson, samt et konserveringskurs av Håkon Mella. Kursene ble fylt opp med 

ivrige andelsbønder som lærte seg å konservere grønnsakene som ble sådd på jordene. 

Skjærekurs ble holdt av Nes Gård for de som kjøpte årets lam av gården. 13 personer deltok. 

 

Mediedekning 
Andelslandbruket har ikke samme nyhetsverdi som i første sesong, men har allikevel hatt en del 

medieoppslag. NRK Østfold hadde ett innslag i slutten av juni, og Sarpsborg Arbeiderblad, 

Demokraten og Fredrikstad Blad hadde oppslag i juni.  

Økonomi 
Årsregnskap 2016 

inntekter   280530 

      

utgifter     

Lønn – gartner, bonde 164264   

planter 15176   

frø, løk, potet 20459   

engangsutstyr 18855   

leie jord maskiner 17603   

gjødsel 8317   

drivhus gjerde vann 11000   

regnskap 28035   

annet 2025   

sum utgifter 285734   

      

resultat   -5204 

 

Det var ikke behov for å kjøpe særlig håndredskaper for året, annet en ny såmaskin for å rekke over 

større område dyrket mark.  

Det har vært mye diskusjon i kjernegruppa om hvilke nivå andelsprisen skal ligge på. Det har vært 

mange innspill og det var til slutt andelsbøndene som bestemte på årsmøtet i februar – kjernegruppa 

la frem to forslag med tilhørende budsjett; kr 2 700 og kr 3 000. Prisen ble stemt til kr 3 000 slik som 

fjoråret. Begrunnelsen var at vi kunne spare opp en buffer for uforutsette utgifter. Dette kom godt 

med da gartner ble sykmeldt. 

Bonden har jobbet inn tiden gartner har vært fraværende på grunn av sykdom, men ikke tatt fullt 

betalt for timene. Andelsgården har derfor unngår faktisk underskudd i økonomien. 



Evaluering fra andelsbøndene 

Høstingen 
46 (43%) andeler svarte på årets evalueringsskjema. Strukturen til andelsgården er lagt opp på 

bakgrunn av at andelsbøndene høster sin andel, altså sitt forbruk, hver uke. Likevel viser 

spørreundersøkelsen at nesten 70% kun har høstet av og til, og kun 24% har høstet hver uke.  

Deltagelse arrangement og dugnad 
Over 80% av de spurte hadde deltatt på et eller flere arrangementer i år. Mest populært var 

jordskokkfesten, som også var den første festen vi arrangerte for året. Færrest planla å delta på 

høsttakkesfesten 24.oktober (var ikke holdt da spørreundersøkelsen ble sendt ut). Dette var årets 

siste arrangement. De som ikke har deltatt har stort sett oppgitt at «tid» er årsak til at de ikke har 

fått blitt med. 

Av de spurte var det kun én som opplyste at han/hun ikke har deltatt på dugnad i det hele tatt. Her 

var også personlige årsaker grunnen. Kravet til en andel er 9 timer dugnad. Tilnærmet 32% oppga at 

de hadde deltatt mellom 1-9 timer med dugnad, men hele 65,2% har sagt de har deltatt mer enn de 

obligatoriske 9 timene. Det var flest deltagende på organisert dugnad på lørdager (64%), og 55% tok 

sin dugnad utenom det organiserte. Likevel bruke 41% hovedsakelig organiserte dugnader på 

tirsdager. På spørsmål hvordan andelsbøndene ønsker å gjøre dugnad neste år er det i hovedsak at 

de ønsker samme struktur som i år, og å veksle mellom organisert (helst lørdag) og på egen hånd.  

Grønnsakene 
Andelsbøndenes hovedsakelig vurdering av mengde per avling 

 For lite Passe For mye 

Tidlig potet  X  

Sen potet  X  

Tidlig gulrot  X  

Sen gulrot  X  

Persillerot  X  

Sellerirot  X  

Stangselleri  X  

Pastinakk X X  

Kruspersille  X  

Dill  X  

Basilikum  X  

Hodekål  X  

Brokkoli X   

Kålrot  X  

Knutekål  X  

Rosenkål  X  

Grønnkål  X  

Jordskokk   X 

Tomat  X  

Chili  X  

Purre  X  

Gul løk  X  

Rød løk  X  

Squash   X 



Gresskar  X  

Frilandsagurk  X  

Sukkermais  X  

Reddiker X   

Ruccola  X  

Plukksalat  X  

Spinat X   

Mangold  X  

Mizuna salat  X  

Hodesalat  X  

Vanlig bete  X  

Rødbete  X  

Bondebønner   X 

Brekkbønner  X  

Spritbønner  X  

Sukkererter  X  

Bladpersille  X  

Fennikel  X  

Vårløk X   

Havrerot  X  

Paprika X   

 

På spørsmål om andelsbøndene opplevde at de fikk igjen det de hadde betalt for, svarte 49% at de 

hadde fått som forventet. 26% mente de fikk mer enn forventet og 26% mente de fikk mindre enn 

forventet, der 5% (tilsvarer 2 personer i spørreundersøkelsen) mente de fikk mye mindre enn 

forventet. Årsaken til denne opplevelsen ser ut til å komme frem i spørsmålet om det var grønnsaker 

som var savnet denne sesongen (se statistikkvedlegg). Grønnsakene som andelsbøndene savnet er 

blomkål, søtpotet, vintersquash, vanlig paprika, slangeagurk, mer urter, farget gulrot, andre type 

poteter, quinoa, asparges og artisjokker. 

I evalueringsskjema ble andelsbøndene spurt om og hva de ønsket for lagring eller konservering, 

utover det som var planlagt (potet, løk og gulrot). Flere nevnte ulike kåltyper, rotgrønnsaker og 

rødbeter. Disse ble høstet til lagring etter svarfristen på evalueringen.  

 

Konklusjon 
Alt i alt har sesongen vært god. Avlingene har stort sett vært større enn forventet, med unntak av 

noen arter som ikke har utviklet seg slik som ønsket. Den varme sensommeren har gitt rikelig avling 

og har medført at en del grønnsaker også ble lagervare med forlenget sesong.  

Det er et prinsipp i driftsformen som en andelsgård har, at alle andelsbøndene deler på avling og 

risiko. Det betyr at man ikke alltid kan få det utbytte som ønskes hvis avlingene svikter. Dog skal 

andelsbøndene kunne forvente at det legges til rette for at det som kan påvirkes av menneskelig 

innsats for at avlingene skal bli gode, blir gjort, samtidig som man har forstått at det er naturlige 

faktorer som ikke kan påvirkes. Evalueringsskjemaet viser at det har vært opplevd dårlig kvalitet på 
fennikel, knollselleri, persillerot, pastinakk og stangselleri. For noen av artene er det klima som 

påvirker og er den nevnte risikoen. For andre arter kan vi påvirke utviklingen, som for eksempel luking. 

Vi kan gjøre endringer neste år for de grønnsakene man mener det er for lite av eller mangel på. Blant 



annet har vi lært i år at årsaken til at brokkolien ikke ga så stor mengde som ønsket var fordi den ble 

sådd for tidlig. Ved å så den senere vil den ikke gå i blomst like fort og vi får økt mengde.  

Noen grønnsakstyper som er ønsket som del av avlingen kan ikke/er vanskelig å dyrke i vårt klima. På 

bakgrunn av dette må andelsgården velge typer som mest sannsynlig vi kan lykkes med, slik at 

ressurser ikke brukes på typer som vi mest sannsynlig ikke kan få frem. 

Et fåtall er svært misfornøyde med resultatene. Beskrivelsen på hvorfor de er misfornøyde kan tyde 

på at det er behov for mer spesifikk kommunikasjon. Det kan se ut som det er behov for mer 

lettfattelig oversikt og også informasjon om fremtidsplanene, for eksempel at det skulle planlegges 

lagring av mer enn gulrot, løk og poteter. Det skal likevel tas med i vurderingen at 

evalueringsskjemaet ble besvart før siste ukene i sesongen var over og det ble lagt til rette for mer 

lagring enn forespeilet i skjemaet. 

Mer enn 80% av andelsbøndene som har svart på evalueringen, oppgir at de har deltatt på et eller 

flere arrangementer. At 20% ikke har deltatt på arrangementer ser ut til å skyldes at det for mange er 

prioritering opp mot andre gjøremål. Ingen har oppgitt at de direkte ikke ønsker å delta. Med så stor 

andel som har deltatt på ett eller flere arrangementer, kan dette tyde på at bøndene også ønsker å 

ha denne sosiale arenaen og at det er ønsket å ha arrangementer. 

62% har sagt de har deltatt mer enn budsjetterte 9 timene per andel. Situasjonen med sykmeldt 

gartner har medført at en større andel av arbeidet har vært gjort på dugnad enn det som var 

planlagt. I denne vurderingen må det også tas med at ikke alle andelene har svart på 

evalueringsskjemaet og det derfor er vanskelig å vite å noen har jobbet mindre enn det obligatoriske 

og at det derfor har blitt mer arbeid på andre.  

Det er relativt jevnt fordelt med deltagelse på dugnad mellom hverdag og helg, organisert og på 

egenhånd. Dette tilsier at andelsbøndene har ulike behov og muligheter for å utføre dugnaden sin, 

og at det bør opprettholdes disse mulighetene.  

Av mengder grønnsaker er størstedelen av andelsbøndene fornøyd med de fleste artene. Kun 

jordskokk, squash og bondebønder mener de fleste det er for mye av. Samtidig er det ønsker om 

større mengde av artene brokkoli, pastinakk, spinat, reddiker, vårløk og paprika. 

Når det gjelder det mer praktiske, som infrastruktur på gården og informasjonsflyt om dugnader, 

arrangementer osv., sier > 90% seg enig i at dette fungerer godt. Det er likevel et mål og ønske at 

100% mener dette. Kjernegruppa trenger derfor tilbakemelding underveis i sesongen fra de som ikke 

opplever det på samme måte, slik at man kan vite hva som kan gjøres bedre eller annerledes. Det 

som skiller seg noe ut i spørreskjemaet er at det er 37% som ikke føler seg sikre på hva som kan 

høstet til enhver tid. Merkingen på jordet med røde og grønne merker er omtalt som et godt tiltak og 

noe av det mange har beskrevet har fungert godt. Dette kom på plass noe sent i sesongen, men 

forhåpentligvis vil dette gi en god start i 2017. Det er her viktig at gartner har full kontroll på dette og 

sørger for daglig oppdatering på plassen.  

Det er ulike grunner til at andelsbøndene ønsker å være nettopp andelsbonde, og de fleste har mer 

enn en grunn. Det som viser seg å være hovedårsaken er tilgangen på økologiske grønnsaker og på 

samme tid støtte opp om økologisk landbruk, tett fulgt av muligheten for å høste direkte fra jordet. 

Dette viser at det er et behov for tilbudet av andelsgård slik Nes Andelsgård driver. Dette gjenspeiler 

seg også i spørsmålet om man tenker å bli med til neste år. Her svarer 69% at det helt sikkert eller 

mest sannsynlig blir med i neste sesong. Ingen svarer at de helt sikker ikke blir med. Av de som svarer 

at de mest sannsynlig ikke blir med videre, er en fellesnevner at tid ikke strekker til og at de føler at 

de ikke har bidratt nok på dugnad. Pris og utbytte er også nevnt. Dette er faktorer som blir bestemt 



av årsmøtet. Alt i alt svarer 85% av andelsbøndene at de har vært tilfreds eller svært tilfreds med å 

ha vært andelsbonde i 2016. 

Kjernegruppa mener 
Plantegruppa ble bestemt på årsmøtet og skulle være en type ressursgruppe som kunne delta ekstra 

ved spesielle behov i sesongen; eksempelvis når løk og planter skal i jorda, visse arter må høstes, 

luking må foretas etc. Gartner skulle da ha mulighet til å kalle inn deltagerne i gruppa når det er 

behov. Gruppen ble ikke tilstrekkelig organisert og har dessverre ikke fungert etter planen. 

Kjernegruppa har sett et sterkt behov for at en slik type gruppe fungere og vil sette ekstra fokus på 

dette for neste år.  

Dugnad er også et tema som må diskuteres. Er det tilstrekkelig med 9 timer per andel, og bør det 

være mer obligatorisk i forhold til tidspunkt? Kjernegruppa har bestrebet at det ikke skal ha føltes 

som noe tvang og at man skal få dårlig samvittighet for at man som andelsbonde ikke har fått møtt 

opp på faste tidspunkter. Andelsgården og medlemskapet skal være en positiv ting i hverdagen og 

ikke nok en plikt som tar energi og glede. Likevel kreves det å dyrke mat og filosofien i et 

andelslandbruk er å dele risiko, arbeid og avling. For at avlingen skal bli best mulig ser kjernegruppa 

et behov for at arbeidsressursene fordeles mer på de periodene det er størst behov, blant annet ved 

utplanting og når ugresset vokser som best. Fra 2017 er det også ansatt en ny gartner og 

stillingsbeskrivelsen er mer definert.  

Vi lærer alle mer og mer for hver sesong, andelsbøndene, kjernegruppa og bonden. Vi prøver og 

feiler, og samme jobber vi for at andelsbonden skal kunne ha tilgang til flotte råvarer sesongen 

igjennom. Kjernegruppa føler at sesong 2016 har gitt masse; grønnsaker, bekjentskap, kunnskap, og 

erfaringer. Vi gleder oss over alt som har gått bra og tar med oss forbedringspotensialene videre til 

neste sesong! 

 


