
Referat fra årsmøte Nes andelslandbruk 13.11 2018 på resturant Slippen, Fredrikstad 
Tilstede: 40 andelsbønder. 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent 

2. Valg av møteleder, referent og 2 andelsbønder til å skrive under protokollen  
Møteleder: Karianne Hjørnevik Nes 
Referent Elise Watvedt 
Underskrive protokoll: Henriette Slorer og Lillian Dyrnes 

3. Styrets årsberetning v/Karianne 
Årsberetningen ble godkjent, ligger vedlagt 

4. Årsregnskap, inkludert disponering av årsoverskuddet v/Inge 
Innspill - får bonden for lite? Men bonden er fornøyd med at “samvirkeånden” råder 
Regnskapet ble godkjent. Årsregnskap ligger vedlagt 

5. Innkomne saker  
Innkommet forslag; Kjernegruppa bør få 1000,- i rabatt på andelspris 
Fra Dara: Forslag ligger vedlagt. 

6. Planer og visjoner fremover, ingen endring i visjonen. Innspill til årsplan: 
Innspill om garderobeplass til jordeklær og støvler. 
Dara foreslå en bod på jordet til grønnsaker til henting (squash, agurk, tomat etc). 
Bruke trekasser i stedet for plastkasser til lagring av grønnsaker 

7. Styrets forslag til produksjonsplan kommende år. Gartner redegjorde for planer. Stort sett 
samme som Iår, vurdere paprika, New Zealandsk spinat, sellerirot og blomkål fungerte bra- mer 
til neste år.  

8. Styrets forslag til andelspris. Samme pris som tidligere, og samme modell som tidligere med 
familieandel og parandel. 
Administrasjonskostnaden som kommer i tillegg, må kommuniseres tydeligere.  
Andelsprisene på 3000, 5000(par)og 6000 (familie) pluss administrasjons-kostnader ble godkjent. 

9. Styrets forslag til virksomhetsplan og budsjett kommende år  
Forslag om å øke jordleie med 2000. Ha jevn økning pr. år.  
Forslag til kommentar på budsjettet: “Kjernegruppa står fritt til å disponere ev. overskudd til 
gagnlige formål for andelslandbruket, og  anledning til å omdisponere et ev. overskudd til ev. 
havari” 
Innspill: betale andel for 3 år ad gangen. 
Budsjettet ble godkjent. Budsjett ligger vedlagt 

10. Valg av styre/kjernegruppe,  og valgkomite. Åsne, Olle, Jon og Elise gir seg, Valgkomiteen innstilte 
Manuela Wannack, Randi Granli og Tom Berntsen. Lillian Dyrnes stiller seg også til disposisjon.  
Alle kandidater ble valgt ved akklamasjon.  
Kjernegruppa ble valgt som valgkomité. . 

11. Eventuelt 
Portulakk skal med til felles høsting. Ha flere rader med portulakk. 
Kjernegruppa får  mandat til å finne løsning /ordninger for hvordan løse problemet med 
matsvinn.  
Diskusjon om å øke antall andelstimer til 10 timer; Kjernegruppa får mandat til å vurdere dette. 

Vedlegg: 

1) Årsberetning 
2) Årsregnskap 
3) Innkomne saker 



4) Budsjett 
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Årsrapport 
Nes andelslandbruk 

2018



Visjon

Nes Andelsgård, økologisk jordbruk for alle
 
 

Verdier
Omsorg for hverandre og naturen

Økologisk
Dialog

Delt avling, delt risiko
 
 

Mål
-Nes andelsgård skal være en vakker gård hvor det er godt å være

-Aktiv involvering av andelsbøndene
-Utdanne, veilede og informere andelsbøndene 

-Være samfunnsansvarlig
 



I tillegg til dette styres Nes Andelsgård etter prinsippene i 
Intensjonserklæringen for andelslandbruk i Norge og 
verdigrunnlaget i Samvirke, dvs

•Et åpent og frivillig medlemskap

•Demokratisk medlemskontroll

•Autonomi og selvstyre

•Samarbeid mellom kooperativer

•Gjennomsiktig økonomi



Organisering 
daglig drift

•Planting
•Luking
•høsting

•Høstemelding og 
lukemelding

•Facebook og 
internett

•Nyhetsbrev

•Jordarbeideing
•Drivhus
•infrastruktur

•Planteproduksjon
•Ugresskontroll
•Skadedyr
•skilting grønnsaker

Gartner Bonde

EkstrahjelpInfo



Sesongen 2018 kort oppsummert
•  154 andeler på 134 andelsbønder. Ca 30 barn.

•  I evalueringen sier 69 % at de er svært tilfredse (50 ifjor), 
19 % (31) tilfredse, totalt 90 % (80) tilfredse.

•  45 forskjellige grønnsaker. Sommeren var varmt og tørt. Det førte til 
dårlig løkavling, halvdårlig avling på bondebønner og at fennikel og 
salat gikk litt fort i stokk. Ellers mye fine grønnsaker av god kvalitet. 
Dobbelt så mye tomater som i fjor! Det er plantet ca 70 solbærbusker 
som kommer til å gi avling om to år.

• Organisert andelsarbeid tirsdag og lørdag har fungert bra. 
Gartnergruppen, dvs tilkallinghjelp har fungert bra.

• Gartner Gijs van Iterson, infoansvarlig Elise Watvedt og bonde Inge 
Nes har hatt betalt ansvar.



Kjernegruppa
• Kjernegruppa består av Jon Skovly, Brit Døvle, Mari Josefine Holme, Dara Jutiar, Olle 

Hallgren, Åsne Kostveit og Elise Watvedt (infoansvarlig og sekretær), samt Karianne 
Hjørnevik Nes (bonde) og Inge Nes (bonde og daglig leder/økonomi ansvarlig) og Gijs van 
Iterson (gartner)

• Kjernegruppa har hatt 9 møter i løpet av året. På møtene er det stor takhøyde og mange 
gode diskusjoner og samtaler. Både knyttet til den daglige driften og konkrete planer 
framover, men også visjoner, ideer og tanker om utvikling og prosjekt i framtida. 

• Vi har planlagt og gjennomført vintermøtet, vårfesten, sommerfesten, åpen gård og åpen 
gård i økouka, samt potetopptagningsfest

• Vi har sendt representanter til regionsamlinger for andelslandbruk ( i regi av 
fylkesmannen), der alle andelsgårder på Østlandet er representert. 

• Gjennom sesongen har vi bytta på å være dugnadsansvarlige på lørdager. Vi har også tatt 
hånd om de lagrede grønnsakene. 



Årsplan 2019 med kort rapport
• Fortsette arbeidet med å utvikle jorda og økologisk plantedyrking

• Ny vekstskifte har falt på plass. fortsette å finjustere dyrkingsplan. prøve ut nye grønnsaker. Prøve å utvide 
høsteperioden. Plante frukttrær.

• Sørge for god luking, gjødsling og jordarbeiding
• Arbeidet har fungert godt- ingen kriser eller mye på noen få

• Fortsette arbeidet med å utvikle aktivitetsplass
• Har ikke skjedd så mye

• Få til gode lagerrom 
• Lagerplass etablert i fjøset, grovkjeller ok

• Arrangere kurs
• Dara og Gullala har hatt tre matkurs, Kjersti et fermenteringsskurs-

Utvikle integrasjonsprosjekt i samarbeid med Rekustad lokalsamfunn og Fredrikstad kommune.

• Skape samhold og fellesskap blant andelsbøndene
• Stadig fler kommer på andelsarbeid og setter pris på felles lunsj og samhold



Planteproduksjonen 2018- 
• utfordringen i år var den varme og tørre sommer
• det fleste småplanter har vi alet opp selv og de var stort sett av bra kvalitet

• Vi greide å ha noen høsteklare grønnsaker tidlig i sesongen.

• reddik, rukkola, spinat og løk var vanskelig pga varmen og tørken. Bondebønner ga 
også dårligere avling. salat og fennikel gikk litt fort i stokk.

• nå fikk vi fin rotselleri på et lite testfelt. Neste år mye mer.

• Fortsatt mye å høste på en gang i august og september, men bedre enn i fjor. 

• God kvalitet på det aller meste

• Gulrot ble bra under duk. Pastinakk ble noe markstukken. trenger også duk

• Vi har hatt salat hele sesongen

• I det varme tørre været har vi kunnet samle en del egne frø

• Vi fikk dobbelt så mye tomater som i fjor.
 



Evalueringen- 36 svar- flere på passe, mer uenige

• Passe mengde: Tidlig og sen potet, tidlig og sen gulrot, pastinakk, grønnkål, 
svartkål, rosenkål, knutekål, kålrot, hodekål, basilikum, dill, tomat, hvitløk, 
spritbønner, brekkbønner, bondebønner, rødbete, vanlig bete, hodesalat, 
plukksalat, ruccola, reddiker, gresskar, kruspersille, frilandsagurk, kinakål, 
mizuna, vårløk, fennikkel, squash, rød løk, gul løk og purre

• Både for lite og mye- mest dissens: squash, tidlig gulrot, Hokkaido, 
bondebønner, jordskokk, ruccola, gresskar, brekkbønner

• For lite: gulrot, kruspersille, basilikum, sukkermais, sukkerert, spinat, broccoli, 
vårløk, chilli, tomat, stangselleri, sellerirot, persillerot, rødløk, reddik, blomkål

• For mye: fennikkel, spritbønner, mangold, dill, knutekål, grønnkål, hodesalat,  
og mizuna

• Begrenset av drivhusplass: drivhusagurk, paprika, chilli



som i fjor



flere fornøyde- fra 3 til 4



Er det noen grønnsaker du savnet denne sesongen?10 svar

Paprika, og jeg vil gjerne at dere vurderer å få inn mer bær
spinat, aubergine
Paprika, samt frukt og bær
søtpotet, paprika, brokolli
Ny Zeelandsk spinat, alltför lite bladpersille
Brokkolini. Alt for lite brokkoli:-)
squash , agurk og vårløk
Vanskelig å få fin salat, vil ha enda mer tomater, jordbær
Søtpotet
Mais



Infrastruktur 2018- Inge
• Store investeringer i vanningsanlegg, automatisk 

vanning i drivhus og bedre kapasitet på jordene

• Oppalsrom forbedret

• Merking og skilting forbedret- men ikke perfekt



Arrangerte vårfest, 
sommerfest, 
åpen gård og åpen 
“økoukedag”

Vårfest med gulrotspill, vårfest med felles måltid 
og maistang.  Åpen gård hadde omlag 300 
besøkende i flott vær den 19.august og omtrent 
50 besøkende den 23.september i forbindelse 
med økouka Østfold.

Potetfest samme dag som potetopptaking- 
omtrent 40 deltagere















Andelsbøndene er mer fornøyd med organisering av 
dugnad, vi må bli bedre på informasjon om hva som 
vokser i åkeren og hva som er høsteklart.
De aller fleste føler seg som en del av fellesskapet når 
de er på gården. 





Hva har fungert bra?
På Nes andelsgård blir alle inkludert og alles meninger blir respektert og hørt.

At det har blitt plantet i flere omganger slik at vi feks har hatt reddik og salat leeeenge
Flott å oppleve at det gikk bra gjennom tørken. Stadig nye, glade mennesker!
Jeg synes det har vært fint å være med.
Andelsarbeid, følgende arrangement og høstmeldinger
Dugnadsarbeidet og at det vart etablert eit hentelager i fjøsen.
Flott at vi fikk vanningsmuligheter! Takk til Inge!
Vanning fra Glomma
alt har fungert fint
Det meste!
skjempe
Veldig god kvalitet på grønnsakene



passe på at de fleste om ikke alle, er med på dugnadene, de som er medlem kommer å henter sine del slik det ikke blir bortkastet, og i 
sommerferie perioden at det gis beskjed i god vei hva og hvor mye grønnsaker personen skal ha.
skilt og info om alle grønnsaker på jfr tidligere punkt
Bedre merking av hvor grønnsaker befinner seg.
Litt mer av noe, litt mindre av noe annet? Jeg har svart veldig generelt over, men noen tips er det jo...
Kanskje enda bedre infomrasjon om når og hva man kan være med på så en får gjort det arbeidet som skal gjøres.
Kanskje mer grønnsaker typer siste kvartal av året?
Heilt sikkert. Personlig greier eg ikkje å bruke alle dei forskjellige grønnsakene vi har tilgang til, men det er nok heller ikkje meiningen. I 
fjor var eg flinkare til å nytte både salat og bønner enn i år. Det er flott at det blir tatt initiativ til kurs der ein får brukt grønnsakenen frå 
Nes. Eg ville ha satt pris på at det hadde vore i alle fall to dagar for kvart krus, det er ikkje sikkert at det passar den eine gongen som er 
att opp og så har ein likelvel lyst til å lære.
Vil gjerne kunne høste alle grønnsaker selv direkte i drivhus eller på jordet. Viktig med nærkontakt med jorden.
Jeg trenger å kunne drive dugnadsarbeid utenom organiserte dager, men føler ikke jeg har nok kunnskap eller informasjon, så hadde 
vært fint med litt mer info om det for oss grønnskollinger. En egen funksjonalitet for høstemeldinger hadde vært supert.
alt har vært fint for meg
Dekke med fiber på de fleste grønnsaker!
Kanskje ha en slags kontroll på de som møter opp på arbeid. Eller at man kan signere for å ha vært der utenom fastsatt tid og jobbet.
Være enda tidligere ute med å opplyse om festdagene
Artikkel i avis
Dyrke krisosalst og charlottløk!
Informasjon om hvor de forskjellige grønnsakene vokser



Gartnerens tanker for neste sesong
• Stort sett videreføre sorter og prøve noe nytt i det små
• Fortsette å spre høsteperioden mer utover

• Planlegger flere hold av flere sorter. bla buskbønner, fennikel, squash, 
frilandsagurk for å unngå at alt modner samtidig.

• Prøve sen purre som kan høstes på vinteren helt til våren

• Enda mer blomster mellom og rundt feltene, 

og flere forskjellige



8. Forslag betalingsmodell og andelspris 2019

•  Det har fungert bra med par og familieandel (å få med alle i 
husholdningen, ref visjonen vår)

•En andel- det man spiser i løpet av en uke. 

•En andel koster 3000 i 2019 for 
Barn under 8 år gratis.

• Familieandel for to voksne og to barn: 6000,- og 500,- for hvert barn 
over 8 år utover 2 barn

•To personer i husholdningen: 5000,- 

•En voksen og ett barn over 8 år- 3500,- 500,- i tillegg for hvert barn 
utover to barn som som er over 8 år.



10. Valg kjernegruppe og valgkomite
• Kjernegruppen fungerer som et mellomledd mellom bøndene og andelsbøndene. 

Kjernegruppa velges på årsmøtet og består av minimum 5 personer og maksimum 
7 personer. Medlemmer i kjernegruppa velges for to år, halvparten av 
medlemmene er på valg hvert år slik at kontinuiteten sikres. Kjernegruppa 
konstituerer seg selv. Bøndene har én stemme. Gartner har møterett og 
forslagsrett, men ikke stemmerett. Kjernegruppa er ansvarlig for at budsjett og 
produksjonsplan gjennomføres, men har ikke personlig ansvar for økonomien i 
andelslandbruket. 

• Elise, Åsne, Olle og Jon går ut.  Forslag til nye medlemmer til kjernegruppa: Randi 
Granli, Tom , Manuela Wanneck

• Valgkomite: Kjernegruppa



Organisering kjernegruppa

• Bindeledd bønder, gartner og andelsbønder

• Helt avgjørende for andelslandbruket, fantastisk innsats!

• Viktig for å få til sosialt fellesskap

• viktig for å få til de tusen detaljene 

• Møtes en gang i måneden, tirsdager

• Medlemmene i kjernegruppa har hatt ansvar for organisert andelsarbeid på 
lørdager.



Innspill fra Dara
 Innspill fra Marian

garderobe
bod
1000 kr rabatt
bruke trekasser
sørge for at overskudd /grønnsaker som ikke blir hentet kan brukes av andre- mandat 
kjernegruppa
øke timetallet på andelsarbeid- 10 timer?



Hei alle sammen.
Jeg vil gjerne komme med noen synspunkter. Jeg får ikke skrevet det ned i evalueringsskjema.

2 Jeg vil fokusere meg mest på å dyrke grønnsaker (rosenkål,pure og grønnkål..) oppe på jordet, fordi
:- A Det er lettere å høste det på vinteren. B Vi kan bruke nede for sauene til høsten.
3 Det kan vara bra å ha en stasjon (bud) ute i hagen på sommertid, for å ha grønnsaker (tomater,
squash og agurker) i.

4 De som har (spesiell areal), andel skal markere sin andel mer nøyaktig, si ifra i god tid hvor mye du
vil ha og om du ikke vil ha det i det hele tatt.
5 I ferie tidene, særlig på sommeren, blir det masse grønnsaker som blir igjen. Jeg forslår at vi tenker
å redusere kasting av de (eks. squash og sylteagurk og tre store kaser med poteter ble kastet).
6 Vi kan annonsere via Facebook eller andre nettsider slik at folk kan bestille hva de vil høste per uke.
Hva skal vi gjøre med restene ? Kaste ? Selge ? Sløse maten ?
7 Jeg foreslår at ha en vakt på hverdager på sommeren. Vakten skal utføre små oppgaver (veiledning
av folk, vanning). Jeg foreslår å ha større komite eller samarbeidsgruppe.
8 Vi må tenke på å produsere eget frø. Vi klarer oss selv med våres frø.
9 Prøve å bruke trekasser istenden for plastik.

Til slutt, jeg vil bare informere at jeg tar ferie i to måneder, fra 08.12.18 til 21.01.19. Ønsker dere på
forhånd God jul og God nytt år.
Mvh
Dara 08.11.18



2018 regnskap
saldo

Inntekter budsj 18 inkl 15% 
kontingent 286 880.00 384 533.00
herav mva 50 156.48
nto saldo 334 376.52
Kostnader
Kostnader lønn 441.50 timer gartner
Lønn gartner m fl 112 136.40 110 021.80
lønn info 9 967.68 9 690.80
lønn øvrige 17 795.92 26 863.00
lønn daglig leder 20 000.00 45 000.00
sum lønn 159 900.00 191 575.60
planter, gjødsel, frø, material
planter 10 000.00 10 000.00
frø løk potet 15 000.00 15 000.00
engangsutstyr 19 000.00 19 000.00
gjødsel 5 000.00 5 000.00
leie av traktor, jord mm 25 000.00 25 000.00
drivhus gjerde vann 14 850.00 14 850.00
ny vanning og lys og oppaslrom 11 000.00 11 000.00
strøm oppalsrom 6 000.00 6 000.00
annet 1 000.00 15 752.36
sum planter og innsatsfaktorer 106 850.00 121 602.36
kostnader adm og økonomi 0.00
transkaksjonskostnader 0.00 0.00
regnskap 20 000.00 20 000.00
sum adm/økonomi 20 000.00 20 000.00
sum kostnader  286 750.00 333 177.96

Resultat 130.00 1 198.56



2018 regnskap og budsjett 2019
saldo

Inntekter inkl 15% 150
kontingent 384 533.00 385 583.50
herav mva 50 156.48 50 293.50
nto saldo 334 376.52 335 290.00
Kostnader
Kostnader lønn og timeantall 441.50 500.00
Lønn gartner m fl 110 021.80 124 600.00
lønn info 9 690.80 9 690.00
lønn øvrige 26 863.00 25 000.00
lønn daglig leder 45 000.00 40 000.00
sum lønn 191 575.60 199 290.00
planter, gjødsel, frø, material
planter 10 000.00 10 000.00
frø løk potet 15 000.00 15 000.00
engangsutstyr 19 000.00 19 000.00
gjødsel 5 000.00 5 000.00
leie av traktor, jord mm 25 000.00 27 000.00
drivhus gjerde vann 14 850.00 21 000.00 140
strøm og lys og oppalsrom og vei 11 000.00 11 000.00
strøm oppalsrom 6 000.00 6 000.00
annet 15 752.36 2 000.00
sum planter og innsatsfaktorer 121 602.36 116 000.00
kostnader adm og økonomi 0.00
transkaksjonskostnader 0.00
regnskap 20 000.00 20 000.00
sum adm/økonomi 20 000.00 20 000.00
sum kostnader  333 177.96 335 290.00

resultat 1 198.56kr   

Kjernegruppa står fritt til å disponere ev overskudd til gagnlige  formål for andelslandbruket  og til omdisponeringer til ev havari på uryt
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