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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
•Skilt grønnsaker

•Planteproduksjon
•Ugresskontroll
•Skadedyr
•Riktige merker på 

skilt

Gartner Bonde

EkstrahjelpInfo



Sakliste: 
• Godkjenning av innkalling og dagsorden 

• Valg av møteleder og referent og 2 andelsbønder til å skrive under protokollen 

• Styrets årsberetning

• Status økonomi per nå. Forslag om å utsette Årsregnskap, inkludert disponering av 
årsoverskuddet til møte 25.februar 2020.

• Evaluering av årets sesong. Framlegg av resultater fra spørreundersøkelse. Innspill og 
diskusjon. Planer og visjoner fremover- innspill fra andelsbøndene

• Innkomne saker 

• Styrets forslag til produksjonsplan kommende år, forslag om å utsette dette til 25.februar

• Styrets forslag til budsjett og andelspris, forslag om å utsette dette til 25.februar

• Styrets forslag til virksomhetsplan, forslag om å utsette dette til 25.februar 

• Valg av styre/kjernegruppe, revisor og valgkomite. 2-3 medlemmer i kjernegruppa er på valg 
hvert år.

• Eventuelt



Sesongen 2019 kort oppsummert
• 140 andeler på 164 andelsbønder. Ca 40 barn. 
• I evalueringen sier 58,1 % at de er svært tilfredse 

(69 i fjor), 37,2 % (19) tilfredse, totalt 95,3% (90) tilfredse.

• 50 forskjellige grønnsaker. Mange med flere sorter. Våren var kald og 
sommeren var variabel og høsten svært våt. Det førte til dårlig 
potetavling, hvitløken ble muggen etter høsting, men flott løkavling 
og mange store gresskar. Ellers mye fine grønnsaker av god kvalitet! 
Det er plantet ca 60 epletrær.

• Organisert andelsarbeid tirsdag og lørdag har fungert bra med realtivt
mange på arbeid. Arbeidet i det store kunne fungert bedre- ingen 
kriser men mye på noen personer. Ikke lurt å ikke ha andelsarbeid i 
juli. Få inn bedre rutiner for andelsarbeid neste sesong.

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



oppsummering videre

• En gruppe har arbeidet med lokalsamfunnsintegrering av familier 
fra Syria, hvor de har blitt en del av gårdsdriften, og de har avholdt 
matkurs.

• I høst har 6 niendeklasser fra Haugeåsen ungdomsskole hatt mat og 
helse på gården. 

• Vi tar imot ulike besøk fra offentlige og frivillige organisasjoner, 
blant annet har Økologisk Norge og Bygdekvinnelaget på Rolvsøy 
besøkt andelsjordene. 



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.



Kjernegruppa
• Kjernegruppa består av Brit Døvle, Mari Josefine Holme, Tom Berntsen, Lillian 

Dyrnes, Manuela Wanneck og Randi Granli (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 7 møter i løpet av året. På møtene er det stort fokus på 
den praktiske driften, konkrete planer framover, men også visjoner, ideer og 
tanker om utvikling og prosjekt i framtida.

• Vi har planlagt og gjennomført vårfesten, sommerfesten, åpen gård med 5 års 
jubileum, åpen gård i økouka og samtpotetfest.

• Vi har fått til flere medieoppslag i Fredrikstad blad og NRK Østfold.

• Gjennom sesongen har vi bytta på å være dugnadsansvarlige på lørdager, noen 
av oss har vært faddere og tatt mye ansvar. Vi har også tatt hånd om de lagrede 
grønnsakene.



Planteproduksjonen 2019-

• Presentasjon ved Gijs



Gartnerens tanker for neste sesong



Evalueringen- 54 svar-historiens beste

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

• Både for lite og mye- mest dissens: Hokkaido, bondebønner, ruccola, 
mangold, dill, hodekål, brokkoli, gulrot, frilandsagurk, hodesalar, fennikkel

• For lite: gulrot, drivhusagurk, hvitløk, broccoli, tomat, chilli, sellerirot,

• For mye: jordskokk, rød og gul løk, mangold, hodesalat, bondebønner og
brekkbønner

• Begrenset av drivhusplass: drivhusagurk, tomat og chilli





sfjo

Fler høstet som forventet og mer enn mindre 

enn forventet.

Flere svært fornøyde. (10 % i fjor)



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







Jeg synes det er lett å finne fram på 

gården]

Jeg synes det er enkelt å vite hvor jeg skal 

parkere

Jeg synes organiseringen av 

andelsarbeidet fungerer bra

Jeg har fått den informasjonen jeg trenger 

om dugnader og fester

De tre siste spørsmålene er mer positivt 

enn i fjor.



Jeg føler meg som en del av fellesskapet når jeg er på gården

Jeg synes det er vanskelig å finne ut hva som vokser i åkeren- mange færre enn i fjor

Jeg føler meg ikke sikker på hva som kan høstes til enhver tid

Jeg synes gartner, bonde er imøtekommende og flinke til å forklare om planter og dyrking

Færre er usikre på hva som kan høstes, men må fortsatt jobbe med det- viktigste utbedring neste år?



Stor økning fra i 

fjor: fra 

henholdsvis 15% 

og 16 % på 

svarkategori 4 og 

5. 



Hva synes du har fungert godt denne sesongen?

Alltid hyggelig å komme, både alene og å treffe andre

Herlig at frukt er med på planen videre

Få opp grønnsaker i rett tid

At en kunne få til passet arbeid etter akutt forverring   i helsetilstand

Høstemeldinger/ nyhetsbrev og organisering av andelsarbeidet

Merking på jordene av hva det er og om det kan høstes

Informasjon og organisering av andelsarbeid

Flott med to avlinger av broccoli og reddiker. Flott med fornying av salat hele sesongen.

Lang høsteperiode med ulike grønnsaker.

Alt, bortsett fra avlingen av hvitløk og gulrot! 

Det er eierne på Nes gård, gartner og styre som får dette til å gå rundt, og alle er imponerende. Godt med 

inkluderende og imøtekommende nøkkelpersoner. 

Flott merking. Flott med høstemelding 😊

Har bare gode ord om denne sesongen. At jeg ikke har fått hentet/høstet så mye skyldes utenforliggende 

årsaker

Alt

Alt



70 % skal være med 

neste år. 23 % 

sannsynligvis med



Forslag andelspris 2020

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

• En andel koster 3390 i 2020 for voksne
Barn under 8 år gratis.

• Familieandel for to voksne og to barn: 6600,- og 500,- for hvert barn 
over 8 år utover 2 barn

• To personer i husholdningen: 5500,-

• En voksen og ett barn over 8 år- 3600,- 500,- i tillegg for hvert barn 
utover to barn som som er over 8 år.

• Betaling for betalingsløsning kommer i tillegg

• Forslaget fikk tilslutning



Forslag andelsarbeid 2020

• 10 timer, 

• Da gir det mening med fire økter a 2,5 timer

• Forslaget fikk tilslutning


