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1. INNLEDNING 
Starten var et interessemøte på Pikant. 
Vie Andelslandbruk ble stiftet 20.januar 2016, ca 10 år etter det 
første norske andelslandbruket. Innen 1.april (frist for innmelding 
satt på stiftingsmøtet) var vi 35 andelseiere som sammen har 
dyrket ca 4,5 mål på gården til Sjur Wie og Solveig Strømmen. 
Vi har hatt en svært vellykket første sesong med mye jobbing, 
mange kjekke dugnader, fått prøvd ut 60-70 sorter grønnsaker og 
hatt en overdådig produksjon. 
 
 

2. STYRET 
Interimstyret 
Marit Milde, Aud Slettehaug, Solveig Andersen og Veronica Aalhus 
ble valgt på stiftelsesmøtet. Sammen med Sjur Wie, Marit Bendz, 
Knut Vebjørnsen mfl fikk de på plass en plan fram til årsmøtet: 
forslag til vedtekter, midler/støtte fra Oikos, budsjett mv og søknad 
på BU-midler. 
 
Styret ble valgt på årsmøtet 16.mars: 
Hildegunn Hovland 1år 
Julie Kirketeig 2år 
Kjetil Simonsen 2år styreleder 
Marit Milde 2år nestleder 
Marlene Bjørk 1år 
Veronica Aalhus (bonderepresentant) 
 
Vara 
Aud Slettehaug 
Cornelia Mundal 
Ingvild Strømmen 
Stian Wie (bonderepresentant) 
 



Styret har hatt 9 møter i 2016. Daglig leder, Marit Bendz, har 
deltatt og vært referent. Sjur har deltatt på 2-3. Mye har også blitt 
avgjort mellom møtene, på facebook-gruppe og chat, eller telefon. 
Vi har to ganger søkt midler i Sparebankstiftinga, begge ble 
avslått. Vi har vurdert andre, men ikke fått til: Grasrotmidler mm 

 
 

3. ORGANISERING AV ARBEIDET 
a. Registrert i Brønnøysundregistrene 31.mars, konto deretter 

tilgjengelig for innbetaling av kr 500,- i andelsinnskot/ 
medlemskap og kr 2.500,- i årleg medlemskontingent pr 
andelseier. Det hadde i flere måneder vært ei åpen 
“Interessegruppe for Vie Andelslandbruk”, og innmeldte 
andelseiere hadde god aktivitet på den lukka 
facebook-gruppa. Ei enkel hjemmeside kom også på plass. 
5.mai fikk vi gladmeldinga om 71.000,- i BU midler. 

b. Daglig leder Marit Bendz (2t/uke i 26 uker) - selvstendig 
næringsdrivende 

c. Gartnere(7t/uke i 26 uker) - selvstendig næringsdrivende, 
Veronica, Cornelia og Sølvi. 

d. Vi baserer oss på økologiske dyrkingsprinsipp: Økologiske, 
frø, planter etc så langt det lar seg gjøre. Vekstskifteplan, 
fysisk hinder: insektsduk, rabarbrablad-avkok, 
brennesle-vann, grønnsåpe- og natron-vann…  

e. Knut Vebjørnsen (Oikos) og Sjur: jordprøvetaking: Absolutt 
godkjent: “...får dere ikke til å dyrke her, må dere finne på 
noe annet å gjøre…” Så gikk det slag i slag: Gylling 11.april, 
pløying 12.april, steinplukking 27.april, harving 28.april, 
10.mai sådde gulrøtter og satte poteter, 13.mai oppkjøring av 
flere senger,18.-19.mai planta kålplanter, purre & vårløk og 
salater…. etterhvert mye luking, mer planting, mer luking, litt 
vanning, skadedyrbekjempelse, mer luking mv 

f. Åkerlappen er delt i Store- & Lille-Sjur og urtehagen Solveig. 



g. Kommunikasjonen gikk via både facebook og mail: innkalling 
til dugnader (påmelding via Doodle), høstemeldinger, 
styrereferat, åpen dag, høst-takke-fest mv. 

 
 

4. UTSTYR OG ANLEGG 
a. Det store utstyret fikk vi stort sett låne eller leie: traktor av 

Sjur og nabo på Vie, plog, potetsetter og -opptaker (Sjur), 
korgharv (Mo), hjulhakke (Veronica) 

b. Småutstyr ble kjøpt inn underveis: pendelhakker, trillebår, 
vannkanner, kniver etc etc 

c. Vi fikk parkere på tunet og bruke vannet på gården. 
Potetkasser, bruk av fjøsen, staur, ståltråd etc etc av Sjur 

d. Bygge-gruppa fikk opp kompost-do på enden av fjøsen i 
løpet av mai og juni, materialet til dette og mer til ble gitt av 
Torbjørg. Benker og bord, vask og oppslagstavle-vindu, tipier 
og pilehytte kom også opp. 

 
 

5. DYRKINGSSESONGEN 
a. Generelt: De fleste andelseierne hadde lite erfaring med å 

dyrke. Heldigvis hadde vi med oss Knut, Sjur, Veronica, 
Cornelia, Sølvi og Mohamad! Det 
kom lite nedbør i mai og 
begynnelsen av juni, deretter noen 
uker med endel regn. Det var enkelt 
å luke de første ukene :) 

b. Erfaringer: Korgharva viste seg 
svært nyttig i gulrotsengene, 
vanskeligere i de andre sengene: 
kom litt for langt ut/kunne skade 
plantene i nabosenger, og bla. 
kålplantene ble fort for store til at det 
føltes trygt å kjøre korgharva der. 
Skadedyr etc: Myrstankelbeinlarven 



forsynte seg godt av kålplantene, ble sprøytet med 
rabarbra-avkok (oksalsyre) og har heldigvis en begrenset 
sesong før de pupper seg. Kålmøllen var det ekstremt 
mange av i år, gjorde en del skade, men plantene kom seg 
stort sett fint da angrepet var over! Kålsommerfugllarvene 
gjorde heller ikke mye utav seg, og bare tre brunsnegler ble 
observert. Kålrota ble ingen suksess, årsaka er trolig 
bormangel i jorda. På grunn av fuktig juli/august, tok tørråta 
for seg i potetåkeren, så vi kutta riset tidleg, slik at smitten 
ikke gikk på knollene. Potetene ble fine, men ikke så 
mange/store. Likevel, det ble absolutt mer enn nok. 

c. Dugnader: Som regel en fra styret som var ansvarlig, ellers 
gikk det seg etterhvert fint til, lite behov for å “mase”. Da vi 
har vært uten fast gartner og det ble litt ekstra prøving og 
feiling, samt at det var behov for en del nybygg første året 
(toalett, benker etc), ble det betydelig mere dugnadstimer 
dette første året, enn de 10 som var antatt. Snittet ble på 
mellom 35 og 40 timer, noen hadde over 100 registrerte 
timer. 

d. Avlinger: Tilbakemelding (snitt) på medlemsundersøkelsen: 
i. Kvalitet (0-10): under 7: Kålrot (vatersott pga 

bor-mangel), 7-8: gul og rød løk (små), sellerirot (små), 
rødkål (endel høstet for seint). Over 8: alt anna :) 

ii. Mengde: Ønsker mindre av: gulrot, salat. Ønsker mer 
av: gul og rød løk, rødbeter, blomkål, knutekål, 
romanesco, kålrot, nepe og pastinakk. Alt anna: passe. 

iii. Diverse ønsker til neste år: squash, søtpotet, fennikel, 
rød spisskål, lilla brokkoli, plomme-agurk, bær, 
rabarbra, asparges, basilikum, tomat, agurk, paprika, 
andre brekkbønner, bønner generelt og flere løkslag. 

e. Høsting: Da vi manglet egen oppal ble mye høstemodent på 
samme tid. 1 km gulrøtter og xxx kg poteter ble tatt opp på 
dugnad. Få har egnet lagringsplass for så store mengder, og 
andelslaget har ikke noe felles. Ellers høstet hver enkelt etter 
høsteliste.  



f. Høsten: vi la kompost-ranke (oktober), satte hvitløk(oktober), 
kalka og pløyde (oktober) 

 
 

6. AKTIVITETER 
a. Egne: Dugnader: begynte med steinplukking, sengeraking, 

planting og såing av frø. Fikk etterhvert en fast ramme med 
onsdag ettermiddag/kveld og lørdag formiddag. Siste fordi 
formiddag var det gunstigste tidsrommet å ta av duken for å 
luke gulrøttene - gulrotflua er minst aktiv da. 
Blomstrende aktivitet på facebook-sida for medlemmene og 
en del på interessegruppa. Spenning: video av gjødsling…. 
Infomøte, åpen dag med ca 8 gjester, høsttakkefest :) 

b. Deltatt på: Kjøkkenhagekurs på Mo (april), kurs om 
andelslandbruk (Sølvi), Nettverkssamling for Andelslandbruk 
(juni), kompostkurs med Knut (oktober). 

c. Vi har hatt besøk av Kjersti Helgeland fra Dysterjordet 
Andelslandbruk på stiftelsesmøtet, landbruksavdelinga hos 
fylkesmannen har sett på åkeren, kokken Arvid Oaland på 
takkefesten, og presentert oss på interessemøte i Dale for 
hageandelsbruk, lokalmøte i Oikos, og på Førde Hagelag. 
Infomøte i Sogndal i november for mulig andelslandbruk der. 

d. Mediaomtale: NRK TV+nettavis (10.05.16), NRK radio 
(29.06.16 & 01.08.16), Firda (13.07.16 mm) og FørdeBy 
(11.10.16) https://www.nrk.no/video/PS*263723 

 
 

7. MEDLEMSUNDERSØKELSEN 
a. I oktober sendte vi ut medlemsundersøkelse på mail, og fikk 

23 svar (65%), ca som ved stortings- og lokalvalg, så vi kan 
være godt fornøyd :) 

b. 59% familie, 30% par, 11% single. Et snitt på 3,9 personer pr 
andelseier har nydt godt av produksjonen. 

c. 45% fikk kjennskap til oss via kjente, 27% fra media, 9% via 
sosiale media, og 18% anna. 

https://www.nrk.no/video/PS*263723


d. Motivasjon for å bli med: 1. få økologiske grønnsaker, 2.få 
mer kunnskap om å dyrke grønnsaker, 3. støtte lokalt 
landbruk, 4. det sosiale fellesskapet, 5. lære barna 
hvor/hvordan maten kommer fra, 6. delta i arbeidet/dugnad, 
7. påvirke hva som blir dyrka 

e. 52% har kjørt med bil, 23% har sykla, 19% gått og 6% tatt 
buss. 57% har hatt reisetid på 10 minutter eller mindre, 
resten fordelt mellom 11-20,21-30 og 30+min. 

f. Ca halvparten har spist mye mer grønnsaker, og halvparten 
litt mer grønnsaker enn normalt i sesongen. 

g. Vi fikk med oss det meste, men desverre ikke alle 
grønnsakene i undersøkelsen. Se kapittel 5. 

h. Info: svært god 65%, god 35%. Høstemelding og merking 
åker: 87% svært bra, 13% bra. 83% er medlem av 
facebook-gruppa, den er: 65% svært bra, 35% bra (mye 
info/vanskelig å finne fram til gamle innlegg) 

i. Ønsker: mer kaffepause under dugnadene, kurs om dyrking, 
konservering og lagring. 

j. Fornøyd med medlemskapet: 78% svært bra, 22% bra. Fått 
høstet alle ganger med unntak av 1-5: 61%, hovedsakelig 
pga ferie/bortreist og fordi det ble for mye (ikke fått spist 
opp/lagerplass). Fått igjen for innbetaling: 50% svært mye, 
41% mye, 9% som venta.  

k. 91% ønsker å være med til neste år (noen har det for travelt, 
men mest frafall blant de som hadde 2 andeler i familien - ble 
for mye mat…) 

l. Dugnadstimer neste år: 5-10: 4%, 10-15: 17%, 15-20 timer: 
42%, 20+: 38%. 

m. Svært gode tilbakemeldinger til styret og gartnere for god 
jobb. 

 
 

8. ØKONOMI OG REGNSKAP 
a. se eget vedlegg 

 



 
 
 
 
 
 
 

Takk for i år :) 
 

 


