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1. INNLEDNING 
Vie Andelslandbruk ble stiftet 20.januar 2016, og hadde første året 
35 medlemmer. I 2017 besto vi av 49 andelseiere: 28 fra fjoråret 
og 21 nye. 2 av de nye andelene var delt av to personer hver (dvs 
4 halve andeler). Arealet ble utvida med ca 400 kvm. Vi har i år 
hatt Maria Sture som gartner og daglig leder, samt et drivhus på 
14,5 kvm til eget oppal mv. 
Dette var vår andre sesong, og værgudene viste seg fra en våtere 
side enn det gyldne oppstartsåret i fjor. Eller som en skrev på 
medlemsundersøkinga: “Vi slapp å vanne.”  

 
2. ÅRSMØTE 1.februar 

a. Andelsinnskotet og den årlege medlemskapeskostnaden ble 
holdt på fjorårets nivå, kr 500 og 2.500,- pr andelseier. Et 
nøkternt budsjett ble vedtatt med forbehold om at det kunne 
bli nødvendig med et ekstraordinært årsmøte for å heve 
medlemskapskostnaden om nødvendig. 

b. Minimum dugnadstimer ble økt til 15 pr år. 
c. Avtale med Bente Hjelmeland om gradvis overtaking av 

drivhus. I den forbindelse ble det også åpnet for frikjøp for 
dugnad (pris pr time tilsvarende gartnerlønn). 

d. Styreleder får refundert sin innbetalte medlemskostnad det 
aktuelle året. 



3. STYRET 
2 nye representanter ble valgt til styret på årsmøtet. 
Aina Helen Gamborg Nyvalgt, for 2 år 
Julie M Kirketeig 1 år igjen 
Kjetil Simonsen 1 år igjen styreleder 
Marit Milde 1 år igjen nestleder 
Ulf Rugumayo Amundsen Nyvalgt, for 2 år 
Veronica Aalhus (bonderepresentant) 
 
Vara 
Aud Slettehaug 
Carina Systad 
Ingvild Strømmen 
Stian Wie (bonderepresentant) 
 
Styret har hatt 7 møter i 2017. Marit Bendz og Maria Sture, har 
deltatt på de flest og vært referenter. Sjur har deltatt på 2-3. Mye 
har også blitt avgjort mellom møtene, på facebook-gruppe og chat, 
eller telefon.  

 



4. ORGANISERING AV ARBEIDET 
a. Daglig leder: Maria Sture (ca 2 t/uke i 26 uker) - selvstendig 

næringsdrivende 
b. Gartner: Maria Sture (biolog) (ca 8 t/uke i 26 uker) - 

selvstendig næringsdrivende. 
c. 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…  

d. Åkerlappen er delt i Store- & Lille-Sjur og urtehagen Solveig. 
Store-Sjur (& tilleggsfeltet på nedre plan) er delt i seks ca like 
store areal, som utgjør vekstskiftet. 

e. Breisåing av purre- og vårløk i begynnelsen av april, 
planering og grus for drivhus i slutten av april, poteter til 
groing 22.mai, drivhuset på plass 28.april, fikk “lagt inn” vann 
og strøm, og begynte oppal 9.mai. Fresing, steinplukking og 
potetsetting 8.mai (Troll og Pimpernell. Juno og Folva 
23.mai). Kjøring av senger, steinplukking og oppmåling av 
skifter 12.mai. Såing ute fra 14.mai. Videre såing, planting, 
setting, vanning i drivhus, luking, luking og luking…. 
Insektsduken kom på 6.juni (av 2.november) Siste dugnad 9. 
og 11. desember: siste rydding ute og tildekking av talle. 

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



5. 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: bøtter mv, og vi kjøpte 
kompostduk. 

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

d. Drivhuset ble satt opp av leverandøren 27.-28.april. Grunnen 
var planert på forhånd av andelseiere, med en 1 meter bred 
og 15cm dyp grusgang rundt. 

e. Koppe-tre med saue-bjelle 
f. Benker og bord, vask og oppslagstavle-vindu, tipier og 

pilehytte kom også opp. 

 
 

6. DYRKINGSSESONGEN 
a. Generelt: Dette var en våt og tildels kjølig sesong. Deler av 

åkeren var til tider mer egnet til gjørmebad enn dyrking av 
grønnsaker og det var derfor også vanskelig med 



traktorkjøring med korgharv. Ugresset trivdes godt under 
disse forholdene.  

b. Erfaringer: Skadedyr etc: Noe mer brunsnegler i år, også i 
drivhuset, men ganske håndterbart: hodekapping og eggene 
ble fjerna. På grunn av fuktigheta tok tørråta for seg i 
potetåkeren, og alt riset visna tidleg. Potetene lå dypt og ble 
fine, men ikke så mange/store.  

c. Dugnader: Maria ledet dugnadene, med unntak av noen få 
ganger der styret eller Marit Bendz ledet. Arbeidsoppgavene 
ble notert på tavle og krysset ut når de var ferdig. Snitt 
dugnadstimer (notert i dugnadsboka): ble på 30 timer, noen 
hadde over 75 registrerte timer. 

d. Avlinger: Tilbakemeldinger på medlemsundersøkelsen: 
Endel små grønnsaker, ikke alltid en fant alt som sto på 
høstelista (tomt). Mengde av grønnsakene: variabelt: ønsker 
mindre av salater, mangold, reddik, vår- og luftløk og poteter. 
Ønsker mer av resten. Diverse ønsker til neste år: hokkaido, 
pepperrot, flere typer tomater... 

e. Drenering: Vi vil til neste sesong pløye på tvers av 
sengene/furene, samt grave ei grøft på tvers av sengene der 
det er et søkk/vannet samler seg mest i åkeren. 

f. Høsting: poteter ble tatt opp på dugnad. Få har egnet 
lagringsplass for store mengder, og andelslaget har ikke noe 
felles. Ellers høstet hver enkelt etter høsteliste.  



g. Høsten: satte hvitløk(oktober). Forholdene resten av høsten 
lå ikke til rette for å få ut kalk, skålharve, slådde og pløye…. 
Ryddet inn, fikk samlet talle og dekket med presenning. 

 
 

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

planting og såing av frø. Arbeidet fikk etterhvert en fast 
ramme med annenhver tirsdag/onsdag ettermiddag/kveld, 
samt lørdag formiddag. Siste fordi formiddag var det 
gunstigste tidsrommet å ta av duken for å luke gulrøttene - 
gulrotflua er minst aktiv da. 
God aktivitet på facebook-sida for medlemmene og en del på 
interessegruppa. St Hans feiring på gården. Vi var med i 
arrangeringen av Oikos Økoveka (mandag-søndag) med 
infomøte og åpen dag med ca 8 gjester lørdagen. Vellykket 
Høst-takke-fest samme kveld :) 

b. Arvid Oaland kokkelerte for oss igjen på takkefesten,  
c. Mediaomtale: Flyers og plakater på våren. Firda, 16.mai 
d. 5 andelseiere var med på Andelslandbrukskurs med 3 

samlinger i løpet av året. Presentasjon på Årsmøtet til Oikos 
Sunnfjord 28.februar, norsksenteret på gården, 



småbrukermøte i Angedalen. Årsmøtet til Naturvernforbundet 
i Florø 28.november. 

 
 

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

13 svar etter purring.  Etter å ha laget en forenklet 
8-spørsmåls online-basert undersøkelse fikk vi inn 18 svar til, 
totalt 66-69% svarte, tilsvarende fjoråret :)  

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

c. Høsting: noen fått høstet alle 15 gangene, noen ingen, ellers 
ca halvparten høstet inntil 10 ganger og halvparten over 10. 

d. 84% ønsker å være med til neste år. 9,5% (3)ønsker ikke å 
være med (ble for travelt, problemer med ryggen), og 6,5% 
(2) er usikre. 

e. Dugnadstimer neste år: 5-10: 3%, 10-15: 29%, 15-20 timer: 
29%, 20-25: 19% 25+: 19%. 

f. Veldig gode tilbakemeldinger på jobben til daglig leder, 
gartner og styret. 



g. Andre tilbakemeldinger: Nye noe usikre på hva de skal gjøre, 
ønsker infoskriv til nye. Bedre merking ute i åkeren. Enda 
mer struktur på dugnadene. Bedre organisert utover høsten. 
Veldig bra organisert dugnad. “Frivillige” pauser/ 
temasamlinger. Dugnadsleier/traktor etc 15min før og 
organisere så blir det mer effektivt. Starte dugnad kl 18 (17 
er stressende). Annet tidspunkt lørdag/mer 
motiverende/attraktiv. Søndagsdugnad? Høsteliste som 
gjelder to uker - så en har lengre tid å høste. At grønnsakene 
på høstelista sorteres etter seng-nr. Åpen dag og 
Høst-takke-fest på forskjellige dager? Gjøreliste på tavla til 
dugnad utenom felles dugnad. Kjekt med stordugnad 
(potetopptak) - få til flere? Noen flere sosiale arrangement. 
Hage for unger. Høst-takke-fest tidligere på dagen, ungene 
være med og koke? Veldig god mat. Alltid legge ut bilder etc 
etter dugnad: motivere. Ønsker mer tiltalende hjemmeside.  

 
 

9. ØKONOMI OG REGNSKAP 
a. se eget vedlegg 

 
 

Takk for i år :) 


