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Takk for at du er andelshaver!

Den vanskelige tredje sesongen landet ganske godt, og bedre enn for mange andre økologiske 
grønnsaksdyrkere i Telemark. Noe vi er svært glade for. Vi hadde en, etter forholda, god sesong 
tross kaldt og vått vér. Det er da det er godt at vi er en andelsgård, der vi i prinsippet tar risikoen for 
avlingen sammen; blir det en bra høst er det mye til alle, er det en dårligere høst er det mindre til 
alle. Så takk for at du er andelshaver, og bidrar til at vi har et slikt tilbud i Porsgrunn.

Andelsbruka “popper opp” over hele landet, fra å være andelsgård nummer 5 på landsbasis når vi 
startet i 2013, er det nå etablert over 40 økologiske andelsbruk av ulik størrelse og slag rundt om i 
landet. Andelsgårdene har blitt en spydspiss i landbruket, med tanke på økologisk dyrking, 
alternative driftsmodeller, innovative løsninger og som sosiale læringsarenaer for morgendagens 
samfunn. Så igjen; takk for at du er andelshaver, og bidrar til at vi har en slik spydspiss i Porsgrunn.

Vi er sammen om andelsgården, vi er 160 deltidsbønder og vi ønsker å utvikle dette fellesskapet 
videre. Vi er opptatt av at du skal ha et godt forhold til andelsgården, til det å være andelshaver og 
til avlingen. Vi vil høre din mening, andelsgården trenger ditt engasjement og vi trenger deg ute på 
åkeren. Etter tre sesonger begynner vi å få god erfaring med hva andelsgården har av behov. Og vi 
ser at vi trenger mer hjelp til såing og luking. Selv om vi har en god gartner, og et allsidig og 
engasjert styre er ikke det nok. Jeg vil benytte anledningen til å takke både gartner, daglig leder, 
styret og andelshavere for god innsats i sesongen vi har lagt bak oss.

Nytt av tredje sesong var også skilting i åkern og infotavle om andelsbruk. Dette har vi fått god 
tilbakemelding på, og noe vi skal utvikle videre.

I 2015 gjennomførte vi også et forprosjekt på Bydyrkerne, med gode resultater. Bydyrkerprosjektet 
ble satt i gang for å få etablert gode arbeidsforhold for de som jobber på andelsgården – et ”tun” 
med gjenbruksdrivhus/oppholdsrom med kjøkken, toalett, garderobe, utekjøkken og vannpost, 
forkultiveringscontainer og uteplass. Dette også for å skape en god møteplass for andelshavere, for 
å kunne drive god formidling til barn og unge og for å kunne ha kurs på andelsgården. I 
forprosjektet fikk vi på plass flere intensjonsavtaler med bl.a. Borge skole og vi fikk finansiert 
”tunet”.

Fjerde sesong står for tur, og vi skal fortsette å være en spydspiss innenfor økologisk satsing i 
Grenland, med gode og spennende grønnsaker, nytt ”tun” og Bydyrkerne skal igangsettes. La oss 
bygge og utvikle andelsgården sammen! 

Hilsen fra styreleder Gunn Marit 

2



Styrets arbeid

Osebakken andelsgård SA ble stiftet 23. Januar 2013. Anna Sofie Willumsen er daglig leder i 20 % 
stilling og Endre Løwe er ansatt som gartner i vekstsesongen fra 1. mai til 31. oktober. Til sammen 
utgjør de 0,7 årsverk.

Andelsgården har i 2015 vært representert ved følgende styre:

Gunn Marit Christenson (styreleder)
Bente Bråthen (nestleder)
Bjarne Nærum 
Geir Gonsholt-Hansen
Anne Mjelva
Lene Maria Kleven
Lill Aina Ausland (repr. Osebakken vel)

Styret har i 2015 avholdt 7 styremøter, samt deltatt aktivt i både planlegging og praktisk arbeid 
gjennom sesongen.

Grøden

I år var det kaldt lenge. Mange planter sto nærmest stille en måned. Når det først ble varmt nok til å 
så skulle alt helst vært sådd samtidig – og det er jo litt vanskelig. Det har medført at noen ting ikke 
rakk å bli ferdig i år, i og med at sesongen ble for kort. 
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I år har vi ikke hatt på gjødsel på hele jordet, kun litt pelletert hønsegjødsel på enkelte grønnsaker. 
Etter råd fra landbruksrådgiver tok vi en pause i gjødslinga. Det har medført noe mindre vekst for 
noen av plantene. Neste år blir det gjødslet igjen.

Etter at jeg freste hele jordet en gang i vår kom det veldig nye nedbør. Dette førte til mer 
sammensunket og kompakt jord enn ønskelig. Det gjør vekstforhold generelt noe dårligere. Tistelen 
fikk dermed spesielt konkurransefortrinn og dukket opp.

Noen grønnsaker ble litt mindre frodige i år. Men det ble nok til alle, og resulterte i mange 
minnerike måltider.

I år har også vært det mystiske store meldestokkåret. Det har preget ugrassituasjonen. Dessuten 
hadde gartneren bestilt 3 uker sommerferie før han fikk gartnerjobben, og skulle til svigerforeldrene
i Sveits og feire deres 70-årsdag.

I år kom kålsommerfuglen for første gang. Folk vil muligens ha opplevd noen larver i kålen. Det 
betyr at vi må dekke til kålen neste år.

Utover det går tankene mye ut på hvordan jeg skal forbedre livsbetingelsene for plantene og unngå 
å komme bakpå med ugrass neste år.

Endre, gartner

Det praktiske

Lenge før det var mulig å bruke traktoren i åkeren, begynte planleggingen med vekstskiftet, 
bestilling av frø, setteløk og settepoteter, samt såing av kålfrø til opal i drivhus. Forkultivering av 
småplanter er en hyggelig jobb som startet i slutten av april. Det tar rundt 30 timer (inkl. 
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kaffepauser) å så 10.000 kål frø – ja, det er så mye kålplanter vi har i åkeren – og de krever en 
lengre vekstsesong enn vi kan gi de på friland. Derfor startet de livet sitt i drivhusene på Hoppestad 
Gård, hvor Per har passet og pleiet de, til de var klare til å bli plantet ut i åkeren.

Med egen traktor ble det enklere å klargjøre åkeren til såing og utplanting av grønnsakene. Da 
jorden endelig ble tørr nok ble sengene kjørt opp med fresen og vi freste og freste for å bekjempe 
ugresset før såing og utplanting. Vi holder til på veldig god og fruktbar jord – fruktbar for både 
grønnsaker og ugress. Å bekjempe ugress er en jobb, som vi hele tiden kan bli bedre på – både i 
forhold til forebyggelse av ugress og til luking, når den likevel kommer i store mengder som den 
gjorde i 2015.  

I åkeren har gartneren sørget for alt det praktiske som er mulig å nå med 24 timer i døgnet. I tillegg 
fikk Endre hjelp av Galina, som var innleid som gartnerhjelp. Økonomien som primært bæres av 
kontingent fra andelshaverne, setter grenser for hvor mye innleid hjelp vi har mulighet til å bruke. 
Derfor har åkeren veldig nytte av all den ekstra hjelpen du som andelshaver har tid og lyst til å 
investere. 

Dette trenger vi gode løsninger for også neste sesong. 

I 2015 hadde vi fokus på mer informasjon i åkeren og der ble blant annet satt opp en 
informasjonstavle. Her var oversikt over åkeren tilgjengelig og beskjeder fra gartneren om luking 
ble synlig. I tillegg ble det skiltet ved de enkelte grønnsaker, så det var enkelt å finne frem i åkeren. 
Denne type informasjon skal vi fortsette med i neste sesong også.

Høste- og lukemeldinger ble denne som tidligere sesonger sendt ut til alle andelshavere som e-post. 
I alt ble der sendt ut 17 høste- og lukemeldinger – den første 26. juni og den siste 15. oktober. En 
litt kortere sesong enn i fjor – hvilket primært skyldes en kald mai måned.

Prosessen med å bli Debio-godkjent ble også satt i gang i 2015, og vi hadde besøk av revisjonen i 
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oktober. Besøket består av to deler. Den første delen foregår i åkeren hvor revisjonskonsulenten skal
sjekke om de regler som er synlige i åkeren overholdes - det er for eksempel avstand til 
konvensjonell dyrket mark, avstand til jernbanen mv. Til stede i åkeren var daglig leder og gartner.
Etterpå og i tørt vær var det gjennomgang av vekstskiftet og bilag for innsatsmidlene for å sjekke at 
økologiske prinsipper overholdes og at innsatsmidlene (frø, gjødsel mv) overholder reglene for 
økologisk dyrking.

Ved oppstarten av sesong to var vi mange erfaringer rikere enn første sesongen. Imidlertid er det 
ingen like sesonger, så det er alltid mye å lære – hele tiden.

Det har således også i år gått med en del timer til arbeid på åkeren, da sesongen – spesielt i starten –
var noe uforutsigbar.

Dugnader og arrangementer

Grønne fingre-dager
I år satte vi i gang faste lukedager på onsdager og søndager. Dugnadsånden er varierende, noe som 
er forståelig i disse travle hverdagene våre. Men faktum er at jo mer vi hjelper gartneren med 
luking, jo mer hjelper vi grønnsakene til å bli store og fine, og dermed får vi bedre avling – til glede
for alle.

Ved hjelp av disse arrangementene fikk vi plantet ut løk, kål og squash. Takk til alle som bidro!

Mersmak 2015
Vi sto på stand sammen med Århus Andelsgård og serverte smakebiter på råkost og leverte ut 
foldere. Andelsgården hadde også ansvaret for Økotorget og alle stands og aktiviteter som var der. 
Standen ble godt besøkt, og vi har fått gode tilbakemeldinger på jobben som ble gjort med 
økotorget.
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NY ORK
Som i 2014 solgte vi suppe under arrangementet sammen med Meierigården kulturhus. Vi kjørte 
også en kampanje på andeler. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger, både på suppa og på 
andelsgården.

Høsttakkefest
I år var høsttakkefesten på en søndag – den 19. oktober for å være presis. Denne gangen fikk vi 
bruke Borge skole som arena, og vi var en fin gjeng som koste oss med deilig medbrakt mat fra 
spleisebord og informasjon om sesongen.

Nettverk
Andelslandbruk er i sterk vekst. Osebakken andelsgård er med i et nasjonalt nettverk bestående av 
samtlige andelsgårder i Norge, som pr. 31. desember telte 42 gårder.

Prosjekt Bydyrkerne

Osebakken andelsgård fikk i 2015 tildelt midler fra Fylkesmannen i Telemark, Telemark 
fylkeskommune, Vekst i Grenland og Porsgrunn kommune til et forprosjekt. Prosjektet er et ledd i 
den langsiktige utviklingen av andelsgården, og har som mål å øke bevisstheten om økologisk 
dyrking og bærekraftig landbruk gjennom å bruke den urbane lokaliseringen som en arena / ressurs 
for byens brukere. 

Forprosjektet er nå avsluttet, og vi har prioritert følgende som viktige utviklingsområder:
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Innovasjon 
Her vil vi ta videre

 Ulike metoder for innendørs forkultivering – hydroponi, varme og lysforsøk
 Arena for utprøving av nye produkter og metoder – bydelskompostering, Rasken lukevogn, 
 Arena for grønt entreprenørskap / grønn omsorg – franchise på Epleslang, aktivitet i åkeren 

m.m.

Formidling
Osebakken andelsgård har inngått intensjonsavtaler og skal jobbe videre med

 Andelsgården som læringsarena for barn og unge i Porsgrunn – avtale med Borge skole/SFO
 Digital formidling, skilting, grønnsanswiki – samarbeid med blant annet Borge skole
 Kurs om mat, jord, dyrking m.m. – samarbeid med Folkeuniversitetet om kvalitetssikring av

kurs, og utvalgte samarbeidspartnere eksternt innenfor relevante fagområder

Møteplassen
Vi kan med glede meddele at andelsgården har fått penger til, og dermed kan gjennomføre en 
oppføring av:

 Gjenbruksdrivhus som formidlingsarena
 Tun
 Vannpost og utekjøkken
 Forkultiveringscontainer
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Regnskap

INNTEKTER Budsjett 2015 Regnskap 2015 Note
Andeler/kontigenter 429 000,00 325 100,00 1
Støtte/driftsmidler/planlegging
Prosjektmidler Bydyrkerne 165 000,00 141 250,00
Annen inntekt 50 000,00 12 000,00
Sum 644 000,00 478 350,00

UTGIFTER
Lønnskostnader, daglig leder og gartner 223 687,50 204 104,00
Lønn prosjekt Bydyrkerne 30 000,00
Sosiale utgifter 74 562,50 65 062,20
Sum lønn 298 250,00 299 166,20

Innleie gartnerhjelp 50 000,00 14 400,00
Regnskapsfører 10 000,00 1 100,00
Jordleie 30 000,00 30 000,00
IT-løsning / web 5 000,00 2 385,74
Utstyr og redskap 10 000,00 20 225,62 2
Frø og oppal 12 000,00 33 200,00 2
Wwoof 30 000,00 0,00
Eksterne honorarer prosjekt Bydyrkerne 165 000,00 100 000,00
Tomattunnel 20 000,00 0,00
Diverse kostnader 10 000,00 22 715,29 3
Sum 342 000,00 224 026,65
Resultat 3 750,00 -44 842,85 4

Note 1: 
Budsjettet viser andelsinntekter basert på 220 andelshavere. 
Dette viste seg å være noe ambisiøst for år 3, derav avvik.

Note 2:
Det var et større behov for både utstyr og 
kjøp av tjenester til oppal enn forventet. Dette justeres i neste budsjett

Note 3:
Debiogodkjenning og ekstra forsikringer for praksisplasser
utgjør her differansen. 

Note 4:
Styret tar underskuddet til etterretning, og igangsetter tiltak for å 
hente inn underskuddet i 2016
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