
Bli andelshaver

du og! 

Økologisk dyrking i fellesskap



    En møteplass og 
inspirasjonsarena for økologisk 
dyrking av god mat 
       nær deg.

HVA ER PORSGRUNNN ANDELSGÅRD?
Andelsgården ble etablert i januar 2013, og er et eget 

sameie (SA). Vi leier 15 mål jord på Eidanger prestegård, og 

dyrker økologiske grønnsaker for våre andelshavere 

etter prinsippene for andelslandbruk. 

Andelsgården er også en alternativ læringsarena og 

har samarbeid med flere barnehager og skoler, lag 

og foreninger. Vi er et urbant landbrukssenter og en 

demonstrasjonshage for permakultur i Telemark. 

HVA FÅR DU?
Som andelshaver får du tilgang til over 30 ulike sorter 
grønnsaker, bade årlige og flerårige. Andelsgården har 

noe frukttrær, bærbusker, rabarbera, jordbær og bringebær 

du kan høste fra.  Vi har et drivhus med tomat, agurk og 

chili, og sopp i skogen. Andelsgården har et gartnerteam 

som passer på grønnsakene for deg. 

Du kan delta på en rekke sosiale og faglige 
arrangementer og kurs, og du kan delta i ulike 

dyrkegrupper. Andelskontigenten betales for et år om 

gangen og dekker drift av andelsgården. 

Andelslandbruk er et rettferdig 

landbruk. Produsent og forbruker 

er i direkte dialog uten mellomledd. 

Produksjonen styres av andelshavernes ønsker 

og behov, i samhandling med gartneres faglige 

vurderinger. Ansvar, risiko og avling blir delt mellom 

partene etter avtale for ett år om gangen.



Smaken av mangfold

HVA MÅ JEG GJØRE?
Du får høste egne grønnsaker og deltar på noen 

dugnader. Dugnaden er satt til 3 timer pr. andelshaver 

fordelt utover sesongen. Dugnad kan være ulike aktiviteter 

på andelsgården, fra forkultivering, såing, prikling, raking 

og luking.

HVORDAN HOLDER JEG MEG ORIENTERT?
Andelsgården oppdaterer websiden 

porsgrunnandelsgård.no aktivt, sammen med vår 

facebookside. I tillegg  blir det sendt ut SMS og e-poster 

med annen viktig informasjon. I høstesesongen sendes det 

ut høstemeldinger en gang pr. uke, høstemeldingen 

henges også opp i papirversjon på en oppslagstavle i 

åkeren. 

Trenger du mer informasjon før du tegner medlemskap?  
Ta kontakt på post@porsgrunnandelsgard.no 

HVA ER ANDELSLANDBRUK?

Andelslandbruk i Norge er en del av en verdensomspennende bevegelse, med den engelske 

betegnelsen «Community Supported Agriculture». Andelslandbruk kan organiseres og 

praktiseres på mange ulike måter, med samarbeid og bærekraft som overordnede verdier. 

Prinsippene for andelslandbruk: 

1) Dialog om landbruksdriften   2) Gjennomsiktig økonomi 

3) Delt avling og delt risiko   4) Involvering av andelshaverne 

5) Bærekraftig landbruksdrift

Les mer om andelslandbruk i Norge på  
www.andelslandbruk.no



�	Opplev smaken og gleden av å spise grønnsaker du selv har høstet.  

Rett fra jord til bord.

�	Delta i fellesskapet med de andre andelshaverne, på arrangementer,  

i dyrkegrupper, på matkurs eller slå av en prat i åkeren når du høster.  

�	Bli inspirert til å lære mer om økologi og kretsløp, og leve mer bærekraftig. 

Tegn din andel på:

www.porsgrunnandelsgård.no


