
Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 22.08.2016 

Stabburet kl 18-21.30 

Tilstede: Cecilie, Vilde, Ingrid, Paul, Annette, Simon, Kurt og Karine (ref).  

Sak 
 

Innhold Ansvarlig Ev dato 

Fritt ord Vi snakket om sommeren og den siste høstemeldingen. Fint med mere informasjon.  
Vi må takke for trappa!! Tar det i ukemailen. Kurt sender bilde og navn til Karine 

 
Kurt og Karine 

 
23.08 

 Besøk fra Eivind og 
samtale om dyrehold 

Eivind har henvendt seg til Kurt for han har vært på kurs i Sverige om holistisk beiting. 
 
Eivind bor i Bærum og er interessert i permakultur.  
Holistisk beiting er mer effektiv bruk av beiteområdene som reduserer behovet for å pløye. 
Beitedyrene gjerdes inn med el-gjerder som flyttes ofte. Dette gjør at graset og urtene får en 
sjanse til å komme tilbake. Beitet blir bedre og bedre og dyrene blir tilpasset systemet ved 
planlagt avl. Prøver å se en helhet. Anders Koppstad, som har drevet med dette systemet i 
flere år, kan være mentor for Eivind. 
Eivind har vært praktikant på en gård i Sverige hvor de driver etter dette systemet med flere 
dyreslag. 
 
Hovedgrunnen til at Eivind henvender seg til oss er at han ønsker en viss størrelse. Forslaget 
er 100 sauer. Man trenger ett mål pr sau. Altså trenger han 100 mål. Han ønsker å få med seg 
Duggurd, Nordhaug gård og Øverland Andelslandbruk. Planen er å hente livdyr i Akershus og 
helst økologisk. Finne raser som er gode lammere. 
Han kan godt tenke seg storfe også.  
 
Overvintring: En variant er å holde av arealer til vinteren som de kan beite og tilleggsfore.  
En annen er å fore med høy eller silofor. Da må det settes av areal til å dyrke eller kjøpe inn. 
 
Investeringer: Innkjøp livdyr kr 2 000 pr stk. Trenger: gjerde kr 15 000, vann, skur/ly. 
 
Ta en studietur til Anders Koppstad på Ask. Kjernegruppa og dyregruppa. Kanskje han kan 
komme å holde et kurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karine 
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Lufte det for andelshaverne til høsten. Sende det ut i ukesmailen og i evalueringen. 
 
Eivind lager en prosjektbeskrivelse og budsjett i samarbeid med Dyregruppa og Duggurd. 
Ønske er å starte opp våren 2017. Vi må si ifra til Norges Vel i høst om vi ønsker å disponere 
mer jord.   

 
 
 
Paul og Kurt 

 Dyregruppe Består av Ingrid, Paul, Kurt og Marianne. Spørre om Rita vil være med fra hønegruppa. Paul  

 Asfalt ved korntørka Det er problemer med at det hoper seg opp med grus foran døra til korntørka når det regner 
og det samler seg vann der på vinteren som fryser. Omar med lastebilen foreslår at vi kan 
drenere og legge kald asfalt. Kostnad ca kr 1000. Dette gjør vi. 

  

 Ansettelse – veien videre    

Høsting og 
tilbakemeldingen vi har 
fått i sommer. 

Vi fikk noen e-poster i sommer med spørsmål om høsting og tidspunkter. Dette ble fint 
besvart av Kurt i sist høstemelding. 
Et forslag er å ha en Høstegruppe som bidrar med innspill på når og hvor mye. Vi spør 
Christine B og Jolien. Karine sender e-post og spør, og inviterer dem til tautrekkermøtet. Vi 
går også ut og spør om det er flere andelshavere som vil være med. 

  

 Levekster Ikke planer om å plante flerårige levekster dette året. Må planlegges mer nøye. Planen er å ha 
flerårige levekster.  

  

Drift Det går bra. Flere og flere vekster som blir klare. Det har regnet mye i perioder, og det har 
rent litt jord, men ser ut som det har gått bra. Har gått med hjulhakke i gulrotfeltet, 
rødbetefeltet og løkfeltet. Harvet i hvitløkfeltet og skal sette opp skilt for at det går an å høste 
der fortsatt. Snart åpnes det opp for blomster. 

  

 Høstfest Tine Greve kan være tautrekker hvis vi har Høstfest lørdag 24.09. Kjernen går for 24.09 kl 12. 
Karine kan ev lage invitasjon. Vi takker ja til Tine og informerer om at Gro vil være med. Setter 
datoen i ukesmailen og spør etter medlemmer til gruppen.  

  

Oppsummering 
Jubileumshelg 

Vi lærte når vi lager prosjektgrupper at kjernen kanskje skal ha veto for hvordan opplegget 
skal være. Eks at barn ikke var inkludert på Jubileumsfesten. Det er fordi kjernegruppen er 
valgt og disse gruppene er selvoppnevnt. Det kan være tydelig i mandatet som gis til gruppa. 
Annette, på vegne av kjernegruppen, prøver igjen å invitere Jubileumskomiteen til å evaluere.  

 
 
 
Annette 
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Hjemmeside Hjemmesiden er statisk. Kommet forslag om at vi skal begynne å legge ut nyhetssaker. Vi tar 
det opp på tautrekkermøtet. 
Et forslag er å bruke innholdet fra Rapidbladet til å legge i Origobloggen 

  

 Dato for eget møte om 
avtalen med Norges Vel 

Før Tautrekkermøtet 31.08 kl 17. Vi bør få en ekspert til å se på det. Vi kan for eksempel be 
Ole Hvamstad, som tidligere jobbet i Norges Vel med kontrakter, om å se på den gamle og 
utkast til ny avtale. 
Vi bør også se på dokumentet som Duggurd har laget om visjoner for Øverland Gård. Annette 
kontakter Marianne og sender ev ut. 

 
Karine 
 
Annette 

 

Tautrekkermøtet Kjernen er ordstyrer, Karine referent. Cecilie og Karine tar med kake. Tautrekkerne får si litt 
om status i sine grupper og vi tar opp: 

- Vil vi ha nyhetssaker på hjemmesiden? 
- Sosialgruppe 

  

Eventuelt - Jordkjeller. 
Annette er tautrekker for jordkjellergruppa og oppussing. Men hvem har ansvaret for 
tømming av kjelleren og fylling og høsting osv? Vi har ikke helt plassert ansvaret. 
Kurt tar ansvaret for å tømme og dumpe potetene. Han setter også opp grønne fingre 
framover for innhøsting. 

- Rotter. 
VI har problemer med rotter. Både på grunn av høneholdet og lagring av korn. Norges 
Vel har engasjert et firma, Anti simeks, for å sette ut og drifte feller. De skal sende en 
rapport til Norges Vel. Vi kan be om å få se rapporten. 
Hønsegruppa avstår fra å fore på bakken og er flinke til å rydde rundt foringsplassene. 

- Ta opp på tautrekkermøte at vi kanskje trenger en sosialgruppe 
- Utekinokveld med høstefilmene 
- Jordbær. Kooperativet har jordbær til salgs. Legger linken på facebook. 
- Rapidbladet. Navnet kommer fra da rapidsalaten var kult. Hva med å døpe om 

bladet? Lag en liten sak om nytt navn. Utfordre Jolien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Karine 
 
Cecilie 
Alle 
 
 
Vilde 

 

Neste møte 31.08 kl 17 og Doodle Karine  

    



Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 22.08.2016 

Stabburet kl 18-21.30 

Tilstede: Cecilie, Vilde, Ingrid, Paul, Annette, Simon, Kurt og Karine (ref).  

 


