Referat fra Tautrekkermøtet 18.10.17
Undervisningsrommet til Stabekk VGS
Tilstede: Maria, Bente, Inger, Rita, Roar, Henning, Paul, Kurt, Håkon, Ineke, Annette og Cecilie (ref)
Ikke tilstede: Ingrid, Tine, Kirsti Marie, Veronica
Vi hadde fått låne Steinerskolens vedfyrte pizza ovn, Kurt og Håkon fyrte opp med egen ved og vi
laget, stekte og spiste «verdens beste pizza» stekt på 400 grader! Perfekt når det var 4 grader i lufta.

Takk til Inger som tok bildene!

Arbeidet i kjernen som innledning
Jeg gikk gjennom saker kjernen jobber med for tiden, kontraktsarbeidet med Norges Vel, nye epostadresser og digitale rutiner, og den praktiske løsningen på regnskap. Jeg presenterte meg selv
som daglig leder og beskrev den nye organiseringen hvor flere har innsyn og deler arbeidet. Det er
jeg som daglig leder registrert i Brønnøysund, som har ansvaret for arbeidet som delegeres – eller
deles. Dette skal vi gjøre frem til Årsmøte og kjernen skal evaluere hvordan denne løsningen fungerer
for dem. Jeg la også vekt på at vi alle er bevisste på takknemligheten for vårt prosjekt, for jorda og
hverandre. Det er viktig i enhver dialog mellom oss for at Øverland skal være stedet vi ønsker å være.

Runde rundt bordet

Kompostgruppa og preparatgruppe
Ingrid sendte sine kommentarer på e-post:
I 2018 sesongen har jeg tanker om å sette opp et design sammen med kompostgruppa der vi
kartlegger kompostressurser på gården og kartlegger beste plassering for kompostering.
I fremtiden er det mulig vi må satse mer på bruk av egne gjødselfraksjoner, siden det er knapp tilgang
på øko drift med dyrehold i nærliggende områder.
Derfor er både riktig kompostering og kompetanseheving innen kompostbruk gode læringsmål for
kompostgruppa.
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Vi vil også ha bredt fokus på mikro- og makroliv i jordfaunaen.

Urtegruppen ved Rita
Arbeidet har vært på det jevne, økt satsning på spiselige blomster og blomster til biene.

Konserveringsgruppen ved Rita
Høstet og melkesyregjæret av overfloden i år, varierende oppmøte.
Ønsker at vi skal etablere et utekjøkken med tak slik at produksjonen blir enklere.

Hønegruppa ved Rita
Det har vært utfordringer fra rev i sommer, men hønegruppa er velfungerende.

Drue- og valnøttgruppa ved Henning (og Endre)
I år har det blitt lite druer, noe svinn til bier og andelshavere på avveie, men druene kan likevel
komme på høstmeldingen med en prøvesmak for første gang. De blir søte etter den første frosten og
det er mange sorter med ulik smak. Endre viste oss hvordan søte druer kan nytes.
Det blir ca 1,5 til 2 kg valnøtter på alle trærne til sammen. Det er viktig at det ikke høstes mer enn en
enkelt nøtt om du finner en på bakken og vet hvordan den spises rå, det vil Henning beskrive i
fredagsmailen. Resten av nøttene fra trær og bakke høstes av gruppa selv. På Høstmøte kommer det
så en overraskelse!

Blomsterjordet ved Bente
Bente holder blomsterjordet i hevd og i sommer har hun vært nesten alene med arbeidet. Det er fint
med amplene fra Bærum Kommune og hun har sådd flere blomsterfrø fra Runåberg. I tillegg er det
luking og gressklipping. Blomstertoppen som ble full av ugress, er flyttet til en voll hvor Ineke også
planter flerårige vekster med fokus på biene like ved. Bærbuskene er tilgjengelige for alle med
solbær og bjørnebær. Epletreet begynner å bære frukt og det trives noe som lover godt for
Frukthagen som vi planlegger på Hagejordet.

Dyregruppa ved Paul
Det er klart at det kreves mye innsats for å ha dyr på gården. Et overslag viser at det er minimum
50.000 kr i investeringer pluss arbeidsinnsats. Et elektrisk gjerde er en del av investeringen. En eller
flere personer må være tilgjengelig opptil to ganger daglig for å se til dyrene for forsvarlig dyrehold,
det var tenkt smågris, men prosjektet er lagt på is fordi det fantes ikke tilstrekkelig tilgjengelig
arbeidskraft. Vi oppfordrer interesserte til å melde seg.
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Jordkjeller ved Annette
Annette er fornøyd med utviklingen i jordkjelleren, trekassene er renset og klargjort til høstens
avling. Gruppa er en fast gjeng som stiller opp til dugnad og har det hyggelig sammen. Optimal
lagring for poteter er 11 grader og det er målsetningen. Løk kan ikke lagres i jordkjelleren. Vi trenger
en informasjonsbank om lagring av grønnsaker og dette vil skje i samarbeid med
konserveringsgruppa til Rita.
Kurt informerte om vekstene som har trivdes spesielt godt i den våte sommeren vi har hatt;
kålplantene, løken og prosjektet med tettere planting har vært vellykket.
Inger fortalte om tomatplantene og at hun ikke var fornøyd med den laveste sorten som er en busk
tomat. Paprika plantene var et eksperiment som ble vellykket, plantene må kanskje bindes opp
tidligere. Det er viktig å få smakserfaring fra andelshaverne og forslag til gode sorter vi kan ha.
Maria informerte om at det blir en evaluering av nettløsningen for påmelding og registrering av
dugnadsinnsatsen.

Flerårige vekster, jordbær og rabarbra
Ineke er opptatt av Hagejordet og jordkvaliteten. Det skal etableres et dreneringskart som skal sees i
sammenheng med tegninger av Frukthagen. Vi etablerer en gruppe det er mulig å være med i for alle
interesserte. De flerårige løkvekstene er vellykket og det blir mer neste år.

Biegruppa ved Roar
Det har vært mye regn i år, biene har svermet og blitt fanget tilbake. Nye dronninger er på plass og
etter vinterforingen ser det ut som kubene er etablert igjen. I denne gruppen er det få som gjør mye
så flere ønskes velkommen.
Diverse
Vi skal jobbe med å sette søknadsskrivingen om midler i system. Vi har mange prosjekter som er
relevante for fond som deler ut midler for eksempel drivhus, traktor, dyreholdinvesteringer,
frukthagen etc. Vi skal etterlyse andelshavere som kanskje har kunnskap og erfaring på å søke om
midler. Dette er særlig relevant når vi kan søke om produksjonsstøtten selv fordi det utløser nye
muligheter før å søke midler. Det blir en konsekvens av den nye kontrakten med Norges Vel og Oikos’
(økologisk landslag som forvalter nettverket av andelslandbrukene) arbeid for å endre regelverket.

Etter at frosten kommer og grønnsakene er i jordkjelleren skal vi ha evaluering, rydde Stabburet og
arrangere Høstmøte som skal være et dialogmøte med andelshaverne hvor temaene blir dyrkingen,
evalueringen, leieavtalen, organiseringen, budsjett og nye muligheter.

Cecilie 28.10.17
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