REFERAT FRA HØSTMØTET 18. november 2021
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Om møtet

Møtested: Øverland gård, hovedbygningen
Tidspunkt: 19:00-21:30
Antall: 43 andelshavere
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Velkommen med presentasjon - Liv

Kjerneleder/styreleder Liv Berntzen ønsket velkommen og var glad for at vi endelig å kunne
møtes fysisk i dette høstmøtet. Gartnerne, øvrige av sesongens dyrkere og kjernen ble
introdusert.
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Om andelslandbruk: nettverket og
modellen - Cecilie

Daglig leder Cecilie Rom forklarte andelslandbruksmodellen:
Oppstart i 2006; vi var det første og er det største andelslandbruket
• Det er etablert over 100 andelslandbruk i hele landet.
• Fra 2014 samlet Økologisk Norge brukene i det nasjonale nettverket.
• Andelslandbrukene er viktige for regenerativt landbruk, som sosial læringsarena og
selvberging.
• Det er minst 10.000 mennesker som spiser mat andelslandbruk.
• Andelslandbruk oppfyller viktige kriterier for bærekraftig virksomhet – nesten alle FN’s
bærekraftsmål!
• Vi er særlig viktige for sikring av jordvernet/kulturlandskapet.
• 7 desember arrangeres den nasjonale nettverkssamlingen i Oslo, info ligger i FB gruppen.
• Økologisk Norge holder oppstartskurs og vi bidrar.
• Vi har mange som er interessert i driften vår og har ofte besøk av praktikanter, studenter,
forskere og forskjellige organisasjonerI tillegg snakket hun om
• Forretningsmodellen andelslandbruk
Dialog om landbruksdriften.
• Gjennomsiktig økonomi.
• Andelslandbruk er en modell som etterstreber bærekraft i alle ledd og er basert på tillit og
gjennomsiktighet.
• Delt avling, delt risiko.
• Andelshaverne forhåndsbetaler en andel i andelslandbrukets produksjon, og deler dermed
risikoen for variasjoner i mengde. Andelshaverne betaler ikke for en bestemt mengde
produkter, men for en bestemt produksjon som eies av og deles mellom andelshaverne.
• Involvering av andelshaverne
• Andelshaverne tar gjennom sin deltakelse direkte ansvar for sin matforsyning. Partene
avklarer på forhånd arbeidsfordeling, hvem som har ansvar for høsting, distribusjon og
eventuell dugnadsinnsats.
• Bærekraftig landbruksdrift
• Driften skjer på en ansvarlig og varsom måte som tar vare på miljøet, både for nåværende
og framtidige generasjoner.
• Øverland andelslandbruk skal være et sted for felleskap, glede og inspirasjon.
• Dialog, deling og åpenhet er viktige verdier i andelslaget. Det er også viktig å være bevisst
på takknemlighet, respekt, kreativitet, ansvarlighet og kjærlighet.
• Det skal være lav terskel for å reagere på hvordan andelslaget drives. Ris og
ros adresseres til kjernen i en ryddig form.
• Uenigheter og innspill angående dyrking, gårdsdrift og/eller metode rettes til kjernen.
Hovedgartner har siste ord.
• Sett redskaper tilbake på plass etter bruk
• Vi hilser på hverandre og sier hei når vi møtes på gården.
• Βruk sunt bondevett og overhold ordensreglene så blir det hyggelig på jordene.
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Evalueringen og planer for dyrkingen – Hovedgartner Tikki Tank-Nielsen gikk igjennom evalueringen som var besvart av 70
andelshavere.
Tikki og Håkon
Totalt sett var andelshaverne svært fornøyde med sesongen. Mange har lært mye og 90%
svarte at de ønsker å fortsette som andelshavere. Det er veldig positivt at så mange ønsker
å bli med videre og at vi allerede nå har 130 personer på venteliste.
Andelslandbruket har fått enda et drivhus og det skal jobbes for at vi får mer av f.eks.
tomater, kanskje dyrke agurk inne osv. Innspill på nye grønnsaker å dyrke vil bli vurdert og
evt. inkludert i dyrkningsplanen for 2022.
De fleste har svart at de høster en gang i uken. Solbær ble fort tomt til tross for stor avling,
muligens fordi det ble åpnet for å høste mye når de ble modne.
Godt oppmøte på Grønne Fingre på vårparten, men færre som møtte om høsten.
Andelshaverne ønsker mer utstyr/redskaper, trillebårer etc., og ryddigere forhold i skjulet.
Det er også ønske om flere sitteplasser, også på flatejordet. Arkitekt Espen Pedersen som
tegnet hønsehuset, skal også tegne uteplass med pergola og ny uteplass ved skjulet. Vi skal
også få flere benker på flatejordet.
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Evalueringen hadde også med et spørsmål om andelshaverne var interessert i å hente ferdig
høstede grønnsaker, men dette var ikke noe folk vil ha.
Angående spørsmål om prismodellen, var dagens tilbakemeldingen at den fungerer. Noen
ønsker arbeidende modell mot redusert betaling.
Det kom innspill på at jordkjelleren var for fuktig og i dårlig stand. Tikki sa at den akkurat var
blitt ryddet, mugne grønnsaker fjernet og at det jobbes for å få til bedre lagring.
(se evalueringsoppsummeringen i eget dokument)
!

Skogshagen – Kirsti, Tikki og Marianne

Skogshageprosjektet ble presentert med skisser og forslag til fremdrift. Prinsippet i en
skogshage er at alt som dyrkes der kan det høstes av, både fra trær, busker og det som
vokser på bakken. Vegetasjonen vi etablerer vil lage mikroklimaer så vi kan dyrke eksotiske
vekster som trenger ekstra beskyttelse. Vi har et forslag om tre hager som som henger
sammen. Øverst har vi den eksotiske skogshagen hvor det allerede er flere valnøttrær. Vi vil
forsøke med morbær, pawpaw, worchesterbær, kiwi, udo og masse rabarbra inn i Urte- og
bærhagen Vi skogen ender i en frukt-og blomsterhage. Det blir søkt om midler til
etableringen og vi ønsker at dette skal bli et spennende sted for hele familien og at det blir
aktiviteter for barn i tilknytning til skogshagen på Øverland.
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Økonomien hittil i år - Cecilie

Cecilie presenterte økonomien slik den ser ut hittil i år. Dessverre hadde vi ikke fullt belegg
med andelshavere og styrer mot et underskudd. Det ble foreslått å øke andelsprisen til neste
år. Det var ingen protester mot det, men kjernen ble oppfordret til å jobbe for at flere betaler
for stor andel på kr 6 000,-
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Informasjon om salget av gården –
Tikki og Cecilie

Norges Vel som eier jordene med bygninger, skolehage, selskapslokaler osv. ønsker å selge.
De har slitt med å få gården lønnsom. Vedtak om salg ble kjent i juni i år.
Øverland ble delt ved testamente etter 2. verdenskrig. Vi vet at Øverland østre (vi er vestre)
ønsker å kjøpe gården og er i dialog med dem. Bærum kommune vil legge føringer for at det
blir fortsatt drift av jordene. Det er positivt for oss, de har til og med nominert Øverland
andelslandbruk til Bærum kommunes miljøpris i år! Øverland er inne i år 4 av en avtale på 10
år. Hvis det blir sammenslåing av de to gårdene igjen, har vi fått signaler om at vi er en del
av planene hvis de overtar. Cecilie og Tikki forsikret at de var tett på prosessen og at de
ikke var bekymret for Øverlands fremdrift.
Landbrukseiendommer er prisregulert, prisen er regulert i forhold til hva du kan tjene på drift
av gården. Det kom opp forslag om at andelslandbruket kjøper Øverland og driver den selv.
Andelshaver og advokat Elisabeth Heien påtok seg å kontakte Norges Vel og forhøre seg om
muligheten for dette.
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Historiske bilder fra oppstarten – Kurt

Kurt avsluttet høstmøtet med å vise bilder fra da han begynte som gartner på Øverland i
2007 og dyrket småplanter hjemme i stua til sin mor, fram til han sluttet som hovedgartner i
2019.

🥕 Takk for et godt møte og en super sesong🥕
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