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Med grønne fi ngre 
– Se her, gul squash, stangbøn-
ner og bondebønner trives godt 
i jorda vår, viser en entusiastisk 
Cathrine Lie i Evas Kjøkkenhage 
ved Foss Gård i Lier. Sammen 
med over 30 andre «grønnskol-
linger» er de klare til å høste 
av vårens og sommernes dug-
nadsinnsats.

TOM HELGESEN tekst og foto

–Vi har i år fått etablert vår egen spiselige 
hage på Foss Gård i Lier. Den drives som 
et andelslandbruk der medlemmene, eller 
«grønnskollingene» som vi kaller oss, får 
kjøpt en andel av alt vi høster. Det gjelder 
både grønnsaker, frukt, bær og urter, sier 
Cathrine Lie, styreleder og daglig leder i 
Evas Hage der Evas Kjøkkenhage blir en 
slags «fi lial».

Ferske grønnsaker og ny kunnskap
Prisen for «grønnskolling-medlemskap» 
er 3500 kroner for 2016, og de må også 
bidra med et visst antall dugnadstimer i 
kjøkkenhagen. Det gir medlemmene fer-
ske grønnsaker hele sesongen, og inklude-
rer tilgang til alle de andre godene i Evas 
Hage også. 

– Som «grønnskolling-medlem» får 
du tilgang til både grønnsaker og kunn-
skap, samtidig som vi har det gøy sammen 
underveis. Målet er at Evas Kjøkkenhage 
skal gi oss masse spennende mat, uten at 
vi må jobbe oss i hjel for det. Vi skal høste 

av overskuddet naturen gir og dyrke mat 
på en måte som alle kan klare, forteller Lie. 

Holde på fuktigheten
Retorisk spør hun om for eksempel bren-
nesle er ugress når man kan spise det? 

– Vi praktiserer jorddekke i kjøkken-
hagen vår. Det vil si at all jord skal være 
dekket slik at vi holder bedre på vannet. Da 
får vi et større mangfold av vekster til både 
oss og biene, og det blir produsert grønn-
materiale til komposten. Vi ser heller ikke 
på noe som ugress så lenge det kan spises 
eller ha en funksjon, og vi har «ukens ville 
vekst» på høstemeldingene hver uke, sier 
«sjefen» i kjøkkenhagen ved Foss Gård. 

Ikke sprøyting 
«Grønnskollingene» ønsker å ta i bruk 

gammel kunnskap og jobbe med natu-
ren, ikke imot den, Ved å pleie jorda 
like mye som plantene, pløye minst 
mulig, bruke jorddekke, plante vekster 
sammen, lage sin egen kompost, bruke 
fl erårige planter som klarer seg bedre 
alene og krever mindre vanning og invi-
tere inn nytteinsekter. 

– Selvsagt uten sprøytemidler, kunst-
gjødsel og annet juks, sier Lie! 

Dyrke egen mat
I Evas Kjøkkenhage ønsker medlemme-
ne å komme så nær matens opprinnelse 
som mulig, og hva er vel nærmere enn 
å følge grønnsakene helt fra frøstadiet? 
Da Byavisa er på besøk, er fl ere med-
lemmer i sving ute i hagen for å luke og 
høste. De mener det fi nnes fl ere gode 

grunner til å dyrke sin egen mat, og her 
er noen av dem:

Full kontroll over hva de spiser, at 
maten ikke inneholder rester etter ska-
delige sprøytemidler. 

Ferske grønnsaker har mer smak og 
høyere næringsinnhold.

Større utvalg siden de kan dyrke 
akkurat hva de vil.

De verner om jorda både fordi de 
bruker den til matproduksjon, og fordi 
de passer 

på at den forblir fruktbar.
Dette er bedre for miljøet med mindre 

transport, kortreist mat.
De får økt kunnskap om dyrking og 

naturens prosesser. En annen morsom 
bieffekt er å kunne vise hvor mye en 
gjeng «grønnskollinger» kan få til, kan-
skje kan de inspirere andre til å starte 
sine egne dyrkingsprosjekter?

Fersk «grønnskolling»
Ronny Olaussen fra Tranby er skikkelig 
fersk «grønnskolling».

– Jeg ble med fordi jeg er veldig inter-
essert i mat, sier han og smaker på en 
av de plukkeklare sukkerertene i Evas 
Kjøkkenhage. 

– Når du lager mat, er det bestandig 
mye bedre hvis du vet hvor råvarene 
kommer fra og hvordan de er dyrket. 
Her er det mye kunnskap som jeg suger 
til meg. Jeg er innfl ytter i Lierbygda, så 
dette er også en fantastisk fl ott måte å 
bli bede kjent med folk i lokalmiljøet på 
også, sier Olaussen og smiler.

red@byavisadrammen.no
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A Evas Hage
Det fi nnes fl ere småskala-matprodusenter i Drammensregionen som lager bærekraftige og 
rene kvalitetsvarer. Evas Hage samler alle disse varene under samme tak. Fra og med 2016 
skal har de også dyrket sine egne grønnsaker (Evas Kjøkkenhage).
  Medlemmer av Evas Hage har tilgang til en egen nettportal der de kan bestille matvarer.
Alt hentes i lokalene de leier på Foss Gård i Lier onsdager og torsdager kl 12-18. Medlemmer 
får også anledning til å besøke gårdene og se hvor maten kommer fra, mulighet til å påvirke 
vareutvalget, og dele kunnskap og erfaringer med både bønder og andre medlemmer. 

Evas Hage oppfordrer sine medlemmer til andelshandel eller abonnement på varer de bruker 
ofte. Dette sikrer de som forbrukere fast tilgang på lokalproduserte matvarer, samtidig som 
det sikrer produsentene en forutsigbar inntekt. I tillegg kan begge parter kommunisere hva 
de faktisk ønsker. Evas Hage vil sørge for at produsentene får en rettferdig betaling for den 
viktige jobben de gjør. Som medlem kan de være med å sikre at vi også i fremtiden har bøn-
der som har fokus på helse, dyrevelferd og miljø. 
  Du trenger ikke å være medlem for å handle hos Evas Hage, hvem som helst kan komme 
innom butikken på Foss Gård i Lier og handle.De har fast åpent onsdager kl 12-18, utenom 
det etter avtale. MEN; utvalget vil bestå av overskudd de har av varer som lar seg lagre,
og som ikke allerede er holdt av til medlemmene. Det er også kun medlemmer som får bestilt 
ferskvarer som grønnsakskasse, meieripose, andelshøne, kjøttkasse, ukens brød osv.

i Evas Kjøkkenhage

INTERESSANT: Bondebønner en interes-
sant grønnsak som folk fl est kjenner lite 
til. Fra Evas Kjøkkenhage ved Foss gård 
i Lier.

NAM NAM: Brokkoli i blomst er lekkerbis-
ken for humlene. Fra Evas Kjøkkenhage 
ved Foss gård i Lier.

FORNØYD: Cathrine Lie og Ronny Olaussen er fornøyd med årets avling av sukkererter i Evas Kjøkkenhage ved Foss gård i Lier.

INTERESSANT: Bondebønner en interes-
sant grønnsak som folk fl est kjenner lite 
til. Fra Evas Kjøkkenhage ved Foss gård 
i Lier.


