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Cathrine og hennes grønnskollinger
Av LARS JOHNSEN

25. juni 2016, kl. 11:34

Det er ikke kolonihage, men et 30–talls grønnskollinger som har gått sammen om et andelsbruk.

GRØNNSKOLLINGER: De er ferske som gårdbrukere, men mebget ivrige. Fra venstre Jon Tollefsen, Berit Marheim Abrahamsen,

Meny 
Min side
ONSDAG 20. JULI 2016
20. JUL 2016

https://secserv.adtech.de/adlink/1361/4209451/0/1744/AdId=15270349;BnId=25;itime=999292863;key=arkiv%2Bn%25E6ringsliv%2Bnyhet%2Blier%2Blandbruk%2Bpluss%2Bart;nodecode=yes;link=http://www.dt.no/tilgang/login/visiolink/?ns_campaign=fbm.RIX&ns_mchannel=fbm.banner&ns_source=fbm.web&ns_linkname=fbm.RIX&ns_fee=0
http://www.dt.no/n%C3%A6ringsliv
http://www.dt.no/nyhet
http://www.dt.no/lier
http://www.dt.no/landbruk
http://www.dt.no/pluss
mailto:lars.johnsen@dt.no
http://www.dt.no/naringsliv/nyhet/lier/cathrine-og-hennes-gronnskollinger/s/5-57-379276?access=granted#
http://www.dt.no/kundesenter/?ns_campaign=fbm.kundesenter&ns_mchannel=fbm.minsideknapp&ns_source=fbm.minsideknapp&ns_linkname=0&ns_fee=0
http://www.dt.no/


LIER:Cathrine Lie bruker grønnskollinger som et positivt uttrykk om seg selv og de over 30 andre andelsdeltakerne i Evas Hage.

Hun har selv økonomibakgrunn, men fikk interesse for andelsbruk da hun skrev sin masteroppgave, og nå har hun satt i gang selv.

– Jeg er fra Drammen, bosatt i Mjøndalen og samboer med en fra Lier. Det var da jeg skrev en master i innovasjon og

entreprenørskap om temaet andelsbruk at jeg kom på ideen om å starte selv, forteller Cathrine Lie til Drammens

Tidende.

LES OGSÅ: Øko-egg til frokost? Lei deg ei høne

Naturlig jordbruk
Denne lørdagen har hun innkalt til dugnad på den seks mål store tomta de leier. Her har de sådd frø og satt ut en del planter.

– Dette skal skje på mest mulig naturlig vis, og uten sprøytemidler og kunstig gjødsel, sier Lie.

Det er meningen at andelsdeltakerne skal prøve seg fram, og gjerne feile. Med tid og stunder skal de også få på plass frukttrær og

bærbusker. Et mål er å få trær til å henge opp hengekøyer i.

LES OGSÅ: Dekk bordet med mat fra nabojordet

Latmannsbruk
– Dette skal være et latmannsbruk, det meste skal skje mest mulig naturlig, vi vil ha vekster som klarer seg selv, og luke

minst mulig. Kanskje blir ikke avlingen så veldig stor, for noe går til fuglene, noe til insektene og noe til kompost, sier

hun.

Nina Tronerud og Cathrine Lie. (Foto: Lars Johnsen)

ANNONSE

DEL









http://www.dt.no/sande/nyhet/pluss/oko-egg-til-frokost-lei-deg-ei-hone/s/5-57-210531
http://www.dt.no/nyhet/ovre-eiker/mat-og-vin/dekk-bordet-med-mat-fra-nabojordet/s/5-57-171661
http://adserver.adtech.de/?adlink/1361/4583034/0/4950/AdId=12098321;BnId=271;itime=999293887;
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.dt.no/naringsliv/nyhet/lier/cathrine-og-hennes-gronnskollinger/s/5-57-379276%3Fns_campaign=editorial.article%26amp%3bns_mchannel=editorial.facebook%26amp%3bns_source=editorial.facebook%26amp%3bns_linkname=editorial.share.article%26amp%3bns_fee=0
http://twitter.com/intent/tweet/?url=http://www.dt.no/naringsliv/nyhet/lier/cathrine-og-hennes-gronnskollinger/s/5-57-379276%3Fns_campaign=editorial.article%26ns_mchannel=editorial.twitter%26ns_source=editorial.twitter%26ns_linkname=editorial.share.article%26ns_fee=0&text=Drammens%20Tidende%20-%20Cathrine%20og%20hennes%20gr%C3%B8nnskollinger
mailto:?subject=Drammens%20Tidende%20-%20Cathrine%20og%20hennes%20gr%C3%B8nnskollinger&body=Drammens%20Tidende%20-%20Cathrine%20og%20hennes%20gr%C3%B8nnskollinger%0Ahttp://www.dt.no/naringsliv/nyhet/lier/cathrine-og-hennes-gronnskollinger/s/5-57-379276%3Fns_campaign=editorial.article%26ns_mchannel=editorial.email%26ns_source=editorial.email%26ns_linkname=editorial.share.article%26ns_fee=0


Flere saker

Et annet prinsipp de jobber med er samplanting, der forskjellige planter utfyller og hjelper hverandre. Som at mais, bønner og
squash går godt sammen.
– Andre finner nye måter å dyrke på over nettet, som for eksempel plastspannene vi har stukket hull i bunnen av, grav

halvveis ned og plantet tomater rundt på utsiden. I midten fyller vi på med kompost og vann.

LES OGSÅ: Kortreist kost på nettmenyen

Dugnadsarbeid
Til ikke å være landbruksutdannet har hun og de andre grønnskollingene skaffet seg mye kunnskap. Som at den jorden de har er

meget leirholdig og at de derfor må fôre den med grønt materiale slik at grønnsakene blir bedre. Dessuten har da skaffet seg

gratis høy som var til overs fra en gård i Hyggen og hestegjødsel fra en gård i Lier.

– Dette er dugnadsarbeid, men uten maskiner. Vi pløyer ikke, men fikk en traktor til å harve over jordet før vi begynte

plantingen, sier Lie.

Ved siden av driver hun butikken Evas Hage, også den på Foss Gård, der kundene mot en medlemsavgift kan få kjøpt lokale

produkter fra gårder i drammensdistriktet. Med sin økonomibakgrunn holder Cathrine Lie god kontroll over virksomheten.

LES OGSÅ: Bondeliv light for Lucas og Edward

Les mer om: næringsliv nyhet Lier landbruk Pluss

ANDELSBRUK: Cathrine Lie har opprettet Evas Hage som andelsbruk, samtidig som det også er en gårdsbutikk. (Foto: Lars

Johnsen)
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