
Andelsbonde Kirsti Kirkerud (til venstre), Julia (7) og hobbygartner Elena Kimova arbeider sammen om å få frem de ulike vekstene på gården i
Røyken, der alle kan høste av godene.
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Antall andelsgårdsbruk tredoblet på ett år

RØYKEN (NRK): Dyrking og høsting av egne grønnsaker blir stadig mer populært. På ett år har antall
andelsgårdsbruk steget fra elleve til tretti bruk.

– Produktene som vi planter og dyrker er kjempegode, sier Elena Kimova.

Sammen med datteren Julia er hobbybonden innom Kirkerud andelsgård i Røyken for å bidra til
grønnsakproduksjonen. Hun er en av andelstakerne ved gården, og gårdsarbeidet er terapi for sjelen, mener Kimova.
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Enorm interesse

Andelsgården ble startet opp i januar, og interessen for å bli med som hobbybonde har vært enorm. Særlig etter at
bonde Kirsti Kirkerud ble med på en facebookgruppe for andelsgårder.

– De 30 andelene ble fulltegnet etter et par dager. Nå har vi 35 som står på venteliste, sier Kirkerud.

Hun forteller at småbruket hennes ikke egner seg godt
for kommersiell produksjon. Arealene er for små, og da
hun bestemte seg for å drive økologisk, passet det
godt å starte en andelsgård. Hele 18 forskjellige
vekster dyrkes på gården.

– Det viktigste er at vi får solgt produktene våre på
forhånd. Andelstakerne betaler på forhånd, så uansett
hvordan det går med avlinga, vil vi få betalt, sier
Kirkerud.

Tredobling siste året

I en andelsgård inngår bonden avtale direkte med
forbrukerne. Vanligvis kjøper forbrukeren en andel av
gårdens produksjon for en avgrenset periode og får
tilbake sin del av det som blir produsert. Som en del av
avtalen må forbrukeren, eller hobbybonden, jobbe noe
tid på gården.

– Det er en modell som nærmest har eksplodert det
siste året, sier Cathrine Lie som har skrevet
masteroppgave om andelsgårder.

Ifølge en rapport fra Statens landbruksforvaltning var
Øverland Andelslandbruk i Bærum den første
andelsgården i Norge. De startet opp i 2006, men det
er først de senere årene fenomenet har tatt av. Da Lie
skrev sin masteroppgave for et år siden, var det bare
11 andelsgårder i Norge. I dag er det rundt 30. Fem av
dem ligger i Buskerud.

Tror økningen vil fortsette

Ved å delta som andelstaker, kan forbrukerne ta tilbake
noe av kontrollen over matproduksjonen, mener Lie.

Dagligvarebransjen er et mektig mellomledd, som
legger mye av føringene for hvordan vi handler mat.
Forbrukerne har ikke mye frihet, for eksempel i å spore
hvor produktene kommer fra, sier Lie.

Kirsti Kirkerud vanner auberginen i drivhuset. I tillegg dyrker de blant
annet tomater, chili, spinat, reddiker og forskjellige typer salat.
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Cathrine Lie har skrevet masteroppgave om økologisk mat. Hun har
nylig startet opp Evas Hage, med varer fra flere gårder. – Neste år skal
vi produsere våre egne grønnsaker også, på Foss Gård i Lier, sier Lie.
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Regjeringen har ifølge Lie et mål om at 15 prosent av matproduksjonen skal være økologisk innen 2020.

– Hvis de skal nå det, er omsetningsleddet en stor faktor. Andelsforbruk kan påvirke den faktoren ganske
direkte, og jeg tror vi kommer til å se mange varianter av andelslandbruk i årene som kommer, avslutter Lie.
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Andelslandbruk i Norge

Øverland Andelslandbruk – BÆRUM

Ommang Søndre andelslandbruk – HEDEMARKEN

Århus andelsgård – SKIEN

Virgenes gård – LARVIK

Osebakken andelsgård – PORSGRUNN

Medalhus andelslandbruk – TRONDHEIM

Bodø andelslandbruk – BODØ

Andelslandbruk på Holt Gård i Våle – VÅLE/VESTFOLD

Sverdstad gård – SANDEFJORD

Sø-Strøm gård – NITTEDAL

Spiren andelslandbruk – ÅLESUND

Hokholtgaard – NESODDEN

EKEBO – NESODDEN

Vestnes o. omegn andelslandbruk – VIKEBUKT; MØRE OG ROMSDAL

Dysterjordet andelslandbruk – ÅS

Sandnes andelslandbruk – SANDNES

Grette andelsgård – HORTEN

Kirkerud Andelsgård – RØYKEN

Ødeverp andelsgård – SKOTSELV

Buer andelsgård – STOKKE

Veflingstad andelsgård – HAMAR

Hamremoen andelslandbruk – KONGSBERG

Nes andelsgård – FREDRIKSTAD

Husebyjordet Andelsbruk – SKEDSMO

Nerol andelsgård – HOL

Øver-Bakken Andelslandbruk – INDERØY

Kilde: andelslandbruk.no

Om andelslandbruk

Andelslag starta på 1960-talet og har sidan den gong spredd seg rundt om i heile verda. Det har blitt spesielt populært i USA og Canada.
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Det starta først i Japan og Tyskland. Det var ein forbrukarorganisasjon som reagerte på utviklinga med bruk av sprøytemiddel, større
avstander mellom produsent og forbruker og at matproduksjonen blei meir industriell.

Det første andelslandbruket i Noreg blei etablert i Bærum i 2006.

I 2012 eksiterte det berre fire i heile landet.

i 2015 finnes omkring 30 andelsgårdsbruk i landet.

Kjelde: Økologisk Norge

MER OM ANDELSLANDBRUK

MER OM LANDBRUK

Opphavsrett NRK © 2015
Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen

Nettsjef: Frank Gander

http://andelslandbruk.origo.no/?ref=checkpoint
http://www.nrk.no/emne/andelslandbruk-1.11490000
http://www.nrk.no/emne/landbruk-1.7278305
http://www.nrk.no/etikk/redaktoransvar-pa-nrk.no-1.2843526
http://www.nrk.no/
http://www.nrk.no/etikk/opphavsrett-pa-nrk.no-1.2843522

