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Styrets årsberetning 2019 

Hurdal Økolandsby Andelslandbruk SA ble registrert som samvirke 5. januar 2017. Andelslandbruket har i 2019 

produsert Debio-sertifiserte økologiske grønnsaker, poteter og litt bær til medlemmer i Hurdal og Akershus. 

Sesongen hadde 75 voksenandeler (inkl. 5 dugnadsfri og 2 valgte ferdighøstet grønnsakskasse), 2 

ungdomsandeler, 7 barneandeler og 17 små barn (gratis andeler). Mange har bidratt på flere av de 9 

fellesdugnader, og med pop-up kveke-luking; Work-away gjester gjorde en stor innsats her. Årets fantastiske 

festkomite pyntet opp, ryddet etterpå, og lagde suppe og foccacia til glade voksne og barn på høsttakkefesten, 

med et flott kakebord fra andelshaverne. Det engasjerte styret på 5 personer, har avholdt 15 styremøter med 

den nye hyggelige gartner, for å koordinere og dyrke årets produksjon. Styrets varamedlem designet den fine 

nettsiden og ny flyer. 

For første gang var andelslandbruket en av de 20 gårdene på det nasjonale prosjektet Åpen økologisk g6rd, og 

flere deltok i quiz på øko-stien. "Målet med prosjektet er å bidra til økt kunnskap og engasjement rundt 

økologisk og biodynamisk landbruk." Gjennom året deltok andelslandbruket også på Påskedagen, Den Store 

Hagefesten, Liv og Røre marked, Bærekraftfestivalen, Bygdedagen og julemarkeder i Eidsvoll og Hurdal; samt 

pyntet Hurdal kirke til høsttakkefest. 

Vi ønsker at barn skal lære hvor maten kommer fra, derfor brukte vi noe av driftsstøtten på 24.473kr fra Hurclal 

kommune til en hjelpegartner. Dette for å koordinere ukentlige aktiviteter på åkeren for læringsverkstedet 

naturbarnehage, som høster deres andeler med tilbake til mat i barnehagen. Vi har hatt besøk av Steinerskolen 

Eidsvoll, Valle videregående skole, og studerende i landbrukspraksis. 

I år deltok to fra styret i den årlige nettverkssamlingen for andelslandbruk. Denne er avholdt av Økologisk 

Norge, med presentasjoner fra landbruksorganisasjoner, CICERO forskning og REKO-ringen. Av de 13 

fremmøtte andelslandbruk, var vi de eneste med organisert vinterlager. Det er en av grunnene til at vi i år har 

et økonomisk underskudd, fordi gartneren produserer arbeidskrevende vinter-grønnsaker og potet, men får lik 

lønn som andre andelslandbruk med samme pris. Den tidligere gartner jobbet mye gratis, men det kan vi ikke 

forvente fremover. 

Andelslandbruket hadde en omsetning på 310.631kr, og årsresultatet endte med et underskudd på 23.309kr. 

Egenkapitalen utgjør heretter 2.514kr. 

Har du travelt? Bestlll 1rttnnsakskasse og hent dine fkologiske grtnnsaker ferdigh,stet pA prden. 
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