
Velkommen til vakre 
Wøyen gård!

Og velkommen som andelshaver hos Dine Røtter



Program
• Velkommen v/ Tale Helen Seldal, daglig leder Dine Røtter
• Wøyen, en gård med historie, v/ Bærum kommune
• Hva er andelslandbruk v/ Alexandra Devik, Oikos
• Dine Røtter og andelslandbruket - hvem vi er og hva vi tilbyr
• Spørsmål og samtale



Om Wøyen gård og arbeidssenteret



Andelslandbruk som modell, og status i Norge



Dine Røtter og 
andelslandbruket på Wøyen

• Hvem er vi?
• Resultater fra spørreundersøkelsen
• Grønne andeler og medlemskap
• Hva har vi gjort til nå, veien fremover
• Gartnerens akademiske kvarter
• Deg som andelshaver – hva innebærer det?



Hvem er vi? 

• Tale Helen Seldal  - Etablerer og daglig leder
• Ola Sivertsen - Gartner 

• Ressurspersoner
• Kirsten Marthinsen og Linnea Stålhammar
• Andre hjelpere

• Andelshaverne! 
• Mange ressurspersoner blant dere



Dine Røtter AS
• Dine Røtter AS' formål: 

• Å produsere og omsette lokal og naturlig mat dyrket etter økologiske 
prinsipper, samt å fremme samarbeid mellom produsent og forbruker i tråd 
med prinsippene for andelslandbruk/Community Supported Agriculture
(CSA). Selskapet skal medvirke til økt kunnskap om mat og helse gjennom 
kursvirksomhet, og annen aktivitet som naturlig står i forbindelse med 
gårdsdriften.

• Andelsgården skilles regnskapsmessig fra øvrige deler av selskapet.
• Bondestyrt andelslandbruk

• Daglig leder har det økonomiske og administrative ansvaret for driften av 
foretaket. 

• Gartner har det faglige ansvaret for planlegging og gjennomføring av 
produksjonen.  



Her er jordet vårt – 32 dekar fulldyrket mark



Resultater fra Spørreundersøkelsen I

Hvor viktig er følgende for deg?

• Tilgang til ren, fersk, kvalitetsrik mat
• Å lære mer om dyrking og annet 

relatert
• At grønnsakene er dyrket med 

økologisk godkjenning
• Av idealistiske grunner
• At du får være «litt bonde», holde på 

med jorden og dyrke egen mat
• At barna får vite hvor maten kommer 

fra
• Å få være med i et fellesskap og møte 

andre med like interesser
• Alternativ helgeaktivitet for familien



Resultater fra Spørreundersøkelsen II

Hvilke andre tilbud kunne du ønske deg? 



Resultater fra Spørreundersøkelsen III

Hvilke kurs/forum ville være interessante for deg?





Tilbys fra 2018
• Grønne andeler 
• Levende gårdsliv – høner
• Kurs og aktivitetsdager

• Informasjon om livet på gården
• Fagartikler, tips og triks

Under planlegging
• Urtehage
• Drivhus
• Avtale om direktesalg av 

økologisk kjøtt
• Andre varer (Vikanda)
• Levende gårdsliv - Andre dyr
• Skole og sfo

Vi dyrker synergier! 



Grønn andel

• Rikelig til en voksenperson gjennom sesongen
• I år høsting fra slutten av juli + lagringsgrønnsaker
• Planteliste 2018

• Erter
• Bønner
• Beter
• Gulrot
• Salater av ulike typer
• Grønnkål
• Spinat
• Potet
• Kålrot
• Mangold
• Reddik

• Urter, blomster og eng



Medlemskap og priser 2018
En husholdning kan dele på en Grønn andel eller kjøpe flere Grønne andeler med 
noe rabatt. Det må i tillegg betales medlemskap for deltakende familiemedlemmer.
• Pris Grønne andeler (årlig avgift)

1 Grønn andel, kr. 4450, –
2 Grønne andeler, kr. 8400,-
3 Grønne andeler, kr. 11000,-

• Pris medlemskap (engangsavgift):
Medlemskap voksenperson, kr. 500,- per stk.
Medlemskap barn 6- 18 år, kr. 250,- per stk.
Medlemskap barn 0-5 år, gratis

• Ferdighøstet? 
Kr. 75,- per gang



Hva har vi gjort, og veien fremover

Vi har:
• Grovkartlagt jordet og hva som kan dyrkes, når og høstemengde
• Kjøpt frø
• Satt i gang oppal av grønnkål og salat hos arbeidssenteret

Så snart jordet har tørket opp: 
• Måle opp – dele inn i tre deler
• Bestille finanalyser av jordet (Vitalanalyse)
• Våronn på jordet - vi leier inn stor maskin
• Fininndele dyrkefelt og drill
• Så, og sette i jorden





Fokus i år - få jorden i hevd

• Øke jordens fruktbarhet
• Eng og grønngjødsling
• Kompost
• Næringsbalansering (makro og 

mikro næringsstoffer)
• F.eks tangmel for sporstoff

• Ugress, ugress, ugress!
• Drill (miniseng)
• Store avstander mellom rader
• Harving gjennom sesongen
• Håndluking

• Levende jord!



Annen mineraljord – lite organisk materiale



Åkerdrift, grønngjødsling og eng

2018
• 4 mål åkerdrift
• 6 mål grønngjødsling
• Resterende: eng

2019
• 6 mål grønnsaker 

– nå med høyere 
næringsinnhold



Visjon
- hagebruk

• Frukttrær
• Bærbusker
• Urtehage
• Diversitet og mangfold

• No till (minimere pløying)
• Kontinuerlig jorddekke
• Kompost



Deg som andelshaver!

• Ingen dugnadsplikt, men bli gjerne 
med!

• Aktivitetsdager med definerte 
oppgaver

• Vi sees på jordet!
• Årlig spørreundersøkelse
• Kurs
• Fellessamlinger?
• Arbeidsgrupper?

• Høste selv, eller hente ferdighøstet



Oppgaver for aktivitetsdager

• Steinpukking/crossfit
• Sette potet
• Utplanting av grønnkål og salat
• Luking
• Ertestøtter
• Div. anlegg og annet

• Starten av mai
• Medio mai
• Medio mai
• Fra midten av mai og utover
• Juni



Spørsmål? 
www.dinerøtter.no

info@dineroetter.no
Telefon Tale: 92825631


