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GODE MULIGHETER: Ingun Revhaug og Morten Strøyer Andersen i Gjøvik kommune. Foto: Per Hovland
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andelslandbruk: I deler av Gjøvik er forholdene gunstige for både

andelslandbruk og økolandsby. Dyrking i fellesskap er blitt trendy. 
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Vil du dyrke grønns
■ «Trendy» landbruk

GJØVIK: Andelslandbruk popper opp
rundt norske byer. Nå
har ideene slått rot
også i Gjøvik.
Per Hovland

per.hovland@oa.no

– På Gjøvik kan vi få til både andelslandbruk og økolandsby,
sier Ingun Revhaug og Morten
Strøyer Andersen, henholdsvis
jordbrukssjef og klima- og miljørådgiver i Gjøvik kommune.
Vi befinner oss ved Kopperud
skole. På andre siden av Vestre
Totenveg ligger dyrket mark
som var tiltenkt boligbygging.
26 målene er imidlertid regulert
tilbake til landsbruksformål.
– Et perfekt sted for andelslandbruk. Et fiks ferdig jorde,
nær nyetablerte boligfelt og
ikke minst tett på en skole, som
alt kan gi plusseffekter, sier
Revhaug.

Kan få det til
Stemningen er ekstra positiv
etter et møte om andelslandbruk mandag kveld. Møtet
samlet flere gardbrukere i GLTregionen som går med slike
tanker. Dyrkning i fellesskap er
blitt trendy, særlig rundt byene. Folk og familier vil ta sin del
i en gårdsdrift og fylle kjøkkenskapet med gode varer rett fra
«egen» jord.
Rundt Oslo og Trondheim er
det for eksempel lange ventelister for å få være med i et slikt
andelslag.
Det vet en av møtedeltakerne, kappingen Thomas Haav.
Han er bosatt i Trondheim, og
andelshaver i et slikt bruk.
Han har ønsket å få til noe liknende på Østre Toten, og ble
inspirert av å oppleve positivitet på Gjøvik.
Jordbrukssjef Ingun Revhaug
sier folk i dag gjerne vil ha gode
råvarer med kjent opprinnelse.
– De som lever et moderne liv
har kanskje ekstra bruk for å
være i kontakt med jord, dyrke
og høste litt, sier hun.
Flere gardbrukere har nå
meldt sin interesse for å starte
andelslandbruk. Jordbrukssjefen ser gjerne at inspirerte gård-

ALLE MULIGHETER: – På Gjøvik har vi muligheter for både andelslandbruk og økolandsby, sier jordbrukssjef Ingun Revhaug, klimakonsulent Morten
brukere selv tar initiativ.
– Bonden er den viktigste for
at dette skal bli bra. Men kommunen kan altså tilby mark, så
lenge vi eier jordstykket på
Kopperud. Vi har også stimuleringsmidler for den som vil satse, sier hun.

Økolandsby?
Rett overfor jordet på Kopperud er det skissert boligbygging. Hvorfor ikke etter prinsipper fra økolandsbyen i Hurdal?
Klima- og miljørådgiver Morten
Strøyer Andersen mener dette
er verdt å vurdere. I siste ut-

valgsmøtet orienterte han politikerne om sine ideer.
– I Hurdal startet det hele med
ren idealisme. Folk bodde i hus
av halm og leire. Men dag bygges
svært moderne, bærekraftige aktivhus. Andelsjordbruket er bare
en del av en moderne og flott
måte å leve på. Økolandsbyen
har ført til vekst og arbeidsplasser i Hurdal. Vi har også muligheter, sier Strøyer Andersen.

Får ros
Lise Hammerud (Sp) ble inspirert etter møtet.
– Spennende tanker. Det vil

Akkurat nå hos Bilia

Michelin
Energy Saver +
205/55-16 91H

Kampanjetilbud på
kvalitetsdekk til sommeren

790,-

Spør oss om pris på andre dimensjoner.
Fornøydgaranti–bytterett! Spør oss om dekkhotell–gunstige priser!

pr. stk.*

være genialt med andelsbruk så
nær en skole. Barna vil kunne
være med og få innblikk i hvordan vi dyrker mat.
Som politiker mener hun det
er veldig greit at kommunen
stiller et areal til disposisjon.
Men hun poengterer også at en
kyndig gardbruker må drifte
det.
Gudrun Fodstad i Norsk
Landbruksrådgiving Oppland
syntes mandagens møte var
positivt og roser Gjøvik kommune for å være framoverlent
og åpen for nye tanker innen
landbruket.

Continental

CrossContact LX

235/55-17 99V

1.690,pr. stk.*

*Begrenset antall kampanjedekk. Tillegg for montering/avbalansering. Felg inngår ikke. Forbehold om prisendringer.

Alt som gjelder dekk.
Og litt til.

Ring oss på telefon 08555
Nå oss døgnet rundt via chat på bilia.no
eller facebook.com/bilianorge

Oslo/Akershus: Follo, Fornebu, Høvik, Jessheim, Lillestrøm, Skøyen, Økern
Buskerud/Vestfold: Drammen, Gol, Hønefoss, Tønsberg
Hedmark/Oppland: Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer

Andelslandbruk
■■ Familier eller enkeltpersoner

kjøper andeler i en gårds
produksjon
■■ Andelshavere deltar i
planlegging av gårdsdriften,
og tar i fellesskap del i noe av
arbeidet.
■■ En bonde eller gartner har
gjerne det faglige ansvaret,
og gjør lønnet arbeid.
■■ Avlingen deles mellom
andelshaverne.
■■ Mange andelslag velger å
drive økologisk
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– Dette er fram
tidens landbruk

saker her?

GJØVIK: Rundt flere
byer er det lange
ventelister for
andelslandbruk.

Øverland Andelslandbruk
i Bærum ble etablert i
2006, som den første andelsbruket i Norge.
Rita Amundsen er en
primus motor for dette.
Hun hadde mye å fortelle
da Gjøvikregionens utviklingsforum for levende
landbruk (GULL) inviterte
til møte på Gjøvik sist
mandag.

Vokser stadig
– Vi startet i det små, og
har nå 340 andelshavere
på 30 mål. Flere hundre
står på venteliste for å bli
med.
Amundsen kunne fortelle at hver andel på

Øverland koster 2500 kroner i året.
– Andelshaverne plikter å jobbe seks timer i
året, i tillegg er vi
sammen om for eksempel innhøsting. Vi sitter
igjen med gode, økologiske grønnsaker i et rikere utvalgt enn du finner i butikkene. I tillegg
har vi fått et godt møtested, sa hun til et femtentalls interesserte tilhørere.
Andelslaget lager selv
en dyrknings- og innhøstingsplan, og lønner en
gartner, en administrator,
samt noen hjelpere i deler
av året.

Barna elsker det
– Alle slags type mennesker vil være med på dette,
ikke minst annet småbarnsfamilier. Barna el-

ERFAREN: Rita
Amundsen fra Øverland
Andelslandbruk i Bærum


Foto: PER HOVLAND

sker å være på gården, sa
Amundsen, som selv henter sine varer en gang i
uka.

Tilbyr åkeren sin

RAUFOSS: Ole
Dullerud vil gjerne la
et andelslag dyrke
jorda si.

Fire kilometer fra Raufoss, retning Trevatn, driver Ole Dullerud en gård
med rikt innhold. I tillegg
til økologisk drift av jorda,
er gården blitt en møte-

Strøyer Andersen og politiker Lise Hammerud (Sp) 

TILFREDS: Gudrun Fodstad i Norsk

Landbruksrådgivning

plass for mennesker som
trenger arbeidstrening.
– Vi tenker mer enn mat,
sier Dullerud, som er pedagog, agronom og økobonde.
Han tilbyr nå de som er interessert å danne et andelslag å dyrke noe av jorda si.
– Felles planlegging og
budsjett er en forutset-

ning, presiserte han man
mandagens møte.
Dullerud ser for seg at et
slikt andelsjordbruk også
kan utvikle gården som
en møteplass for personer
med ulik bakgrunn.
– Ved å gjøre kan man bygge trivsel, mestring og
mening, sier han.

Ble inspirert

Foto: Per Hovland

VARDAL: – Dette fikk
jeg lyst til, sa Kristin
Lilleengen etter møtet
om andelslandbruk.

Hun har drevet Myhre
Trivselsgård i Vardal siden
2008. Da hoppet hun av et
liv i reklamebransjen.
Gården i Mjølkevegen er
drevet etter de såkalte
«Inn på tunet»-prinsipper,
der blant annet elever ved
videregående og ungdomsskoler får ta del i
praktisk arbeid flere dager
i uka.

PÅ PLASS: Thomas Haavi med på et

andelsbruk i Trondheim.

– Jeg er vant med å åpne
gården for andre, og dette med andelslandbruk
synes jeg virker veldig
interessant. Det kan gi
gården flere bein å stå på,
samtidig ser jeg at det
passer godt med de andre aktivitetene vi har på
gården.
Kristin Lilleengen sier
hun allerede har etablert
en facebookside for de
som skulle være interessert i en andel av gårdsdriften.

FIKK TENNING: Kristin

Lilleengen.

Hunton Fiber AS er blant Europas ledende produsenter av porøse trefiberplater. Selskapet leverer et bredt spekter av trefiberplater og komplementære
produkter primært til byggvarehandelen i Norden. Vi fokuserer på miljøvennlige og energiriktige byggløsninger og er et selskap med store vekstambisjoner. Vi er i alt 120 ansatte, har hovedkontor og fabrikk på Gjøvik, og salgskontorer i Asker, Malmø og Helsinki. Hunton Fiber AS hadde i 2014
en omsetning på 336 millioner kroner, hvorav over 80 % er salg til nordiske kunder (hjemmemarkedet) og resten til annen eksport. Selskapet har solid
økonomi. Se også www.hunton.no. Til vårt hovedkontor på Gjøvik søker vi
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Andelsbruk
også i Gjøvik

Mange steder rundt om i Norge er det etablert
andelsgårder. Noen relativt små, andre med et
betydelig areal. Forleden ble interessen loddet ved et
møte og ifølge mange av dem som møtte opp var
interessen god. Så vel jordbrukssjef Ingun Revhaug
og klima- og miljørådgiver i Gjøvik, Morten Strøymer
Andersen mener det skal være mulig å etablere så vel
andelslandbruk som en økolandsby i Gjøvik.
Ved Kopperud skole er 26 mål regulert tilbake fra
bolig til landbruksformål og arealet vil være et
perfekt sted for et andelsbruk, mener Revhaug. Nær
boligfelt og tett på en skole er nærmest ideelt ifølge
jordbrukssjefen.
Ideen om andelsbruk
er slett ikke ny. Ved
mandagens møte
Man ser verdien
kunne blant annet
av at egne «urbaRita Amundsen,
ne» barn får mer
primus motor for et
kunnskap om hvor maten
andelsbruk i Bærum, faktisk kommer fra.
fortelle om deres
snart ti års erfaring. I
dag har de 340
andelshavere på de
30 målene de disponerer, og flere hundre stå i kø for
å få være med. Hun kunne blant annet fortelle at
særlig småbarnsforeldre ønsker å være med på å
dyrke sine egne økologiske grønnsaker. Av oppslag i
andre medier ser vi at det spesielt er rundt de store
byene at interessen er størst. I andre europeiske
land, som for eksempel Frankrike og Italia, har ulike
former for andelsbruk blitt utviklet de siste 10–15 åra.
Mange steder er det videreutviklet til blant annet
små lokale butikker som selger kortreist mat. Det er
ikke så vanlig der som her at andelshaverne tar
direkte del i for eksempel innhøstingen.

"

For noen kan det hende dette handler om idealisme.
For andre kan det rett og slett bli en en hobby. Andre
igjen ser verdien av at egne «urbane» barn får mer
kunnskap om hvor maten faktisk kommer fra og at
det kreves arbeid før man kan høste. For gardbrukere
kan det handle om å overleve i et marked hvor
prisene presses og hvor leveransemulighetene er
begrenset. Ved å fjerne ledd «fra åker til forbruker» er
det kanskje mulig å få en noe bedre pris på varene.
Det vi ser blant annet sør i Europa er at vareutvalget
selv fra små andelsbutikker er forbausende rikt.
Møtet mandag viste at det er flere lokale gardbrukere som kan tenke seg å starte med andelsbruk. Det
er bare å ønske dem lykke til og at det virkeliggjøres
med det første.
Oppland Arbeiderblad arbeider etter
Vær Varsom-plakatens regler for god
presseskikk. Den som mener seg
rammet av urettmessig avisomtale,
oppfordres til å ta kontakt med redaksjonsledelsen.
Pressens Faglige Utvalg er et klageorgan, oppnevnt av
Norsk Presseforbund, som behandler klager mot pressen i
presseetiske spørsmål. Adr.: Prinsens gt. 1, pb 46 sentr. 0101
Oslo, tlf.: 22 40 50 40
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Foreslår ny styring av sykehusene
Oslo: Senterpartiet vil
skrote helseregionene og
finne en ny ordning for
sykehusene. Nå ligger et
forslag på bordet som
Stortinget skal ta stilling til
før sommeren.
Sykehusstriden fra Møre og
Romsdal er bare ett eksempel
på hvorfor dagens ordning ikke
fungerer, mener Sps helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe.
– Vi må sikre en bedre folkevalgt styring av sykehusene.
Dagens ordning har ikke tillit i
befolkningen, sier Toppe til
NTB.
Onsdag fremmet partiet et
forslag for Stortinget om ny helseforvaltningslov, i tide til at
det vil bli behandlet før sommerferien.
Senterpartiet ser for seg en
blandingsløsning der makten
overføres både til staten og til
lokalt nivå.
– Vi ser at blant andre Skottland og New Zealand har lig-

TALSKVINNE: Sps Kjersti Toppe under landsmøtet i mars. 



Foto: Jan Kåre Ness/NTB Scanpix

nende ordninger. De har klart å
opprettholde
effektiviteten,
sier Toppe.
Fylkespolitikerne skal styre
Senterpartiet ser for seg at det
opprettes 20 sykehusstyrer
rundt om i landet, omtrent tilsvarende de lokale helseforetakene i dag. Politikere fra fylkesnivå skal sitte som styremedlemmer, og de skal ha ansvar

for sykehusene i sitt område.
Samtidig skal staten beholde eierskapet og sørge for finansieringen. Det foreslås at
det legges fram en sykehusplan hvert fjerde år, etter modell av nasjonal transportplan. I denne planen skal de
store prioriteringene tas, og
det settes krav til kvalitet og effektivitet.

