Var mengden som ble dyrket, nok til å forsyne deg når du høstet?

Hvilken karakter vil du gi for smaken av det du høstet? (Karakter 1-5 der 5 er best)

Hvor ofte har du i gjennomsnitt vært og høstet noe på åkeren?

Hvis vi har mulighet til å øke antall vekster, hvilke ønsker du da?
Sett kryss ved de 3 viktigste
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Finner evalueringsskjemaet ufuldstøndigt. Har måttet svar veit ikke på de fleste spærsmål, da jeg enten ikke har set disse vekster eller
de har vørt høstet før jeg fant de. ville vøre fint hvis avgrøderne, så der vr litt å hæste tidlig over sommeren, så ikke det meste 80 % av
avgrøderne høstes på høsten. skulel gjerne har høstet hyll, men det var umuligt å komme til de, når en ikke hadde med seg stige.
tomatdyrkningen var mildest talt en katastrofe. alt for mange planter, alt for lite tomater, fordi de ikek ble nippet, så alt gik opp i blade i
steden for frukt. plantet alt alt for seint osse de skal såes i februar mars for å være modne i august. Agurk så jeg ikke i det hele tatt.
jordbær som ejg hæstet litt av var slett ikke på lista. generelt syens jeg der gikk for mye plass med veldgi eksotiske ting, på bekostning
av mere vanlige avgrøder, som de felste kjenner. F.eks alt for mye grønkål i ulike farger og fasonger, en lite kjennt græntsak i Norge,
mens jeg savnede en mere kjennt grøntsak som gulerot i ulike farger. mange avgrøder ble slett ikke til noe og så blir spærmålet om det
var for lite eller passe ikke helt relevant.
Pastinakk, jordskokk, større mengde gule go polka beter.
Koriander.
hvitløk
ønsker flere sukkererter
Jordbær...hvis mulig
det var vel egentlig nok tomater, men som ikke ble modne verken i veksthuset el hjemme. Mange med lite smak.Noen var gode. Mange
av grønnsakene (spes røttene) ble velig små, derfor vanskelig å høste og rense. Ble lite igjen. Men det er kanskje slik med grønnsaker
som er dyrka økologisk?
Det var i utgangspunktet et stort område som ble satt av til poteter i fjor - og det er bra. Dessverre forårsaket vekstsesongen små
poteter. Tidligpotetene var bra, men senpotetene var mikroskopiske. Håper på bedre potethøst dette året.
Nypoteter av et tidligere slag og høstpoteter som bedre i forhold til tørrråte
Her veldig lyst til å bruke mer grønnkål, men har ikke funnet helt ut hvordan det skal bli bra som annet enn suppe basert på kyllingkraft
Det var lite av grønne erter. Savnet også dil!!
Viktig med det som tåler litt, f.eks. er squash godt, men ble syk. Bedre med robuste grønnsaker da.
Hvitløk
Koriander
Koriander.
Jordskokk, scorsonerrot
Artiskokk

Opplever du at det du har betalt står i forhold til det du har fått igjen?

Hva opplever du som viktig i forhold til å ha "fått noe igjen for" andelen din?

Er det andre ting som har vært viktige for deg?
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Vigtig med kvalitet, at maten er GMO fri, at den rent faktisk er økologisk og ikek bare giftfri. Er helt uforstående overfor at
der ikek er noen kompost??? at jorden er gjennombearbejdet. at man finder systemer med naturlig ugressbekjempelse. f.eks
få noen grise til å gå å rote i jorden på vinter tid og høner til å ta ugressfrø.
Hyggelig å høste egne grønnsaker
Svaralternativene er meget dekkende for å beskrive det jeg opplever som viktig ved å være en andelseier. Jeg har lært dette
året at jeg må sette av mer tid til å være i åkeren, det var mer arbeid enn jeg trodde på forhånd. Men det har vært veldig god
helse i å hente maten opp av jorda sjøl. Jeg kommer til å planlegge på en måte som gjør at jeg kommer til å bruke åkeren
enda mer neste sesong.
Det har vært spennende å se hvordan de ulike grønnsakene gror. Jeg har også fått utvidet kunnskapen om ulik mat og
matlaging
Åkunne høste flotte grlnnsaker når det passer meg.
hadde trodd det skulle være mer sosialt enn det har vært. Har gitt utrykk for interesse for å være med i grupper, men ikke
hørt noe. Kanskje jeg har vært for passiv sjøl Gleden av å høste og å se det gror
Det gjør godt for meg å høste og møte flotte mennesker godt for kropp og sjel
Mange hyggelige kunnskapsrike mennesker som gjerne dele. Fikk høstet lite i år pga. mye reising. Min egen feil.
Gleden ved selv å kunne høste
lære litt om dyrkningsmåter
forsynings/matsikkerhet norge er 50% selvforsynt !!! usa har 3 dager med mat i logistikk kjeden. hvor "finjustert" utfra
profitt hensyn det er i norge aner jeg ikke.
Fantastisk rekreasjonsmulighet, og inspirasjon til å spise mye sunnere!
Tom Harald som gartner er dyktig med valg av mangfold i åkeren og deler kunnskap og viten med oss.
rekrasjon
kosen ved å se på og plukke med seg rene grønnsaker og å prøve nye smaker og ting du ikke kjenner.
Viktigst av alt: de smaker mye bedre enn det meste du får kjøpt

Hvor mange arrangementer (praktisk arbeid, dugnader) har du deltatt på?

Dersom du har deltatt; hvordan synes du disse arrangementene har fungert?

Hva opplever du eventuelt som ulemper?

Andre ulemper
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inge opplevelse av fellesskap desverre. vanskeligt å orintere seg om hvor hvilke
grøntsager står. Kunen med fordel lave en plan over hvor der er plantet hva, som
henger på et sentralt sted. tunvint med de lange rekker, kunne forslå at der plantes
i cirkler eller grupper, f.eks så poteterne ikke står i det mest leirete del av åkeren,
men i den mest sandede hvor de trives best.
Informsjonen ut til oss andelshavere opplevdes for meg som mye dårligere i år enn
i fjor.
Skulle gjerne vært med på flere tilstelninger der vi lærer av hverandre. men min
egen skyld at jeg ikke har møtt på noe i høst.
synes det har vært bra merking og mange meldinger om når man kan høste hva
etc. så info tjenesten har slik jeg ser det blitt utført på en seriøs måte.
Opplevde kun en gang at det var "for mange" i åkeren slik at utstyr ikke var å
oppdrive. Ellers så kan vel vi bli bedre med å starte høstingen på raden der hvor
forrige hadde sluttet og kaste avfallet/jorden på rett sted.
lite struktur på høstingen, mye rot
Luking og andre arrangementet startet alt for tidlig
det at noen ar seg til rette og høste det de bare klarer uten hensyn, as "for små"
vekster kastes (gulrøtter, potete r)

Hvordan synes du de ulike formene for organisert informasjon og kommunikasjon har
fungert i løpet av sesongen 2010?
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utroligt tunvisdt system å motta en sms for deretter å skulle logge seg inn på origo for å få info. litt
enkelere å sende høstmeldingen direkte på sms, for os som er så gammeldagse at vi ikke har
iphone. Dårligt at der ikke er en eneste av samtlige epost adresser på hjemmesiden der faktisk
virker.
får melding på sms - fungerer bra men ikke nevnt i spørsmål over. må kanskje inn på FB ....
Veldig bra med meldinger på sms om å sjekke nettsiden.
Har ikke mottatt e-post om noe fra andelsgården, forstår at det kanskje ikke er slik det skal
kummuniseres men at vi selv må søke informasjon. Måtte også etterlyse faktura for 2013 - det skal
vel ikke være nødvendig?
kjempe fornøyed
Det er hyggelig å få SMS når høstemelding er lagt ut. Men hvis det betyr utgifter for andelsgården,
klarer vi vel å ta en titt på hjemmesiden når vi vet at sesongen er i gang
Jeg har ikke lagt merke til så mange arrangemneter i høst, men sikkert fordi jeg ikke var tilstede.
Flott å få sms om høstemeldinger. Er villig til mere dugnad, men visste bare om en.
Ønskelig med bedre høste måter ved bed'ene
Det var nok mer info første året, men det er ikke vanskelig å skaffe info om man trenger.. helt eget
ansvar! Dere som informerer gjør det godt nok!
det er eier i mellom det burde være bedre. hvis jeg ikk kjennr de andre bryr jg meg kanskje minde
at de ikke får sine gønnsaker...

Hvordan opplevde du høsttakkefesten?

Kommentarer

• det må nok være et litt mere uformelt arangement en lørdag
ettermidddag kveld, gjerne i hæstpreioden i f.eks september.
• Dette falt sammen med et Slow Food Telemark arrangement. Dette
må vi da kunne unngå i framtida! :-)
• Kunne dessverre ikke delta.
• Forbedring a forholdet på jordet er at alle tar med seg alt de høster.
Kunne vært obligatorisk høstekurs slik at ikke så mye smått blir
kastet.
• Dårlig oppøte
• Var opptatt den helga.
• torsdag er en vanskelig møtedag for meg
• mulighet å ta med barna, ellers kan jeg ikke deltar i det hele tatt

Min erfaring med andelslandbruk gjennom deltakelse i Århus Andelsgård har i
hovedsak vært
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en blannet fornøyelse, hverken eller
Helt klart!
Litt blandet - dette i forhold til informasjondelen. Grønnsakene er gode og det er hyggelig å høste
selv. Får vondt i hjertet av alle de som slenger fra seg grønnsaker i åkeren som det er skjønnhetsfeil
på og som de ikke "gidder å ha" det skulle ikke vært lov. og alle tomatene som gikk til spille fordi
nesten ingen gadd å plukke de som hadde falt ned
Veldig fornøyd, og gleder meg allerede til neste sommer/høst
Masse god og sunn mat og trivelig å være i åkeren. .Et lite frikvarter God info av gartner når han har
vært der
Det er hyggelige mennester og flott å få tilgang til ferske økologiske grønnsaker.
Meget fornøyd, kommer til å fortsette.
Fantastisk!
Meget positivt. Takk.
Det har vært superbra :)
Jeg er veldig takkmenlig for å være med på noe der jeg egnentlig bidrar fint lite utenom å betale
andelen. I en travel hverdag er det mye og god helse i å kose seg med matauk i grønne omgivelser..
Jeg har betalt meg ut av dårlig samvittighet for at jeg ikke tar del i tidkrevende lukearbeid... I år har
jeg særlig hatt stor glede av å sylte grønne tomater og agurker... Tusen takk til alle dere som står på
og gir meg denne muligheten..
Verdens supreste gartner!

