
ÅRSMELDING 2019 

MANDALEN ANDELSLANDBRUK 
 
Andelseiere og andeler 
I løpet av 2019 fikk Mandalen andelslandbruk       
25 nye andelseiere. Totalt antall aktive      
medlemmer er ved årets slutt 49. Laget       
samarbeider med de samme produsentene     
som før, nemlig birøkter Ulf Arne Meistad,       
grønnsaks- og bærprodusent Brit Mjåland,     
Birte Usland/Gresslig godt som har levert      
kjøttandeler fra storfe og Georg Smedsland      
som leverer sauekjøtt. 
 
 
Andelsprisene var de samme i 2019 som året før. Vi solgte ikke mange nok andeler av                
svin og kalv til å kunne tilby det i laget. Imidlertidig tilbød vi for første gang gimre-slakt                 
(fjorårslam). Eiernes kjøp av andeler fordelte seg slik i 2019 sammenlignet med de to              
foregående årene: 
 
Type andel Pris per 

andel 
Solgte andeler 

 2019 2017 2018 2019 
Grønnsaker 3000 23,5 21,5 37 
Honning 600 10 10 16 
Svin 2500 10 13 - 
Storfe 2250 6 10 4 
Kjøttdeig 
(storfe) 

600 11 14 13 

Kalv 7260 7 0 - 
Sau 1050 0 1 2 
Gimre 1200   2 
Lam 1400 0 4 6 
Kjøttdeig sau    25 kg 
 
Årsmøte 
Vi hadde årsmøte 4. februar 2019 på Mjåland gård. Her ble Beth Helen Liland utevnt til                
“Årets andelsbruker” for sin gode innsats i laget. 
 
I de formelle valgene ble Liv Birkeland gjenvalgt som leder og Camilla Ihlen Solvik,              
Therese Klev og Lisbeth Finsådal ble alle valgt inn i styret for 2 år. Andre               
styremedlemmer har vært Kari Brunvatne Kleivset og Torborg Bækholt som ble valgt i             
2018. Disse to ble også valgt til valgkomiteen. 
 



I tillegg til styremedlemmen har andelsbøndene Brit Mjåland og Birte Usland deltatt på             
flere møter. 
 
Arbeidet i styret 
Det er avholdt 6 styremøter i løpet av 2019 med til sammen 21 saker til behandling.                
Styremøtene ble avholdt 18. februar, 2. april, 8. mai, 12. juni, 5. august, og 7. november                
og har vært i Mandal hos Torborg, i Søgne hos Kari og på Mjåland hos Brit. 
 
Et viktig tema for styret i 2019 har vært å finne fram til en bærekraftig               
forretningsmodell for grønnsaksproduksjonen vår. Vi har observert at flere         
andelslandbruk på Sørlandet har slitt med det samme, så vi valgte derfor å organisere              
arbeidet i et eget prosjekt, “Vekstkraft for andelsbruk”. Fylkesmannen i Agder og            
Vest-Agder fylkeskommune vil kunne støtte dette prosjektet med til sammen kr 75 000. 
 
Arbeidsøkter 
Årets første økt i åkeren var 8. mai. Fram til utgangen av september hadde vi tilsammen                
14 organiserte arbeidsøkter. 
Det har vært to dugnader i forbindelse med utlevering av kjøtt. 
 
Høstemeldinger 
Det ble sendt ut høstemelding til medlemmene fra uke 25 til og med uke 43. 
 
Hentested for grønnsaksandel 
I samarbeid med Brit har laget kunne tilby medlemmene å hente sin andel av              
grønnsaker enten ved Helseboden i Mandal eller hos Sunkost på Tangvall. Denne            
tjenesten har kostet kr 100 per andel per levering. Mellom to og fem andelseiere har fra                
gang til gang pleid å bruke dette tilbudet. 
 
Arrangement 
Andelsbøndene, styret og andelseierne    
har bidratt til at laget har vært synlig og         
tilstede på flere ulike arrangement, både      
i egen og i andres regi i løpet av 2019: 
 

● 26. januar: Nettverkssamling for    
andelslandbruk på Søgne VGS. 

● 21. mai: Samarbeidsmøte om    
Økouka 2019, i Arendal. 

● 29.-30. mai: Camp   
villaks-arrangement. 

● 21. juli: Åpen gård på Mjåland. 
● 31. august: Mat i sentrum, i      

Kristiansand 
● 21. september: Åpen økologisk    

gård på Mjåland. 
● 15. november: Nasjonal   

nettverkssamling for andelslandbruk, i Oslo 
 
 



 
Økonomi 
Mandalen andelslandbruk har hatt en omsetning på kr 174 510 i 2019. Av dette er kr 5                 
310 inntekt fra salg på ulike arrangementer. Styret prioriterte å tilbakebetale utestående            
laget hadde hos Brit fra 2018-sesongen. Til tross for tett oppfølging fra kasserer og styre,               
har vi også måttet ta tap på andelseiere som ikke betaler sine andeler. Det resulterte i et                 
resultat (underskudd) på minus kr 11 924. Ved årsslutt hadde vi kr 691 på konto. 
 
Det er en krevende økonomisk situasjon i laget. Dette har styret hatt stor             
oppmerksomhet på i 2019 og jobbet kontinuerlig med måter for å forbedre inntektssida             
og ha kontroll på utgiftene. Som nevnt har vi fått innvilget en prosjektsøknad som vil               
bidra med anslagsvis kroner 10-15 000 i regnskapet for 2020. 
 


