
    Referat fra møte 24.august på Lørdal gaard.

Det ble jo ikke noe markedsforberedende møte i år, fordi Markedet er avlyst p g a Korona pandemien. 
Derfor valget vi stedet å spørre om å få komme på besøk til Lørdal gaard. Det var 16 som ble med på turen 
denne ettermiddagen, alle navn skrevet opp av smittesporingshensyn, vi delte oss i mindre grupper når vi 
gikk rundt og var jo for det meste ute i frisk luft. 

Det er lenge siden vi var der sist og mye har skjedd siden den gang. Sauene, Gamal norsk spælsau driver de 
med fortsatt, men ellers skjer det mye nytt.  Vi fikk omvisning i driftsbygningen, der vi fikk se 
kjøkkenavdelingen med rom for å bearbeide kjøtt og grønnsaker fra start til ferdig produkt, biokullanlegg 
og kurslokale med en fantastisk utsikt over Hillestadvannet. Grønnsaksutsalger er akkurat kommet i gang 
og vi flere kjøpte med seg noen godbiter før vi reiste hjem. Vi var også innom treskjærerverkstedet til 
Tones far, som også bor på gården. Utrolig mye flott arbeid. 

Lørdal legger nå om til heløkologisk drift og er øko-rekrutter. Hans Kjærås fortalte oss engasjert om den  
helhetlige tankegangen de har, både med alt av produksjon og med alle som jobber der. «Inn på tunet» er 
også et spennende prosjekt for unge og unge voksne, som de er i ferd med å starte med. Vi fikk lære om 
biokull, naturen som verktøy, om arbeidet Tone fortsatt driver med på Bredtvet kvinnefengsel, om TnT 
landskap, med 9 heltidsansatte, som anlegger og driver grøntanlegg. Noe helt nytt er et samarbeid med 
Meny Borre. Lørdahl henter mat der (rester, overskudd, avfall) og blander det med biokull og sauefalle, et 
komposteringsprosjekt. Dette brukes da o produksjon av grønnsaker som Meny kjøper tilbake og selger 
videre. I og med at de jobber så vidt og bredt, mye ute og variert, har det ikke vært stans her, når det 
meste annet var nedstengt, de jobbet videre. 

Hillestadvannet, hvordan står det til med det? Tore er stadig engasjert og følger nøye med. Han fortalte om
prosessene i vannet, vannet gjødsler seg selv og skaper gifter i slammet og vannet. Det søkes om penger 
for å ta prøver og analysere vann, slam og gjedde.  Det trengs mye opplysning og oppmerksomhet rundt 
hele situasjonen, skjønner folk og politikere hvor alvorlig og farlig det kan være? Tone kom med forslag om 
en aksjon senere, der vi setter opp sperrebånd og skilt med GIFTIG Vann?  Vi får se hva som skjer og om 
det er noe vi kan være med og få gjort. 

Vi hadde med egen niste og satt på sittegruppene utenfor drivhuset og spiste, hørte og pratet om alt vi fikk
vite. Inger Johanne ga vertskapet en Takk for oss pose, med div godt å spise og drikke. Takk at vi fikk 
komme, spennende det vi fikk se og høre.   

Åse Kristine Guthus, sekretær.


