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Hellesjø



Terje Fossen-Hellesjø    31år

Hellesjø gård -Sørum

-div landbrukskurs

-Agrotekniker fra 2015

-Svennebrev Tømrer

-Verv i friv. Org siden 2002

-Eget jordbruk siden 2004

-Driver 750 da eget korn

-3 bønder i samarbeid, 600 da 
potet og grønt.

-leiekjøring, 
sprøyting-gjødsling 10 000 da 
og tresking
1500-2000 da, 
hydroteknikk, graving-prosjekt

-oms jordbruk 2017 ca 2,5 mill
kr, leiekjøring ca 2 mill kr



Hvordan utvikle drifta?





En lettelse når løken spirer        Løken vokser fort…
bilde tatt 31.5. 2014                                                                                      Bilde tatt  12.6

2014 Prøveproduksjon av Kepaløk



Begynner å se ut som løk         Vokser godt, uten vanning 

28.6.2014                                                                            20.7.2014



2015- prøveproduksjon 

av rødbeter og andre 

beter…





Erfaringer fra Løk og Beter…



Korn-vekster 2018
 280 dekar Norin tidlig Høsthvete-mat

 110 dekar Høstraps, hybrid-Mascara

 65 dekar Høstbygg, Hybrid, Hyvido-

Mercurioo

 80 dekar Våler Havre

 305 dekar Vårbygg, Rødhette, Thermus og 

Arild



Potet og grønt

Produksjon 2018

 Potet 600 dekar, 

 Løk   x dekar

 Beter x dekar



Status 2018 vs 2012



Hovedtrekk ut fra prosjektet

2012
 Driver aleine, ensidig korn

 Mye å hente på lønnsomhet

 Brenner for planteproduksjon

 Vil noe mer…

 Gjennomsnittsavlinger korn, ca
480 kg siste 5 år.

2018
 Samarbeid- potet-grønt-maskiner

 Sparringspartnere

 Felles Innkjøp av innsatsmidler

 Økt lønnsomhet, økte kornavlinger

 150 dekar nygrøftet areal

 150 dekar under nybrott

 Ny korntørke

 En fast ansatt

 Mye egne forsøk



Målsetning for gården satt vinter 2012

- Snittavling 600 kg per år siste 5 år.

- Økt lønnsomhet

- Økt vekstskifte

Avlinger: 

2013: 479 kg pr dekar

2014: 679 kg pr dekar

2015: 658 kg pr dekar

2016: 642 kg per dekar

2017: 570 kg per dekar

Snitt siste 5 år: 605,6 kg per dekar









Hva kreves av bonden for å lykkes?

 Lidenskap

 Optimisme

 Tid

 Ta seg ”råd”

 Planlegging



Fokusområder

 Grøfting

 Jordprøver

 Gjødsling

 Markvandringer

 Fagmøter

 Ny forskning

 Ny teknologi

 Sosialt, kollegaer

 Fagturer!

 Sortsvalg, vekstskifte

 Plantevern

 Lønnsomhet-kostnader
-innvesteringer




