
Helt ude på kanten af Sydvestnorge lige 

nord for Stavanger og med Nordsøen som 

nærmeste nabo ligger Klostergarden på 

en ø. Og her har den ligget i hundreder af 

år. Siden 1700 tallet har gården været ejet 

af familien Schanche og Anders og Inge 

Lise er den 11. generation på gården, som 

de overtog for et år siden. 

Og til driften hører ikke mindst forplig-

telsen til at føre slægtsgården og ste-

dets historiske kulturarv videre. Som de 

siger: Det forpligter at få ansvaret for 

et sådant kulturminde og samtidig så 

udfordrer det os til at tænke på kreative 

måder at formidle stedets unikke kultur-

historie samtidig med at vi sælger vores 

lam. En del de forretningstanker har de 

allerede ført ud i praksis – og masser 

af tanker og planer myldrer frem, mens 

vi denne dag i starten af september går 

henover Klostergardens frodige græs-

arealer indrammet af solide velholdte 

stendiger. Videre op ad fjeldet over 

gårdens utmark og når frem til toppen, 

hvor der møder os en storslået udsigt 

ud over gårdens jordtilliggende på den 

ene side og Nordsøens åbne hav til den 

anden side.

Klostergardens besætning
Besætningen består af 550 til 600 moder-

får som primært lever af græsset på går-

dens arealer, såvel fra de kultiverede som 

fra utmark. Der hører i alt 150 ha, heraf 

er de 34 ha dyrket jord til Klostergården. 

De bruger ikke som mange andre norske 

fåreholdere at have deres får på fjeldom-

råder om sommeren. Det fravalg har de 

gjort for bedre at kunne overvåge dyrene 

og sikre dem god tilvækst.

Fårene er overvejende af racen Norsk 

Kvitt Sau (NKS). Andre racer indgår, men 

primært for at bryde ensartetheden. Det 

drejer sig om Charollais, Texel, Suffolk, 

Villsau og Blæset. Af de 1230 lam, som 

var produktionen i 2012, er hovedparten 

solgt i efteråret til Nortura – et andels-

slagteri i Norge. Af dem blev 300 lam 

mærket separat med Klostergardens 

logo og solgt til specialforretninger og 

hoteller. Som et led i markedsføringen 

har de også afsat lam slagtet i maj og 

juni. De særligt brandede dielam afsæt-

tes til specielle forretninger og restau-

ranter.

Arbejdet med kvalitetsmærkning  
og markedsføring
De solide og velholdte stendiger omkring 

jordarealerne vidner om stedets historie 

og mange års arbejde med at omdanne 

natur til dyrkbar jord. Anders og Inger 

Lise har mange ideer til, hvordan et sådan 

gårds kulturarv kan indgå i markedsførin-

gen af deres lammekød. 

I samarbejde med Norges Gastronomiske 

Institut, Norges ubestridte kompeten-

cecenter for gastronomi, har de fået 

Af Povl nørgAArd, virksomhedskonsulent cAnd. Agro.

klostergarden satser på 
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Fårene græsser tæt op til Utstein Kloster, som er et af regionen meget besøgte museer.
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udført test af lammekødets smag. Ud 

af det testarbejde har de fået udformet 

de parametre, som de kan bruge til at 

beskrive og dokumentere den særlige 

kvalitet af det lammekød, som de opnår 

ved at have dyrene til at græsse på de 

havnære arealer med såvel forædlede 

rajgræsarter som utmarkernes varierede 

udbud af naturgræsser og urter.

Deres professionelle måde at forene 

tanker om produktion med branding 

og systematisk føre dem ud i prak-

sis kommer ikke uden grund. Anders 

har en uddannelse som økonom fra 

Handelshøjskolen i København og Inger 

Lise er uddannet i markedsføring og 

ansat som informationschef i Statoil. 

De kender om nogen virkemidler ved 

branding og hvordan de kan bruges med 

et begrænset budget til effektfuld mar-

kedsføring. Et af de enkle billige midler 

er en hjemmeside og løbende opdate-

ring af Facebook siden.

De har allerede fået kontakt med en af 

Norges mest kendte kokke – Andreas 

Viestad og han har brugt lam fra 

Klostergården til sin TV serier – New 

Scandinavian Cooking. Og de har fået 

en kendt køkkenchef Kjartan Skjelde fra 

en anerkendt restaurant i Stavanger til 

at udarbejde opskrifter. De opskrifter 

indgår i det informationsmateriale, der 

følger det kvalitetsmærkede lammekød, 

som ligger i disken på udvalgte butik-

ker i Rogaland og som efterspørges af 

de særdeles købedygtige forbrugere i 

Stavanger.

Sammen med de nærmeste nabo-fåre-

holdere er de i gang med at etablere et 

partnerskab, således at de kan forøge 

udbuddet af det kvalitetsmærkede lam-

mekød, som kommer fra dette område 

nær ved Nordsøen. Det handler kort 

sagt om at bruge den position vi har her 

med 40.000 årlige besøgende på Utstein 

Kloster. Og den mulighed skal vi i fælles-

skab forene vores kræfter og ressourcer 

på at udnytte. 

Driften på Klostergarden
Det er Anders som står for den daglige 

drift, med hjælp fra Inger Lise, når hun 

kommer hjem fra sit udejob. Men i læm-

mesæsonen har hun ferie fra jobbet, for 

det er en familieopgave, at få så mange 

lam som muligt til at overleve. Sammen 

står for at døgnovervåge de læmmende 

får. Gode venner og familie assisterer på 

flere måder, så det har været muligt at 

opnå 2,4 levendefødte lam pr. får. Og når 

resultatet er gjort op 6 mdr. senere ved 

salg, så har der været 1,7 lam at sælge i 

gennemsnit pr. får i 2012.

Fårene læmmer på stald over en 6 ugers 

periode i marts-april. Efter læmning sæt-

tes de ud på slætgræsmarken i en kort 

periode indtil utmarkernes græs er klar 

i maj. Slætmarkernes græs ensileres hen 

over sommeren og bruges ved staldfod-

ringen om vinteren. Fra august bruges 

de marker til færdigfedning af lammene 

indtil slagtning.

Intensiv sundhedsforebyggelse
Med over 1 meter årlig nedbør har græs-

set ekstremt gode vækstvilkår både på 

den kultiverede jord og på de gødskede 

Rogaland Fylke – Norges 
spisekammer

Rogaland Fylke – (på dansk: amter) 

et af landets 19 fylker beliggen-

de i den sydvestlige Norge med 

Stavanger som hovedby er ikke bare 

en olieregion, men også noget sær-

ligt i landbrugs henseende. Over 15 

pct. af Norges malkekøer og slag-

tesvin befinder sig i dette amt. Og 

særligt landområdet Jæren, lige syd 

for Stavanger, et fladt til dels let 

bakket landskab ud mod Norsøen er 

et meget intensivt dyrket område. 

Man kalder det ligefrem for Norges 

Danmark. Også fåreavlen er stor 

i Rogaland Fylke og udgør 21 pct. 

af Norges samlede bestand. Og 

Roglands andel er steget fra 17 pct. 

i 2001. Samlet set er der nu 10 pct. 

færre får i Norge end i 2001, men 

faldet er større uden for Rogaland, 

så der sker en koncentration af får i 

dette område.

Klostergarden og 
Utstein Kloster

Klostergarden og det tilhørende 

Utstein Kloster er den ene af blot to 

totalfredede gårde i Norge. Og det 

er ikke uden grund. Bosætning på 

stedet kan føres tilbage til 800 tal-

let, hvor Harald Hårdfager havde en 

kongsgård på stedet. Stedets stra-

tetiske position har været fortrinligt 

for placering af et forsvarsanlæg og 

ikke mindst de frugtbare jordarea-

ler i området har været grundlaget 

for at vælge stedet til bosætning på 

det tidspunkt. Klostret er bygget 

i 1260- årene oven på resterne af 

kongsgården og husede Augustiner 

munke frem til reformationen. 

Klosterbygningerne var stuehus 

for gården frem til begyndelsen af 

1934. Siden 1960 er klostret drevet 

af staten som museum, samt som 

kursus- og konferencested og indi-

mellem også brugt til koncerter og 

lignende aktiviteter. Hvert år kom-

mer omkring 40.000 besøgende på 

museet.

Tal for Norges fåreavl i 2010

Antal fårebedrifter Antal vinterfodrede får og lam

Norge 13.495 211.100

Rogaland Fylke 2.591 1.010.438

Foto: Anna Lise Norheim/Klostergarden.
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arealer i utmarken. Og med mulighed for 

høj belægning, så øges behovet for en 

systematisk forebyggelse mod løbe-tarm 

orm. Hver 3. uge gennem hele græsnings-

sæsonen samles dyrene og behandles 

med Ivomec eller Valbazen midlet. Vi 

skifter mellem disse midler hver andet 

til tredje år for at undgå resistens. Når 

lammene er tre uger gamle behandles de 

også for coccidiose. Her benyttes mid-

lerne Vecoxan og Baycox. Årslammene 

behandles videre for pulpanyre ved 

indsættelse og alle drægtige får bliver 

behandlet mod pulpanyre to uger før fød-

sel. Vi behandler også tynde og magre 

får for leverikter ved behov. Her benyttes 

Fastinex-midlet. Vi har også tidligere haft 

udbrud af klovsyge og følger derfor nøje 

klove ved eftersyn og om der er halte får. 

Mange af fårenes klove beskærer vi ved 

behov. 

Detaljeret produktionsregistreringer
Anders insisterer på at lave detaljerede 

registrering i besætningen, for at kunne 

følge produktionen og kunne sammen-

ligne sig med andre og præcist finde ud 

af, hvor der er muligheder for at forbedre 

tilvækst og levedygtigheden af lam. Alle 

lam bliver vejet tre gange – ved fødsel i 

marts-april, i juni og så ved udpegningen 

af slagteklare lam i oktober- november. 

Analysen af de tal viser, at den gennem-

snitlige fødselsvægt er på 4, 5 kg og at 

lammenes tilvækst i 2011 var på gennem-

snitlig 330 g pr dag – lidt højere i første 

del af vækstperioden end i den sidste. Fra 

fødsel til slagtning har tabet af dyr været 

på 15 procent. Det inkluderer dødfødte, 

døde fra fødsel og frem til slagtning. 

Alle registreringer er identificeret til 

moderen, således det er muligt at lave 

en præcis selektion af udsætterfårene. 

Ligeledes føres registreringer om hvert 

enkelt fødselsforløb, dødfødte – læm-

meforløb og sundhedsbemærkninger ind 

i systemet som hedder: Led Sau. Dette er 

et Norsk program som er koblet sammen 

med den norske Sauekontrollen. Det gør 

det muligt at alle mine data kan benyt-

tes i analyser af Sauekontrollen. Den 

større tanke med disse registreringer er 

også at få indarbejdet et enkelt system 

til at kunne levere et såkaldt “Helsekort” 

med hvert dyr til slagtning. Det kort skal 

dokumentere dyrets fodring, sundheds-

forhold og hvad det er behandlet med 

gennem levetiden.

Anders og Inge Lise er 11. generation på
Klostergarden, som de for et år siden har
overtaget ansvaret for.
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