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FAKTA OM GÅRDEN:
• Nårstad, Ombo
• Sauedrift
• 80 vinterfôra sau
• Foreløpig to Dexter kjøttfe.
• 600 mål skog
• 60-70 mål dyrka mark
• 1500 mål kultur- og
utmarksbeite
• Planer om å bygge ny
driftsbygning til sau.

CHRISTINE SOMA & AUDUN NÅRSTAD
Samboerne Audun Nårstad (31) og
Christine Soma (27) er to unge
sauebønder på Ombo i Finnøy
kommune. De har barna Pia(4), Ailo(1)
og Iben(3mnd). Det tok over
gårdsbruket etter Audun sin tante og
onkel i september 2012.

Christine er opprinnelig fra Ålgård og
har ingen bakgrunn fra landbruket. Hun
har en utdannelse innen medier og
kommunikasjon. Før paret flyttet til
Ombo, bodde de på Ganddal i
Sandnes. Da jobbet Christine som
administrerende assistent hos HS:Vagle
Elektro og Audun i Nordsjøen for
båreskipet West Navigator. Han har
fremdeles arbeid der, med 2-4 skift.

Det var nylig et innslag om
Christine og Mariusgensrene
på NRK Rogaland.
Se det her
www.nrk.no/rogaland/1.11672078

NY MELKEAUTOMAT OG LAM MED MARIUSGENSER
I 2013 ble ikke timinga av lamminga
som planlagt. Audun var på jobb og
Christine måtte være alene gjennom
hele lamminga. Ilddåp kom brått på
for henne, med 80 lamsjuke sauer og
små barn som måtte bli med på jobb.
Det var en bratt læringskurve, men
langt fra avskrekkende. Christine er
læringsvillig, men er heller ikke redd for
å ta i bruk egne løsninger. Det er som
regel aldri noe negativt med et nytt
syn på hvordan det skal drives
Sauene får god omsorg. I enkelte
tilfeller får lam en tøff start på livet. Da
er Christine snar med å tre på dem
egen designet lammegensere med
Marius-mønster i flere farge
kombinasjoner. Når lamma er trevne
tas disse av.

For å gjøre lemmingsdagene lettere
har de i år investert i en
melkefôringsautomat til kopplamma.
Automaten blander vann og
melkepulver i små porsjoner som hele
tiden sikrer at lamma får drikke varm
melk.
Nå har de 80 vinterfôra sauer, men
ønsker å utvide. De har som mål å
bygge et nytt og mer praktisk sauehus.
Christine syns og mener at det bør gå
igjen med landskapet og naturen rundt
og at så mye som mulig er i naturlig
material. Derfor ønsker de å reise et
bygg i modullaft. Når de har fått et nytt
sauehus, vil de bygge om det
nåværende sauehuset for å utvide
drifta med kjøttfe.

Ny melkefôringsautomat som
skal sikre at lamma får i seg
varm og næringsrik melk.

VIL SATSE PÅ KJØTTFE MED DEN UTRADISJONELLE RASEN DEXTER
For ikke så lenge siden, gikk de til
innkjøp av 2 kviger av rasen Dexter som
er bedekte og snart skal kalve. Rasen
stammer fra Irland og er kjent for å
være gode beitedyr. Det er ganske
små dyr og gjennomsnittsvekta for ei ku
er på omkring 300 kilo. Foreløpig går de
på innmarksbeite hvor de kan søke ly
og få tillskuddsfôr i et flyttbart kuhus,
som de selv har bygget for å passe til
disse små kyrne.
Gården er på 2200 mål. 600 av disse er
skog. Det er 60-70 mål dyrka mark og
resten er kultur- og utmarksbeite. De
jobber med å gjøre om mer av skogen
til skogsbeiter og har fått tildelt SMILmidler fra kommunen til å gjennomføre
deler av dette prosjektet.

Det er like før
lamming.
Målet er å
bygge om
dette huset
til kjøttfe.

To drektige Dexterkviger som får
grovfôr i et hus som kan forflyttes.

YNGRE KREFTER OG NYE MULIGHETER I LOKALSAMFUNNET
Christine er typen som liker å engasjere
seg for lokalsamfunnet. Det er på tide å
få inn litt yngre krefter og se etter nye
muligheter. Hun ble nettopp leder i
lammeringen på øya. Det innebærer
blant annet å organisere slik at flere
bønder samler seg og sine dyr på 1-2
henteplasser for dyretransporten. Hun er
også engasjert i Ombo Grendahus og
Ombo Vekst.

Det gule huset på Nårstad ligger høyt
på Ombo. Denne dagen er en solrik
vårdag og utsikten ut over og forbi de
trekledde toppene er klar og mektig.
Dette er langt fra noe A4 liv. Nye
utfordringer må mestres og læres av.
De føler seg så heldige som bor på
denne plassen. "Se rundt deg. Vi bor i
en park", sier Christine. Audun nikker
seg enig.

Dette er utsikten de kan se ut stuevinduet på Nårstad

Fremtiden?
Fremtiden?
∗ Nytt sauehus
∗ Satse på å utvide
kjøttfeproduksjonen
∗ Større inkludering av unge
på øya som kan være med
på å utvikle lokalsamfunnet.

Rundballer blir plassert i en rundballekutter
som hiver fôret inn et hull i enden av
sauhuset
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Hver måned vil det bli presentert en ny
AgriGründer som legges ut på nettsidene til
Ryfylke Næringshage.
synligogstolt.no
Link finner du på Facebook.
Denne måneden:
Christine Soma og Audun Nårstad

Finn oss på:

Facebook:
AgriGünder
Ryfylke Næringshage:
synligogstolt.no
Kontakt:
Ingvild Njå
Prosjektmedarbeider

Det blir gårdsbesøk hos
Jostein Eiane på Sokn.

tlf. 41 61 81 16
synlegogstolt@gmail.com
www.synligogstolt.no

Han driver med sau og melkeku

Onsdag 30. april
kl. 18.30
Soknaveien 59, Sokn
Gi beskjed til Ingvild Njå om du vil
være med
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