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Gårdbutik på Facebook 
- Lammefjordens Spisekammer vokser med lokale produkter og digitale salgskanaler 

Man har lov at drømme – også på Lammefjorden. Deltidslandmændene Karin og John Niel-

sen på Vestergården i Fårevejle drømte om en gårdbutik, hvorfra de kunne sælge grønsager 

dyrket på Lammefjordens sandede jorder til turister og lokale. Drømmen er gået i opfyldelse. 

Siden etableringen i 2007 er gårdbutikken vokset støt, og de seneste tre år er det gået stærkt. 

Omsætningen er tredoblet, bl.a. med støtte fra InnovationsAgenterne, der har hjulpet Lamme-

fjordens Spisekammer med at etablere en professionel hjemmeside og udnytte Facebook som 

markedsføringskanal. 

- Vi fik kontakt med InnovationsAgent Dorthe Lynnerup i 2012, fortæller Karin Nielsen. 
- Med det Innovationstjek, hun gennemførte, fik vi en udefrakommende vurdering af 

vores koncept. Dorthe hjalp os med at få overblik over det hele, både det vi gjorde 
godt, og det vi kunne gøre bedre. Innovationstjekket førte videre til en Videnkupon, 
gennemført sammen med GTS-instituttet AgroTech og efterfølgende til en bevilling fra 
LAG-puljen. Tilsammen har det betydet, at vi nu har fordoblet vores butiksareal, at vi 
har en velkørende hjemmeside, og at vi har kunnet udvide gårdens pakke- og distribu-
tionsfaciliteter. 

 

Lukket i højsæsonen 

Karin og John Nielsens oprindelige koncept for gårdbutikken havde imidlertid en stor svaghed: 

Butikken var lukket i turistsæsonen fra maj til august. 

- Oprindelig ville Karin og John kun sælge grønsager dyrket på Lammefjorden, forklarer 
InnovationsAgent Dorthe Lynnerup. 

- Det gav dem imidlertid et stort problem: Lammefjorden er gammel havbund og længe-
re tid om at varme op end almindelig landbrugsjord. Det betyder, at afgrøderne høstes 
senere, og derfor holdt butikken lukket fra maj til august, netop i perioden med flest 
kunder. Vi løste problemet ved at udvide territoriet, så butikken nu også sælger varer 
fra Lammefjordens naboer, dvs. de gårde, der ligger på skrænterne ned mod Lamme-
fjorden. Dermed kunne vi både udvide åbningstiden og øge sortimentet med bl.a. æb-
ler og jordbær. De er blevet et vigtigt supplement til de gulerødder, kartofler, pastinak 
og andre rodfrugter, som dyrkes på Vestergården og de andre gårde, som nu også er 
begyndt at levere til gårdbutikken.  

 

Ifølge Karin Nielsen er perioden maj-august nu den tid på året med størst omsætning.  Desu-

den har hun indrettet en særlig afdeling i butikken med forædlede varer og lokale delikatesser: 

spegepølser fra Asmindrup slagteren, ribsvin fra Gartnergården samt olier, sirupper, sennep-

per og marmelader fra Sidinge gårdbutik. Desuden øl fra Odden Bryghus og hvidvin fra Ørn-

berg Vin. Også det giver ekstra kundetilstrømning. 



 

Kontakt over Facebook 

Både i og uden for højsæsonen holder Karin og John Nielsen primært kontakten med deres 

kunder over Facebook. 

- Facebook betyder rigtig meget. Her publicerer vi vores nyheder og har dialogen med 
kunderne. Desuden bruger kunderne flittigt de opskrifter, der ligger på vores hjemme-
side. På hjemmesiden skriver vi også, hvornår de forskellige grønsager er i sæson og 
kan købes i butikken. Men vigtigst er selvfølgelig, at gårdbutikken er åben 360 dage om 
året, og at kunderne derfor næsten altid kan finde det, de har brug for.   

 

Lige nu venter Karin Nielsen på varmere forårsvejr, så Lammefjordens asparges får optimale 

vækstbetingelser. I 2014 høstede man de første asparges i 30. april på grund af det varme for-

årsvejr. I år må asparges-spiserne vente til midt i maj.  Desuden eksperimenterer Karin og John 

Nielsen igen i år med nye typer grønsager. 

Både sommerhusgæster og fastboende handler i Lammefjordens Spisekammer, og parret på 

Vestergården deltager aktivt i det store lokale projekt Geopark Odsherred, der profilerer om-

rådet som oplevelses- og turistdestination. 

Gårdbutik 2.0 

InnovationsAgent Dorthe Lynnerup ser Lammefjordens Spisekammer som prototypen på den 

moderne gårdbutik: 

- Det handler om at kombinere det lokale særpræg med en stor tilgængelighed, både fy-
sisk og digitalt. Karin og John er gode til at snakke med kunderne og fortælle historier-
ne bag de grønsager, de dyrker. Netop det lokale særpræg har vi valgt at fokusere 
endnu mere på. Det suppleres af velfungerende digitale kanaler med hjemmeside og 
tilstedeværelse på Facebook. Dermed kan man skabe en efterspørgsel, der rækker 
langt ud over lokalområdet. Det koncept kalder vi Gårdbutik 2.0, og jeg tror mange an-
dre gårdbutikker har potentiale til at udvikle sig på samme positive måde som Lamme-
fjordens Spisekammer. 

 

 

 


