Det er 17 år siden Jens Otto og Elisabeth Rasmussen købte
Stengården nord for Farum. I dag driver de
fødevarebutik med en god omsætning.

FØDEVAREBUTIKKEN
PÅ GRÆNSEN
MELLEM LAND & BY
Elisabeth og Jens Otto Rasmussen har de sidste 17 år skridt for skridt udvidet
deres aktiviteter fra stalddørssalg af æg til en velasorteret økologisk fødevarebutik
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Drømmer du om at starte gårdbutik?
Så er der mindst to spørgsmål, du skal forholde dig til:
1. Har du unikke varer?
2. Hvorfor skal kunden komme til dig?
- Kan du ikke svare ’ja’ til det første spørgsmål, eller har du slet
ikke et svar på det andet spørgsmål – så glem det! siger Jens Otto
Rasmussen, der på 18. år sammen med ægtefællen Elisabeth
driver gårdbutik (eller fødevarebutik, som parret foretrækker at
kalde deres butik) lidt nord for Farum.
De købte Stengården i 1997 og startede med 100 høns, og var
begge fuldtidsarbejde kemiingeniører. I dag piler 3.000 høns
rundt i hønsegården, og udover, at Jens Otto og Elisabeth Rasmussen begge er fuldtidsbeskæftigede på gården, har de også fire
fastansatte medarbejdere og lille håndfuld timelønnede hjælpere.
Stengården omsatte i 2013 for 6,6 mio. kr. - heraf blev 5,8 mio. kr.
omsat i butikken.
NETVÆRK
Elisabeth og Jens Otto Rasmussen deler gerne ud af deres erfaringer.
- Erfagrupper og netværk er et godt sted at dele viden. Vi er
for eksempel med i et terroir-projekt sammen med blandt andre
Gram Slot, som vi for nylig besøgte, og hvor vi blev inspireret til at
integrere oplevelseselementer på Stengården, fortæller Elisabeth
Rasmussen og fortsætter:
- Vi har allerede en hønsesti rundt om hønsegården – som også
er vores frugtplantage. Stien er meget populær, for vi bor i et
område, hvor folks viden om, hvad der foregår på et landbrug, er
uhyggelig lille; men de vil gerne have mere viden.
Elisabeth Rasmussen synes, at hun de sidste 15 år har haft et
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kanongodt liv. Hun blev fuldtidsbeskæftiget på Stengården i 1999.
FRITID ELLER CAFÉ?
- Vores børn har nydt godt af, at vi ikke skal på arbejde uden for
hjemmet. Da de to store var små, stod vi jo hver gang børnene var
syge og skulle finde ud af hvis møder, der bedst kunne aflyses,
fortæller Elisabeth Rasmussen.
Så efter 3. barns fødsel valgte Elisabeth at kvitte jobbet, og
siden fulgte Jens Otto i hendes fodspor.
- I dag drømmer jeg om, lidt mere fritid. Så vi bygger måske en
café! Elisabeth Rasmussen griner højt, for hun kan godt høre, at
logikken ikke rigtig hænger sammen.
Det ender nok med, at fritiden bliver udsat, for både Elisabeth
og Jens Otto Rasmussen har en del gode argumenter for, hvorfor
en café på Stengården er en rigtig god idé.
- Når folk har været forbi med børnene for at gå en tur på
hønsestien, vil det være rigtig fint med en café, hvor de kan købe
et stykke kage, siger Elisabeth Rasmussen. Jens Otto Rasmussen
fortsætter:
- Vi har også tit skoleklasser på besøg, og især, når vejret er
dårligt, mangler vi et lokale, vi kan invitere dem indenfor i. Han
fortsætter:
- Vi kunne også bruge caféen til at holde kurser i – for eksempel
madpakkekurser, salatkurser eller inspirationskurser.
STILLE MEN STØT VÆKST
Da familien Rasmussen i 1997 startede med at sælge æg fra stalddøren på Stengården havde de 100 høns og 9 RDM-køer, 17 ha
jord hvoraf 500 kvm. var tilplantet med grøntsager. Årsomsætning:
28.000 kr.
Siden er Stengården vokset – stille men støt. I dag er der 3.000

SALG AF EGNE PRODUKTER

høns på gården. Derudover dyrker familien 85 ha korn, græs og
grøntsager, har 30 ha naturpleje, 25 ammekøer, fire fastansatte og
en årsomsætning på 6,6 mio. kr.
- Indtil 2008 solgte vi både æg og grøntsager som stalddørssalg, men da årsomsætningen rundede en mio.kr., besluttede vi at
bygge fødevarebutikken, fortæller Elisabeth Rasmussen, som er
godt tilfreds med, at Jens Otto Rasmussen er en god håndværker,
der kunne klare en stor del af ombygningen selv.
Til gengæld roser Jens Otto Rasmussen sin kone for, at hun har
været rigtig god til at finde brugt butiksinventar, som både passer
rigtig godt til butikken og ikke har været specielt dyrt.
- Alt – på nær æggene – sælges nu gennem butikken, hvor vi
også har produkter fra andre leverandører. Æggene har stadig
staldørsstatus, for vores kunder vil gerne have friske æg, og det
får de ikke, hvis alle æggene først skal en tur forbi ægpakkeriet i
Hadsund. Hertil leverer vi kun nogle af vores æg men nok til, at
besætningen bliver kontrolleret for salmonella hver 14. dag, og
det giver forbrugertryghed, siger Elisabeth Rasmussen.
BELIGGENHEDEN
Elisabeth og Jens Otto Rasmussen har igennem hele interviewet
været enige; men da emnet ’Stengårdens beliggenhed’ bringes på
bane, er det slut:
- Vi har Danmarks bedst beliggende gårdbutik, erklærer Elisabeth Rasmussen.
Jens Otto Rasmussen ser dog også visse ulemper ved beliggenheden:
- Vi ligger lige midt i Aarstidernes kernekundeområde, og der
er Irma-butikker over det hele. De andre dagligvareforretninger
er også godt på vej med økologien, lyder hans kommentar; men
Elisabeth Rasmussen har svar på tiltale:
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- For det første har vi ingen konkurrenter. Alle andre her på egnen, som har jord, bruger den til at holde heste på. Derudover har
vi et stort, købedygtig kundeunderlag, som gerne vil købe økologiske varer. Vi skal blot sørge for at have fingeren på pulsen og
være klar med de stribede rødbeder, når madmoden dikterer det,
og så skal vi ikke mindst være skarpe på, at vi kan lave produkter,
som aldrig kan overleve en tur igennem dagligvarebutikkernes
grøntsagshåndtering. For eksempel har vi succes med de gode –
men sarte – jordbærsorter og skrøbelige salater, fordi vores kunder
gerne vil have dem, og fordi de ikke kan købes andre steder. Vores
kartofler er nyopgravede samme dag, de sælges. Det er der også
mange, der gerne kører efter.
Dertil kommer, at der, da vi startede, dagligt kørte 4.000 biler
forbi gården, hvilket betød, at et Æg sælges-skilt ved vejen var
rigelig til at skabe et stort kundegrundlag.
- Annoncering har vi stort set ikke brugt penge på. Men vi udsender ni gange om året et elektronisk Nyhedsbrev til 1.600 abonnenter, og vi har nu 1.500 ’venner’, som følger os på facebook. Det
er også en slags annoncering, og det er ikke noget, man kommer
sovende til, fortæller Elisabeth Rasmussen.
LILLE ELLER STOR?
For Jens Otto Rasmussen er det et temperamentsspørgsmål, om
man skal være stor eller lille.
- Jeg syntes, opstartsfasen var utroligt spændende. Vi anede
jo ikke, hvor det her ville ende. Det kunne gå alle veje. Da vi begyndte at få ansatte, ændrede det vores måde at arbejde på – og
hvis vi skal have mange ansatte, er det en 3. måde, vi skal forholde
os til, siger han og tilføjer:
- Man skal derfor tage stilling til, hvad man har mulighed for, og
hvad det er, man gerne vil.
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