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Bli med inn på Sokn Gard - her er de fullbooket hele sommeren 

Jostein Eiane gir Bygdebladet en omvisning på Sokn Gard. Her driver Jostein Eiane og Gunvor Helle 

Eiane med melkekyr og sauer som hovedproduksjon samt de tilbyr kortidsutleie for tilreisende og 

turister, noe som har blitt en populær feriedestinasjon. 

 Fredisima Hviding 

 24.07.22 00:05 

Tidlig i omvisningen, følger Bygdebladet Jostein som mater kyrne og sauene. 

– Vi tar inn noen av lammene som har fått en dårlig start slik at de skal komme seg og bli fine. Et par 

av dem er blitt fine og har god avstamming så vi skal ha dem til sauer. Vi har genkart på de 

hanndyrene som vi avler på. Vi tar DNA prøver på ørene for å sjekke om den som står som far faktisk 

er faren, og for å finne ut om de har noen uønskede egenskaper. Vi ser etter noe som kalles, 

Finnegen, som gjør at de får mange lam. Dette var et gen som ble krysset inn for at sauene skulle få 

mer lam i Norge, men så ble det for mye lam. Så nå bruker vi ikke sauer med dette genet i avl, 

forteller Jostein. 

Utover dette bruker de også informasjonen fra genprøvene til å finne ut hvilke sauer som vil 

produsere godt kjøtt og ha god fôrutnyttelse . 
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– Gårdsdrift er allsidig. Vi har den daglige rutinejobben hvor vi er ute og fôrer og steller dyr, også har 

vi utfordringer som er mer krevende både faglig og praktisk, sier han. 

 

 

Dette er sauehuset. Fra mars til mai, er det fullt med lam her inne. 



 

På gården dyrker de egne grønnsaker som brokkoli, knutekål, gresskar, squash og poteter. 

– Vi selger litt i løpet av sommeren til folk som går turløypa, og vi tar med turistene her slik at de kan 

se hvor ting kommer fra og ta med maten selv. 

 



På gården er det også masse gjess. Disse er krevende for gårdbrukere å ha ettersom de ofte spiser 

den beste maten. De spiser, for eksempel, erterspirene som Jostein sår sammen med korn. 

– De holder seg på de ytre øyene der det ikke er så mye folk. Så det er en del gjess på Klosterøy, 

Klostergården på Sørbø og på gardene på Sjernarøy, sier Jostein. 

 

På beite er det både sauer og kuer. Dette skaper en bedre utnyttelse av beite siden dyrene spiser 

forskjellige planter. 



 

På beiteområdet finner vi blant annet kamgras som blir stående igjen når sauene og kyrne beiter 

fordi den har kraftig stengel som ikke er så lett å kutte for dyrene. 

 



På øyene i Ryfylke er det spesielt gode forhold for god kvalitet beite. Siden det er med sjøen vokser 

det raigras naturlig, noe som bøndene må selv så lenger inn i landet. Så det å ha en blanding av 

kløver, raigras og rapp, er det dyrene liker best. 

 

I Soknasundet er det mye ålegress, noe som bidrar til biologisk mangfold i sjøen. Dette er gode 

leveforhold for ender og andre fugler om vinteren. 

– Når vi jobber i beitene og det kommer Steinskvett, er det et kjennemerke på at 'nå er vi hjemme'. 



 

Det er masse historie å finne i Ryfylke. På Sokn Gard ligger det en bronsealderrøys samt en stein som 

er resten etter et gammelt steinkors. Turløypen på tomten ble kalt Soknakrossen etter denne 

steinen. 

 



Nede ved Soknasundet står det flere naust samt det nyoppussede naustet Sokn Gard har til 

kortidsutleie på Airbnb. «Naustrane» var et møtested for gårdene på Sokn hvor de, blant annet, 

arbeidet med fiske og sikkert fant tid til å ha det litt sosialt også. 

 

De ombygde det nye naustet for to år siden. Det er moderne arkitektur bygget på den gamle 

grunnmuren til naustet. 

– De som bor der synes det er fantastisk; Vi som eier det synes det er fantastisk; Også er det noen 

som synes det er for moderne. Det var mange som hadde meninger da vi bygget det, et veldig 

engasjement, sier Jostein med latter. 
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Jostein forteller at han trives med å være vert. Om noen dager håper de å ha klar en nettside som 

forteller litt om hva en kan oppleve på Sokn og øyene rundt. 

– Vi annonserer med overnatting, men ikke så mye mer. Så hvis det er tider vi har det travelt, har vi 

ikke lovet noe vi ikke kan holde. Og hvis vi ser at vi har bedre tid en dag kan vi bruke litt tid på 

turistene, så får vi det tilbake med fornøyde besøkende som forteller ting de har opplevd. Det er ofte 

noe vi kan gjøre på alle årstider. Etter sommeren er det høsting av gårdsprodukter og på våren 

kommer lammene, så vi tilpasser etter hva skjer på gården da. Ungene fotfølger meg hvis de blir 

hektet på noe. Da har jeg de etter meg etterpå, ler han. 

 


