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Loen Hagesenter
  Åpningstider:
   Mandag til fredag 09.00 - 19.00
   Lørdag 09.00 - 17.00
   Søndag 12.00 - 17.00

Alpakka, dverghøns, kaniner, 

Østhusvikveien 482, 4150 Rennesøy
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Ta barna med og besøk blant annet:
gullfasan, påfugler, minigriser, ender, gjess,    
                 marsvin, hund og katter.

BESØK DYRENE! 

, www.j-g.notlf: 456 01 483

Rhododendronjord / Gartnerjord / Kugjødselkompost

Fritt valg, 3 stk for 200,-
Floralux,50 liter sekker

Lotus

NÅ 2990,-

Madrid
Flor

NÅ 4990,-
Før 6990,-

Før 4990,-199,-

Stemorsblomster

10 pk.

49,-

Helgjødsel 15 kg 

Bark i løsvekt
Hent selv eller vi kan 
levere direkte til deg!
Lån gjerne henger av oss.

FASTPRIS PÅ 
CONTAINER

- ingen overraskelser, 
bare enkelt!
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NORGES
IDRETTSFORBUND www.ragnsells.no
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inger lise aarrestad 
rettedal har bodd 
mesteparten av sitt liv 
i stavanger - frem til 
2009, da startet en ny 
epoke. Hun er i dag med 
og driver ett av ren-
nesøy kommune sitt 
største gardsbruk. 

av Kathrine Knutsen
kathrine@bygdebladet.no

– I dag venter vi lam fra 25 
sauer ifølge statistikken. Totalt 
når lemmingen er ferdig i mai, 
skal vi ha rundt 1200. Så langt 
har det kommet 500, så det er 
først nå det virkelig begynner 
å ta seg opp, sier Inger Lise Aar-
restad Rettedal smilende mens 
hun gjør rent ene garden. Det 
har nettopp vært lemming. Tvil-
linger. Tidligere den dagen kom 
det femlinger. 

– Det går på høygir hele 
tiden, vi kjører 24-timers vakter, 
forklarer Inger Lise. Hun er gift 
med Anders Schanche Rettedal. 
Første januar i år endret livene 
deres seg. Anders hadde odelen 
på gården, og som nummer 11 
i rekken tok han over Utstein 
gard på Mosterøy.

Gard med mange muligheter
570 vinterfora sauer, kulturbe-
iter, griser, hund, hest og katt 
og et kloster til nabo er bare noe 
av det flotte og særegne de ulike 
antall målene har å by på. Og 
sjø. Nydelig. Det er vindstille, 
solen steker. Nede ved vannet 

går det en sau og gresser. Bak 
kommer to lam hoppende. 

– Hun har jurbetennelse, 
så derfor har vi henne der slik 
at det skal være lettere å ha 
oversyn, sier Anders mens han 
jevnlig snur hodet fra venstre 
til høyre for å sjekke gardene 
inne i fjøset. De har kontroll. 
Statistikken er allerede ført som 
følge av at ultralyd ble foretatt 
på hver eneste sau for noen 
måneder siden. Her er ingent-
ing overlatt til tilfeldighetene. 
Resultatet av ultralyden henger 
oppstiftet på veggen bak datam-
askinen i arbeidsrommet. 

Fra dress til kjeledress
Inger Lise har bidratt på gården 
siden hun traff Anders i 1999. 
Ti år senere flyttet Anders og 
hun permanent ut til Mosterøy 
for å hjelpe til. Da jobbet han 
som finansmann. Mosterøy-
buen valgte imidlertid å henge 
fra seg dressen til fortrinn for 
kjeledressen i fjor i forkant av 
overtakelsen. Inger Lise er til 
daglig informasjonssjef i Statoil 
for anskaffelser og leverandør-
relasjoner. Nå er hun imidlertid 
midt i sin første arbeidsferie. 

– I en fin blanding av avspa-
sering samt ferie har jeg tatt 
meg fri hele april for å hjelpe 
til under lemmingen.  Jeg synes 
det er givende, sier hun. Dette 
til tross for at hun også må ta 
sin del av nattevakter i fjøset. 

– Det hele handler om å 
prioritere. Jeg liker å ha mye å 
gjøre og har god kapasitet. Det 
er fint å være en del av utviklin-
gen på gården. Jeg har masse 
god hjelp i både familie og ven-
ner og lærer noe nytt hver dag, 

sier Inger Lise. 

Prioritert arbeidsferie
 En dag for Inger Lise i arbeidsfe-
rien kan starte med at hun står 
opp rundt 10-11 på morgenen. 

– Da har jeg meg en god 
frokost og nyter livet hjemme. 
Så lufter jeg og hunden oss 

en runde på garden. Etter det 
varierer det litt. I går var jeg og 
handlet blomster og forskjel-
lige ting til hagen. Deretter 
ryddet jeg, leste aviser, deltok 
i fjøset før alle som arbeidet av 
familie og venner hadde mid-
dag sammen. Så var jeg klar for 
nattevakt, sier hun mens hun 

henter ut melk fra maskinen. 
Det breker høylytt fra en hel 
gjeng med spretne alelam. Noen 
svarte, noen hvite og noen flek-
kete, noen store og noen små. 
De vifter med halen, vet at nå 
er det mattid.  

– Dersom du kjenner på ma-
gen omtrent her, sier hun og 

Fra by- til 
bondeliv

Inger Lise Aarrestad Rettedal i full gang med å gi det ene alelammet mat. (Alle foto: Kathrine Knutsen)
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griper fatt i et par av lammene, 
så kjenner du med en gang om 
de har behov for melk. De som 
trenger det, får mat av flaska, 
men vi prøver å lære dem til å 
forsyne seg selv av automaten i 
hjørnet der, sier hun og peker. 

– Stort sett tar de tegningen 
ganske raskt, ler hun. Det ene 
lammet har nå fått hedersplas-
sen på fanget til Inger Lise. 
Det patter fornøyd på flasken. 
På gulvet står flere lam og ser 
med store øyne opp på det som 
skjer. Noen bryr seg ikke, de lig-
ger heller i høyet. Andre dulter 
forsiktig borti uttaket til den 
rare maskinen borte i hjørnet 
som ligner på det Inger Lise gir 
dem melk av når de får sitte på 
fanget. 

Full timeplan
– Det kommer omtrent 20-30 
lam hver natt. Når jeg ser fødse-
len nærmer seg, setter jeg sauen 
i en egen bås, samt sjekker at 
alt ligger riktig. I de aller fleste 
tilfellene klarer sauene fødselen 
selv. Er det noe uforutsigbart 
som skjer, benytter jeg meg av 
svigermor eller svigerfar sin ek-
spertise. I verst tenkelige tilfelle 
har vi veterinær et tastetrykk 
borte. Men læringskurven 
kryper stadig oppover, smiler 
hun. I tilegg til at ekteparet er 
midt i lemmingen, er det også 
midt i skolegangen. To ganger i 
uken pendler paret ut til Klepp 
for å gå på husdyrproduksjon 
og plantelære på Vinterland-
bruksskolen. 

– Vi tar det for å få kunnskap 
om gardsdrift og dyrehold, og 
for min del gjør det også at vi 
får en bedre felles forståelse 
for å kunne ta beslutninger for 
videre utvikling av garden sam-
men.  I tillegg er det lærerikt på 
andre måter også, jeg er nysgjer-
rig av natur og glad i å lære nye 
ting. Her er vi alle på en felles 
plattform, vi kan bygge nettverk 
med andre unge bønder og kan 
utveksle kompetanse og er-
faringer, sier bondekonen. 

– Men ja, det kan vel bli litt 
i travleste laget i tillegg til jobb 

nå som lemmingen står på for 
fullt, funderer hun og legger til: 

– Om jeg bare går ett år 
til, får jeg utdannelse som 
agronom. Det hadde jo vært litt 
stilig. Hun ler. Utenom er den 
aktive stavangerjenta leder for 
Norsk kommunikasjonsforen-
ing i Rogaland. 

– Her samles vi som jobber 
med informasjon og kommu-
nikasjon jevnlig til faglige sam-
menkomster. Det er nok å gjøre, 
ja. Det hele handler om å priori-
tere slik at døgnet strekker til. 

Inger Lise har en mastergrad 
i markedsføring. Hun er opptatt 
av å forene de ulike sidene ved 
livet sitt, og har de siste årene 
jobbet sammen med resten av 
familien om markedsføring 
av produktene Klostergarden 
tilbyr. 

– Det er viktig for oss som 
bønder å tenke på merkevare-
bygging av produktene våre. 
Vi har fått laget eget design og 
jobber systematisk med å bygge 
kjennskap til og kunnskap om 
våre produkter og vår historie. I 

tillegg er vi tilstede på de sosiale 
mediene Facebook og Twitter. 
Her presenterer vi små øyeblikk 
og glimt av opplevelser slik at 
folk får anledning til å følge 
oss i hverdagen vår. Nå har vi 
kontakt med Helgø for salg av 
dielam. Vi ser at produktene 
våre blir godt mottatt, og for 
en stund tilbake kom lammene 
våre best ut i en blindtest hos 
Gastronomisk Institutt. Det er 
gledelig, sier hun sprudlende. 
Tiltrekning til det jordnære 
Selv om hun egentlig er byjente, 

mener hun selv hun alltid har 
hatt tiltrekning til det jordnære 
og ekte. 

– Det er fantastisk å få lov å 
bo og drive gard i dette utrol-
ige kulturlandskapet. Det er et 
verdivalg vi har tatt, og det er 
vi begge glade for, stråler hun.  

Her er akkurat ene fødselen unnagjort. Det har kommet to små, nye medlemmer til Klostergarden. 

Ett av lammene tar seg en hvilepause i høyet. Alle alelammene koser seg sammen i egen garde. Noen slapper av i høyet under varmelampen, noen 
leker og noen spiser.
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