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Bygger tillit til bonden

Inger Lise Aarrestad Rettedal fra Klostergarden er valgt inn i konsernstyret i Nortura. (Foto: Kirsti Kastrup Sømme)

Inger Lise Aarrestad 
Rettedal er jenta fra 
Eiganes som ble bonde-
kone på Utstein og mere 
til. 

AV KIRSTI KASTRUP SØMME

kirsti@bygdebladet.no

April er tid for lemming, så In-
ger Lise Aarrestad Rettedal og 
hennes mann, Anders Schanche 
Rettedal, går på skift i ukesvis. 
De venter rundt 1200 lam på 
gården og har et fjos med egen 
«fødeavdeling». Nabojentene 
hjelper til med kopplammene. 
Det er en travel, men fin tid. 

Inger Lise er fortsatt hjemme 
i permisjon med den ti måne-
der gamle odelsgutten Johan 
Christopher, men 5. mai skal 
hun tilbake i jobb. Ikke i jobben 
som bonde, for på gården er 
hun allerede aktivt med, men 
den andre jobben. I tillegg til å 

være «bondekone» har hun en 
stilling som leder i samfunns- 
og myndighetskontakt i Statoil. 

– Vi skaffer mer energi til 
folket i Statoil, og her på gården 
skaffer vi mer mat til folket. Jeg 
er heldig som har den mixen, 
sier hun. 

Merkevarebygging

Inger Lise Aarrestad Rettedal 
kom inn i familien på Utstein i 
1999. Selv er hun fra Stavanger, 
fra Eiganes, med familierøt-
ter fra Helleland, Jæren og By-
haugen. I bagasjen hadde hun 
høgskoleutdanning i personal-
ledelse og en solid MBA, master 
of business administration, fra 
Norsk Handelshøgskole. Master-
oppgaven skrev hun om merke-
varebygging og innovasjon. 

– Oppgaven min handlet om 
hvordan en kan bruke inno-
vasjon som kilde til vekst i et 
selskap. Det er direkte relevant 
i jobbsammenheng, både i Sta-

toil og her på Klostergarden. Vi 
jobber mye med merkevarebyg-
ging, også på sosiale medier. Vi 
ønsker at forbrukere, folk og 
venner av gården skal ha en re-
lasjon til oss, forteller Inger Lise. 

Lam fra Utstein og gårdene 
omkring som har tilsvarende 
kvalitet, markedsføres som lam 
fra Klostergarden. Sauene går 

alle på beite i nærområdet, og 
smaken på kjøttet preges av 
naturen på øyene og nærheten 
til sjøen. 

– Folk ønsker seg sunn og 
kortreist mat. Det er viktig å vise 
fram hva som skjer i landbruket 
og fortelle om maten vår. Det er 

mat med historie den maten vi 
produserer. 

Snart ferdig agronom

Selv om Inger Lise har hjulpet 
til på gården siden 1999, hadde 
hun ingen formell utdanning 
i landbruksfag. Det bestemte 
hun ser for å gjøre noe med. 
Nå går hun tredje året på Vin-
terlandbruksskulen. Hun har 
tatt husdyrfag, plantelære, 
gardsdrift, lært om utmark- og 
kulturlandskap og gjennomført 
motorsagkurs. 

– Nå mangler jeg bare kurset 
i økonomi og traktor valgfag, så 
er jeg ferdig utdannet agronom, 
sier hun fornøyd og legger til:

– Anders og jeg tok over går-
den i fellesskap og skal drive 
den videre som en slektsgård. 
Da syntes jeg det var riktig å ta 
den utdannelsen. Det er kjekt 
å ha den faglige kunnskapen 
i tillegg til det jeg har lært av 
Anders og hans familie. 

Styreverv i Nortura

Nortura er lokomotivet innen 
norsk slakteri- og foredlingsvirk-
somhet. Samvirkebedriften eies 
av 18.800 bønder over hele Nor-
ge. Åtte eierrepresentanter og 
fem ansatterepresentanter sitter 
i konsernstyret. Ved sist årsmøte 
ble Inger Lise Aarrestad Rettedal 
valgt inn som eierrepresentant. 

– De ringte og spurte meg, 
og det var naturlig å takke ja. 
Et styre skal bestå av ulike typer 
kompetanse og erfaring. Jeg hå-
per og tror at jeg kan tilføre noe, 
spesielt innenfor områdene 
merkevarebygging og innova-
sjon, sier hun og legger til at 
hun både er spent og gleder seg 
til å ta fatt på styreoppgaven. 

– Du skal ikke være redd for å 
ta utfordringer i livet, sier hun. 
Selv går hun foran som et godt 
eksempel på at de - som tør og 
vil noe - kan få til mye. 

”– Jeg skaffer mer ener-
gi til folket i Statoil, og her 
på gården skaffer jeg mer 
mat til folket. Jeg er heldig 

som har den mixen…


