
  
Dette lammet ble født på gården til Inge Lise og Anders Schanche Rettedal 1. april. Om ikke lenge kan det ligge på 
en middagstallerken. 
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Klosterlam til kjøledisken 
Havsaltet beite, lokalhistorie og bevisst merkevarebygging skal selge 
lam fra gårdene ved Utstein kloster. I august kommer klosterlam i 
butikken. 

Ivar Vasstveit 
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- Fint vær betyr godt beiteår. Da er det kjekt å være bonde, sier Anders Schanche Rettedal, mens 
han trasker langs sjøen like nedenfor Utstein kloster på Mosterøy. 

 
Sauer og lam på Rennesøy og Kvitsøy er ikke som andre dyr. Sjøen gir kjøttet en særegen smak av salt. 
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Sammen med kona Inger Lise Aarrestad Rettedal drifter han som ellevte generasjon i rekken den 
1.500 mål store klostergarden, vegg i vegg med det gamle middelalderklosteret. 

- Vi har akkurat sluppet dem ut , fortsetter han. 



På et jorde like ved breker en skokk av lam om kapp med hverandre i solsteiken. Det er tidlig 
sommer, og sammen med resten av flokken er de yngste ulldottene nettopp kommet ut på beite for 
dagen. Nå lurer de små på hvor det er blitt av mødrene deres i alt virvarret.  

Slikt blir det ordentlig lyd av. 

- Du blir fort vant med det, sier Inger Lise. 

- Men de finner hverandre snart, forsikrer hun. 

Nå skal lammene tygge i seg grønt grass og nyte sommeren ved klosteret, før ferden går til 
slaktebenken i slutten av juli. I august kan de havne på middagsbordet hjemme hos deg. 

Storavtale med Rema 
Nylig inngikk nemlig Anders og Inger Lise en salgsavtale med Rema 1000 og Nortura. 

Årlig skal Klostergarden levere 3.500-4.000 klosterlam til kjølediskene hos Rema-butikkene i 
Rogaland og Agder-fylkene. Den første leveransen skjer i begynnelsen av august. 

 
Ekteparet Inge Lise og Anders Schanche Rettedal har om lag 700 vinterfora sauer og 1000 lam. 
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- For oss er dette stort. Ved å satse på oss viser Rema at de satser på norsk kvalitetsmat med 
stedsopprinnelse, slik forbrukertrendene også er, sier Inger Lise, og viser til Lofotlam som til 
sammenligning leverer omtrent 5.000 dyr i året. 

Selv har ekteparet om lag 700 vinterfora sauer og 1.000 lam. De resterende lammene kommer fra 
24 andre produsenter, alle med områder som tradisjonelt tilhørte det gamle klosteret.  

- Lammene er sunne og kortreiste. De kommer fra Mosterøy, Bru og Rennesøy. Steder folk har et 
forhold til. 

- Men hva er det egentlig som skiller "klosterlam" fra lam som beiter i for eksempel Suldal? 

- Beiteforholdene er ganske annerledes. Lam som beiter ved havet, på såkalte havsaltede beiter 
som her og på Kvitsøy, får en særegen salt smak på kjøttet. Det er ikke uvanlig å se at de drikker litt 
sjøvann, og til og med spiser både tang og tare. I tillegg handler det selvfølgelig om identitet, sier 
bonden.Klostergarden er et godt eksempel på en spennende utvikling i norsk landbruk om dagen 

- Kjenner du til navnet og historien fra stedet lammene kommer fra, får du en relasjon til det du 
spiser. Det er viktig. Her ved klosteret er det blitt drevet jordbruk i mange, mange år. Det tror vi folk 
vil være interesserte i. 



Ny tid i landbruket 
Å bygge opp varemerker basert på historie og identitet er et tegn i tiden for det norske landbruket, 
mener Ivar Pettersen. 

Han er forsker og spesialrådgiver ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), med 
næringsøkonomi som spesialfelt. 

- Klostergarden er et godt eksempel på en spennende utvikling i norsk landbruk om dagen. Nå som 
det ikke legges like stor vekt på tollvernet lengre må bøndene være kreative, aktive og skapende 
opp mot markedet. Vi vet at nordmenn er en kjøpesterk gruppe. Klarer en å kommunisere en tydelig 
identitet med særpreg overfor forbrukerne ser vi at interessen er der, og at en kan prise varene sine 
betydelig over standardprodukter, sier han. 

- Og i den sammenheng er kanskje Utstein kloster et godt merkevarenavn å bygge på? 

- Ja, Utstein har utvilsomt et sterkt navn som vekker assosisasjoner til gode, norske tradisjoner blant 
folk. Det er en voldsom fordel. Men samtidig er forutsetningen for å lykkes å levere kvalitet. 

 
Gården til Inge Lise og Anders Schanche Rettedal ligger like ved Utstein Kloster. 
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