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Marita Helskog 

Alder: 34 

Hjemsted: Dyping Gård, Steigen Kommune, Nordland 

Fylke  

Yrke: Melkebonde 

 

Marita er gift med Andreas og har to barn på 9 og 12 år. 

Hun driver et melkeproduksjonsbruk med båsfjøs, kvote 

på 173 tonn melk. Til sammen er det ca 55 storfe på 

gården, 2 hester, 4 hunder, 2 katter og 2 kaniner. 

 

Marita gikk landruksskole i Vefsn og har Bachelor i 

Husdyrfag. Hun har alltid vært levende opptatt av 

landbruk og da muligheten for å kjøpe familiebruket til 

Andreas i 2008 var ikke hun vond å be. 

 

I 6 år har hun vært melkebonde, et yrke hun brenner for, med spesielt fokus på dyrevelferd. 

 

Marita er ei glad jente, som liker å engasjere seg i ungenes aktiviteter og å delta i 

lokalsamfunnet, noe som ofte resulterer i diverse verv og dugnader. For tiden er hun medlem av 

AU i Tine lokalt og Genokontakt, i tillegg til å være av Fau på skolen. 

 

Det å være bonde er ikke bare en jobb for Marita, men en livvstil som hun er veldig glad i. 

  



Tor Jacob Solberg 

Alder: 32 

Hjemsted: Skiptvet i Østfold 

Yrke: Økologisk melkebonde  

 

Tor Jacob Solberg er 32 år, og startet i 

2004 med bare to kuer. I dag driver han 

et moderne gårdsbruk med 70 kuer+ 

ungdyr. Tor Jacob studerte 3 år på Tomb videregående skole, og fortsatte med gårdsarbeid på 

hjemgården, førstegangstjeneste og arbeidsutveksling på gård i New Zealand. Det var da han 

fikk muligheten til å kjøpe sin egen gård på det åpne marked bare 21 år gammel, mulighetene 

virkelig åpnet seg. Tor Jacob brenner virkelig for jobben som bonde, og har store ambisjoner for 

fremtiden. Blant annet er planen å bygge ut for enda bedre dyrevelferd, rydde gamle 

beiteområder og skog, samt satse videre på økologisk produksjon. 

 

Tor Jacob er i tillegg svært opptatt av å opprettholde levende bygdesamfunn og har virkelig turt 

å satse på sitt eget hjemsted. Blant annet er Tor Jacob engasjert i Østfold Bondelag og 

Felleskjøpet der han engasjerer seg spesielt for utdanning av unge bønder. Uten om dette er Tor 

Jacob en aktiv person som fokuserer på både familie, venner og fritid. Hans mål er å jobbe 

mindre og smartere for å kunne trives som bonde i veldig mange år til. 

  



Erland Bekken 

Alder: 32 

Hjemsted: Narjordet, Os i Østerdalen 

Yrke: Storfe- og melkeprodusent, maskinentreprenør  
 

Før Erland flyttet hjem og tok over gården som 19-åring, 

jobbet han som avløser ved siden av 

agronomutdannelsen. Gjennom nytenkning og hardt 

arbeid har han i dag et gårdsbruk bestående av 45 

melkekyr og ca. 50 ungdyr, og melkekvote på 318 tonn. 

 

Ved siden av gården startet Erland opp eget 

entreprenørfirma og driver i tillegg med både 

gjødselspredning, kalkspredning og snøbrøyting. De siste 

8 årene har han sittet i styret i Os bondelag. 

 

Erland trives som bonde og er godt fornøyd med drive leievirksomhet der han får et stort og 

sosialt nettverk. Han setter seg ofte nye mål, og har ambisjoner om å drive gården så lenge han 

kan, eller til barna evt. vil ta over. Han er et klart og ressurssterkt forbilde å strekke seg etter, og 

lar derfor barna ta del i arbeidet på gården. 

 

Erland dyrker flere hobbyer som han deler med resten av familien. I tillegg er Erland en aktiv 

deltaker i bygdelivet, stiller opp på dugnader og er med på å sikre aktiviteter for fremtiden. 

  



 

Anders Schanche Rettedal 

Alder: 33 

Hjemsted: Utstein Gard/Klostergarden, Rennesøy 

kommune i Rogaland  

Yrke: Gardsproduksjon med 700 vinterfóra sau og 1500 

slaktegris 

 

Anders valgte å slutte som investeringsrådgiver i 

finansbransjen for å ta over slektsgarden, Utstein Gard 

på Mosterøy. Han er 11. generasjon som driver garden, 

og det gjør han lønnsomt, med kløkt og drivkraft. 

 

Han er engasjert i lokalmiljøet, i kommunestyret og 

interesserer seg for det som skjer i og rundt landbruket. Han er opptatt av at det skal være gode 

muligheter for unge til å ta over gardsvirksomhet og lykkes i denne næringen. Anders satser på 

merkevarebyggingen av produkter fra egen og omkringliggende garder tilknyttet Klostergarden. 

Nå selges Klosterlam som møter strenge kvalitetskriterier i alle REMA 1000-butikkene i Rogaland, 

og med markedsføring over hele Norge. 

 

Anders er dedikert til bondeyrket, og med stor besetning, et av Norges vakreste og mest 

velholdte kulturlandskap, samt Klosterlam-konseptet, er det nok å henge fingrene i. Han har ikke 

angret én dag på valget han tok og er et godt forbilde for andre unge bønder! 

  



Einar Solerød 

Einar Solerød Alder: 26 år 

Hjemsted: Eidsberg i Østfold  
Yrke: Kalkunprodusent 

 

Einar Solerød er 26 år og bor i Eidsberg. Der har han 

drevet som bonde i snart tre år. På gården produseres det 

20000 kalkuner i året, og det er 75 mål med korn. 

 

Han gikk to år på Tomb jordbrukskole i byggfag, to år 

som lærling og tok svennebrevet. 

 

Helt siden Einar sluttet på Tomb jordbruksskole, der han 

tok byggfag, har han hele tiden drømt om å drive egen gård. I løpet av mange kvelder og 

helger hos naboer med gård ble interessen for å kunne produsere mat stor. 

 

Planene videre er å øke kalkunproduksjonen til 30.000 dyr i året, noe Einar er i gang med i dag. 

Når dette er på plass, har han lyst til å starte med ammekuer og foringsokser. Målet er å leve 

kun av gården og stadig forbedre resultatene. 

 

I indre Østfold er det et miljø med unge engasjerte bønder, som sammen drar på 

landbruksmesser og tar det som ferie. Ellers på fritiden er Einar med gode venner i friluft og blir 

gjerne med på fest og moro. 
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