KL sin representant
i Norsk Fjørfelag

Therese sammen med døtrene Madelen (tv.) og Alexandra (th.) i det nye oppdrettshuset med aviar fra 2018.

Therese Dahl er Kyllingprodusentenes Landslag
(KL) sin representant i NFL sitt styre. Hun ble
første gang valgt som KL sin representant på
deres årsmøte i 2019.

Holm Båthavn og Torsnes IL og engasjert i mine
døtres håndball-lag som lagleder og hjelpetrener.
Torsnes er en liten bygd, og man er avhengig av at
foreldre og lokale personer trår til.

Fra Fredrikstad i Østfold
Therese bor i Torsnes og har eid og drevet hjemgården siden januar 2012. Hun er gift med Martin
Nesse, som jobber fulltid i Oslo. Sammen har de
døtrene Madelen på 9 år og Alexandra 11 år.

Mitt engasjement i Fjørfelaget
– Jeg synes oppal er et viktig ledd i eggproduksjonen og det er derfor viktig at KL har hatt en fast
representant i NFL sitt styret. Dette blir jo siste året
med en fast representant fra KL. Jeg synes imidlertid det er bra at årsmøtet i Norsk Fjørfelag vedtektsfestet at en styreplass fra 2020 skal være
forebehold representant fra rugeri, oppal eller rugeegg, slik at vi bevarere en fast representant fra
tidlig i verdikjeden for fjørfe i NFL sitt styre.

– Livkyllingoppal er hovedinntekten på gården. I
tillegg har vi eggproduksjon fra 1.300 høner i miljøinnredning hvor vi i hovedsak selger alle egga privat.
Madelen og Alexandra er veldig glad i kyllinger og
høner og har sine egne høner, selger egg og tjener
på den måten sine egne lommepenger.
– I 2018 la vi om all oppdrett på gården til frittgående
oppdrett. Vi rev ut oppdrettsburene og satt inn helt
nytt Big Dutchman-anlegg med både høye og lave
aviarrekker. Nå har vi to hus med oppdrett av Lohmann
kyllinger, og leverer unghøner til eggprodusenter
hovedsakelig på Østlandet.
– Øvrig produksjon på gården er korn fra ca 130
daa. som vi dyrker selv. I tillegg til gårdsdriften har
vi også en båthavn i Thorsøkilen som vi driver i
samarbeid med flere grunneiere. Vi leier ut tilsammen ca 250 båtplasser. Det er en stille og rolig
havn med kort vei til Hvalerskjærgården.

Therese om seg selv
– Jeg trives veldig godt med å jobbe hjemme på
gården, i tillegg til å være med på møter og arrangement innenfor fjørfebransjen for å holde meg
oppdatert på det som skjer i bransjen. Jeg har lært
utrolig mye på de syv årene som jeg har drevet
gården. Jeg trives godt med å jobbe med dyr. Dette er et omsorgsyrke, hvor det er viktig med stort
fokus på dyrevelferd. Jeg synes også det er viktig
å formidle til barn og unge i dag hvor maten vår
kommer fra, så vi har hatt besøk både fra barnehager, skoleklasser og SFO. Tror det er en fordel å
vokse opp med dyr og lære å ta ansvar tidlig. n TD/KFI

Utdannelse og arbeid
Therese har Bachelor of Administration fra Handelshøyskolen BI og Master of Business med Major in
Marketing fra Queensland University of Technology i
Brisbane, Australia. I tillegg har hun tatt Nettagronom
på Kalnes videregående skole for å lære mer om allsidig gårdsdrift, i tillegg til Fjørfeskolen i regi av Nortura.
Verv og organisasjonsarbeid
– I tillegg til styrevervet i NFL er jeg styremedlem i
Østfold og Akershus Fjørfelag. Jeg er vara i Landbrukstjenester Østfold. Jeg er også styremedlem i

Therese har drevet Dahl kyllingoppdrett siden 2012. Nå er
hun KL sin representant i NFL sitt styre.
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