Nyvalgt 2. vara
i Norsk Fjørfelag

Odd Ingar Skei er nyvalgt som 2. vara i Norsk Fjørfelag. Han er kyllingprodusent og har i tillegg øknomibakgrunn og
arbeider i dag også deltid som regnskapsmedarbeider. Foto: Jan Erik Moe, Steinkjer-Avisa.

Odd Ingar Skei ble første gang valgt inn i Norsk
Fjørfelag i 2019 som 2. vara.
Fra Beitstad i Trøndelag
Odd Ingar bor på gården Prisring sammen med kona
Guri Pedersen Skei og barna Una (14), Sigrid (17) og
Ingeborg (19). Han overtok gården etter sine foreldre
i 2004, etter 5 år med samdrift med foreldrene. På
gården er det produksjon av korn, gulrot og juletre i
tillegg til kyllingproduksjon fra 2005.
– Det ble bygd mange kyllinghus i vårt området i denne perioden og det har ført til at vi har et stort og godt
fjørfe-miljø. Vi som bygde kyllinghus samtidig, og leverer til Norsk Kylling, møtes med ujevne mellomrom
for å diskutere både fag og «ikke-fag». I tiden etterpå
har både egghus og rugeegg-hus kommet til, slik at vi
har nær sagt alle fjørfe-produksjoner i vårt nærmiljø.
– Vi har bygd flisfyringsanlegg som gir varme til kyllinghus, verksted, korntørke og bolig. Siste investering
er at kyllinghuset har fått 260 kvm solceller på taket.
Ren energi er jo «in i tiden», og det er spennende å
prøve noe nytt. Jeg tror det er lite som tilsier at energi
vil bli billigere i framtida, og jeg har stor tro på at investeringen vil være lønnsom.
Utdannelse og arbeid
– Jeg har agronomutdannelse fra Mære Landbruksskole
og er landbruksøkonom fra Norges Landbrukshøgskole.
Jobb-karrieren startet hos fylkesmannen i Troms med
vikariat som fylkesagronom i økonomi. Jeg har vært
daglig leder ved Namdalseid Regnskap AS i ca. 10 år.
I dag er jeg styreleder og arbeider deltid som regnskapsmedarbeider der, hovedsakelig om vinteren.
Dette passer godt sammen med gårdsdrifta hvor
mye av arbeidet skjer i sommerhalvåret. Det er greit
å komme seg ut og treffe kollegaer, det har en jo ikke
så mange av i den daglige drifta i landbruket.
Verv og organisasjonsarbeid
Odd Ingar har og har hatt flere verv som følge av

barnas aktiviteter. Med økonomi som utdannelse
blir det fort mange kasserer-verv. Han har også
vært leder i Beitstad Bondelag, styremedlem i
Steinkjer Næringsforum og er pr i dag styremedlem
i Trøndelag Juletrelag, Trøndelag Fjørfelag, samt
en del verv i lokale lag.
Mitt engasjement i Fjørfelaget
– Jeg er opptatt av sammenhengen og samspillet
mellom landbruket og samfunnet for øvrig. Samfunnsutviklingen påvirker landbruket hele tiden, og
oppi dette tror jeg det er viktig at landbruket har
organisasjoner/fellesskap som står opp og kjemper
for så gode rammebetingelser som mulig for den
næringa vi driver; vi kan få til så mye mer når vi står
samlet. Norsk Fjørfelag er en slik organisasjon, og
det er artig å bli spurt om å bidra i den jobben organisasjonen gjør for næringa.
Odd Ingar om seg selv
– Jeg er opptatt av et levende landbruk og glad for
muligheten til å være bonde. Som selvstendig næringsutøver er det mange utfordringer, men også
mange spennende muligheter. Det er hele tiden nye
ting å sette seg inn i og det motiverer meg. Jeg liker
å være i aktivitet og trives med mange ulike gjøremål. Jeg er glad i mennesker og dyr og føler at jeg
lett blir engasjert i det jeg driver med. n
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Flyfoto over gården Prisring hvor hvor de driver med korn,
gulrot og juletre i tillegg til kyllingproduksjon.
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