Nyvalgt styrerepresentant
i Norsk Fjørfelag

Trude Hegle er nyvalgt styrerepresentant i Norsk Fjørfelag. Hun er i tillegg til slaktekyllingprodusent også
helseovervåkningsveterinær for kylling, kalkun og verpehøns i Østfold og Akershus.

Trude Hegle ble første gang valgt inn i Norsk
Fjørfelag i 2019 som styrerepresentant.
Fra Rakkestad i Østfold
Trude Hegle og samboer Elling Ruggli bor på Mellemdalen gård. Det var samboer som overtok gården etter
sine foreldre i 1996. Han er fulltidsbonde og de har i
tillegg en ansatt i 100% stilling. Trude flyttet inn på
gården i 2014. Det har vært drevet kyllingproduksjon siden 1985 og i 2012 ble kyllinghuset bygd ut og
modernisert og er i dag på 1.280 kvm. Kyllingene
leveres til Nortura. Øvrig produksjon på gården er
mjølkeku, ammeku, storfeslakt og livdyr, samt gras,
korn og skogsdrift.
– Vi vurderer å investere i flisfyringsanlegg, men ser
også på biogassanlegg og solcellepanel for å følge
med på det grønne skiftet som skjer i landbruket.
–Vi bor midt i et torv-utvinningsområde i Østfold så for
oss har det vært naturlig å benytte torv fra fabrikker i
nabolaget. Tidligere har vi benyttet 100% torv. Vi
blander nå inn 30% flis for å se om det hjelper på
fuktighetsnivået i huset. På grunn av gulvvarmen
blir det så tørt i huset at det støver litt for mye i en
periode av innrettet.
Utdannelse og arbeid
Trude har utdanning som agronom fra Vinterlandbruksskolen i Oslo og er utdannet veterinær fra Norges
Veterinærhøgskole. Hun arbeider nå ca. 70% som
helseovervåkningsveterinær for slaktekylling, kalkun
og verpehøns i Østfold og Akershus, og har for tiden
ca. 120 helseovervåkningsavtaler. Hun har tidligere
jobbet som veterinær for Mattilsynet, og var blant
annet tilsynsveterinær for fjørfeslakteriet på Nortura
Hærland i forbindelse med oppstarten der. Trude er
fremdeles tilkallingsvikar ved sykdom og ferieavvikling
for Mattilsynet ved Nortura Hærland.
Verv og organisasjonsarbeid
Da Trude jobbet i Mattilsynet var hun regiontillitsvalg i
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Veterinærforingen for Oslo, Østfold og Akershus.
Hun har tidligere vært styremedlem i Rakkestad og
Degernes Bondelag og sitter per i dag i sin andre
periode som styremedlem i Østfold Bondelag.
Mitt engasjement i Fjørfelaget
– Norsk Fjørfelang spiller en viktig rolle i den norske
fjørfebransjen, som et organ som samler alle produsenter uavhengig av varemottaker. Jeg har et
stort engasjement når det gjelder fjørfe, og er opptatt
av fjørfeprodusentenes rammebetingelser. Jeg er
også opptatt av å få fram hvor dyktige fjørfeprodusenter vi har i Norge, og hvor stort fokus vi har på
dyrevelferd og dyrehelse. Vi må bli flinkere til å
framsnakke oss selv.
Trude om seg selv
–Jeg er opptatt av et levende landbruk over hele
landet. Fjørfe er «hjertebarnet» mitt, og jeg koser
meg når jeg går i kyllinghuset hjemme. Jeg er heldig
som har en jobb der jeg får besøke mange dyktige
fjørfeprodusenter med ulik produksjon i løpet av
året. Jeg blir lett engasjert og dukker gjerne langt
inn i et problem, samtidig som jeg er løsningsorientert.
Har gjerne mange baller i lufta på en gang. Står
ofte i melkegrava hjemme, og løser «verdensproblemer» både når det gjelder kyr og fjørfe, norsk
landbruk og klima. n 			
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Trude bor midt i et område med torvutvinning i Østfold og har
to torvstrøfabrikker i umiddelbar nærhet. De har alltid benyttet
torv, men de forsøker nå torv med innblanding av 30% flis.

