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– VIKTIG FOR KOMMUNEN: Aina Midthjell Reppe vet Midtre Gauldal kom-
mune jobber på spreng for å finne en egnet tomt for Norsk Kylling. Hun 
er leder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen Midtre Gauldal.

– Innmari viktig
at de blir her
Norsk Kylling betyr 
utrolig mye for Midtre 
Gauldal, mener Aina
Midthjell Reppe.

– Jeg vet det jobbes kraftig 
med å finne tomt fra kommu-
nens side. Det er innmari vik-
tig for kommunen at de blir 
her, understreker Aina Mi-
dthjell Reppe som er leder i 
Næringsforeningen i Trond-
heimsregionen i Midtre Gaul-
dal.

Hun mener at kommunene 
som jobber iherdig med å lok-
ke til seg kyllingfabrikken, 

også må tenke på hva det gjør 
regionalt.

– Men jeg forstår at alle vil 
ha 350 arbeidsplasser.

Reppe peker på at den store 
virksomheten griper inn i så 
mye i kommunen.

– Annet næringsliv, skole, 
barnehage og offentlig virk-
somhet.

Hun forteller at det er gjort 
en undersøkelse av ringvirk-
ningene fra oppdrettsvirksom-
heten på Frøya.

– Det sies at arbeidsplassene 
kan ganges med tre, med alle 
de ekstra arbeidsplassene virk-
somheten gir lokalsamfunnet.

BLIR GJERNE: Norsk Kylling blir gjerne på Støren. Men da må det ligge til rette for det. Og kriteriene er mange, ifølge administrerende direktør Kjell Stokbakken. Foto: Karen Gunnes

Norsk Kylling:

– Ingen grunn til å flytte
Kjell Stokbakken i Norsk 
Kylling sier de gjerne vil 
bli på Støren. Men det 
kommer an på.

– Det er ingen grunn til å flytte 
ut fra Støren, hvis vi finner at 
lokalene er gode nok og plas-
seringen er god nok der vi er. 
Og vi har heller ikke noe ønske 
med å flytte ut fra Midtre 
Gauldal, hvis vi trenger å 
bygge nytt. Da er det disse vur-
deringene vi må gjøre, sier 
Kjell Stokbakken som er ad-
ministrerende direktør i Norsk 
Kylling.

Mange kriterier
Stokbakken ramser opp en 
rekke kriterier som må vur-
deres når kyllingfabrikken skal 
vurdere framtiden.

• Tomtestørrelse
• Plassering
• Logistikk
• Håndtering av utslipp
• Lukt
• Nabolag

Norsk Kylling har sagt at de 
bør komme fram til en konklu-
sjon i juni. Stokbakken har lite 
nytt å melde om dette. Proses-
sen de nå er inne i, handler om 
å legge en strategi for Norsk 
Kylling.

– Vi skal vurdere dagens lo-
kaler og lokaliseringen, og 

finne ut om det er egnet for oss 
framover. I det arbeidet har vi 
begynt å se oss rundt. Vi har 
kontaktet de omkringliggende 
kommunene, og hatt møter 
med dem. Vi har også selvføl-
gelig hatt møter med Midtre 
Gauldal, forteller Stokbakken.

Kan bli i Engan
Det er altså ikke utelukket at 
de forblir i Engan, hvor fa-

brikken har vokst seg stor 
siden oppstarten i 1991.

– Det er ikke utelukket, nei. 
Det er en del av prosessen. 
Trinn én er å vurdere om vi 
skal flytte. Trinn to er i så fall; 
hvor? forteller Stokbakken.

– Hvor langt kan dere flytte?
– Det spørsmålet har jeg 

også stilt. Vi har produsentene 
våre i Midt-Norge. Da er vi 
inne på logistikkdelen av det. 

Hvor er det mest hensiktsmes-
sig å ha et slikt mottak? Men vi 
har hele verdikjeden å tenke 
på. Hvis vi ender opp med å 
bygge ny fabrikk, ønsker vi å 
bli best på det vi gjør. Det gjel-
der miljø, hele verdikjeden fra 
bøndene fram til slakting. Det 
er mange hensyn å ta.

– Hvilke fordeler har det å 
forbli på Støren og i Midtre 
Gauldal for dere?

– Vi kjenner kommunen, og 
har et godt samarbeid med 
dem. Det har blitt særlig bra 
den siste tiden. Og vi tror at 
folk ønsker alt godt for Norsk 
Kylling i Midtre Gauldal. Det 
er et viktig poeng. Resten av 
vurderingen går på mer konk-
rete ting, sier Stokbakken.
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