
Referat fra klubbmøte i Gauldal Rotary  8.4.2019  (Møte 7) 

Til stede av medl. : Jens, Magne, Tor, Olav, John, Harald, Ragnar, Per R., Arnfinn, dvs. 9 medlemmer. I 

tillegg deltok Jarle Jøsok, Frank Røym og Agnar Østhus. Totalt 12 pers. 

Åpning 

President Jens åpnet møtet og ønsket vel møtt. Han nevnte spesielt våre to nye medlemmer, Jarle 

Jøsok og Frank Røym, samt kveldens hovedgjest, Agnar Østhus. 

3-min. ved Harald 

Harald tok for seg den gjengroingen av landskapet vi nå ser. Utgangspunktet var hans egen 

hjemgård. Han beskrev utviklingen frem til i dag, der vi nå ser en betydelig endring ved at det 

gror igjen. 

Aktuelt og interessant, Harald. 

Kveldens hovedgjest Agnar Østhus, grunder, investor og bonde 

Agnar var utdannet metallurg. Etter hvert ble han engasjert som selger hos en industri- 

bedrift i Trondheim. Hans videre vei gikk til Soknedal, der han tok over hjemgården. Nokså 

tidlig så han muligheten innen fjørfenæringa, og begynte med kyllingproduksjon på gården. 

Dette utviklet seg raskt, og han bestemte seg for å etablere kyllingslakteri på Støren. I 1991 

var han klar for å slakte sin første kylling. I starten brukte han stort sett deltidsarbeidende, 

etter hvert steg produksjonen sterkt, og antall ansatte det samme. På 18 år steg omset- 

ningen fra 0 til 1,0 mrd. kr. «Jeg må da ha gjort noe rett», som han sa. 

Dette ble et lokalt industrieventyr. På det meste hadde han drøye 300 ansatte. I tillegg var 

NK grunnlaget for flere hundre andre arbeidsplasser. Nevnes kan bonden, entreprenøren, 

elektrikeren, rørleggeren, transportøren, rugeriet, reperatøren,  osv. Der det gikk an brukte 

han lokale leverandører. 

På veien møtte han mye motstand og mange hindringer, samtidig som han også hadde noen 

gode støttespillere. 

NK ble etter hvert solgt til Reitan-gruppen, som i dag eier og driver selskapet. De har beslut-

tet å flytte fabrikken til Orkanger, og det vil sannsynligvis skje i 2020-2021. Med det vil 

industrieventyret på Støren være slutt, noe som i betydelig grad vil svekke hele vår 

kommune. 

Dette ble et «fyrverkeri» av et foredrag fra en veldig engasjert Agnar Østhus. Selv om han 

har solgt NK, har han fortsatt et brennende engasjement. 

Kaffe/loddsalg 

Det ble solgt lodd for kr. 320,-.  Vinner ble: Jarle Jøsok. 

Soknedal 27.3.2019./Arnfinn/sekr. 

Neste møte blir 6.5.2019. Hovedgjest da blir Line Folstad fra TV-progr.  «Alle mot 1» 

3-min holdes av Eli. 


