Kunder av Hundseth Mølle – produksjonssted Dalebakken
Hundseth, 07.07.2021

Dalebakken Mølle konkurs –
Kraftfôr til drøvtyggere videreføres fra Hundseth Mølle, Namdalseid!
Som meddelt i e-post av 30.06.2021 så meldte Dalebakken Mølle opphør den 29.06.2021.
Dette som en følge av økonomiske utfordringer den senere tiden.
Hundseth Mølle (HM) og HM sitt morselskap Strand Unikorn har jobbet iherdig - siden konkursen ble
kjent forrige uke – for å finne løsninger knyttet til videre drift ved Dalebakken Mølle
Vi er i dag blitt orientert av Ørland Sparebank – som Dalebakken Mølles hoved kreditor – at de har
inngått en intensjonsavtale med en annen aktør om overtakelse av pantsatte aktive fra
Dalebakken Mølles konkursbo.
Hundseth Mølle har gjennom de siste dagene sikret kraftfôrleveranser fra andre anlegg, all den tid
produksjonen har stått ved Dalebakken Mølle.
Med bakgrunn i ovennevnte beslutning må vi dessverre meddele at Hundseth Mølle ikke lenger
har anlegg hvor det kan produseres svinefôr og derfor heller ikke er leveransedyktig av kraftfôr til
svin i Trøndelag og Nordland.
Vi må derfor be dere om å ta kontakt med annen kraftfôrleverandør for å sikre fremtidige
leveranser.
Hundseth Mølle leverer allerede mottatte bestillinger av svinefôr, men ikke nye.
Kraftfôr til drøvtyggere på Ørlandet m/omegn vil vi fortsatt være leverandør til gjennom kraftfôr
produsert ved Hundseth Mølle sitt anlegg på Namdalseid.
Har du ytterligere spørsmål relatert til ovennevnte vennligst kontakt:
Hundseth Mølle:
Ove Holde

Fagrådgiver svin

Tlf. 915 43 925

Lars Lingen

Fagrådgiver drøv

Tlf. 901 13 804

Birgitte Vaagan

Fagrådgiver drøv

Tlf. 480 29 672

Ole Berne Bondø

Fagrådgiver drøv

Tlf. 942 44 550

Per Olav Vollen

Daglig leder

Tlf. 977 03 229

Vi takker for samarbeidet med deg som svinekunde, Dalebakken Mølle og deres ansatte og beklager
at det opphører på denne måten.
Med vennlig hilsen
Hundseth Mølle AS
Per Olav Vollen
Daglig leder

