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Vilomix trapper opp
kampen mot skadedyr
Fôrleverandør Vilomix på
Hensmoen trygger arbeidsplassene etter oppkjøp av
Neudorff–distributør
Vadheim Groplex.
Baldur Kjelsvik

baldur.kjelsvik@ringblad.no

Landets ledende leverandør av
blant annet spesialfôr og skadedyrprodukter, Vilomix Norway på Hensmoen, overtar ved
nyttårsskiftet selskapet Vadheim Groplex Import for å styrke satsingen på bekjempelsesprodukter.
– Vadheim Groplex importerer og distribuerer produkter
fra tyske Neudorff, et selskap
som produserer produkter for
pleie i hus og hage, plantevernmidler og midler mot skadedyr, sier Knut Storaa, daglig leder i Vilomix.

Trygger arbeidsplassene
Vadheim Groplex Import holder daglig til i Bergen med en
årlig omsetning på 13 millioner
kroner. Som en følge av oppkjøpet vil Vadheims ansatte og
arbeidslokaler flyttes til Hønefoss. Knut Storaa forteller at
oppkjøpet er et resultat av en
tre år lang dialog. Han ønsker
ikke å kommentere beløpet på
oppkjøpet.
– I løpet av våren 2017 vil vi
vurdere å åpne for rekruttering
av to nye ansatte. Dessuten vil
oppkjøpet av Vadheim trygge
de eksisterende arbeidsplassene, sier Knut Storaa.
Vilomix AS i Hønefoss har de
siste årene opplevd en kraftig
vekst og solid økonomi. I 2011
kjøpte Vilomix opp selskapet

KJØPER: Vilomix fôrproduksjon på Hensmoen, i tillegg til leverandør
av skadedyrsprodukter og midler mot insekter, har kjøpt opp
Vadheim Groplex Import etter en tre år lang prosess.
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Kirk, et firma som spesialiserte
seg på bekjempelsesmidler
mot skadedyr. Med oppkjøpet
av Vadheim Groplex mener
Storaa at Vilomix har et bredere produktutvalg som åpner
for nye markeder.

OPPKJØP: Daglig leder Knut A.
Storaa.  Foto: Frode Johansen

transittmottaket. Issa liker
også folket i Hønefoss. Flyktningene møter smil når de går
i byen, og han er takknemlig
både overfor myndighetene,
Takknemlig
mottaket og lokalbefolkninMange familier fra Syria er på gen.
Hvalsmoen, og siden professoren snakker godt engelsk, Ingen tro på fred
blir han brukt som tolk på Men flyktningen har ingen tro
mottakets helseavdeling. Mot- på fred i Syria. Han tviler også
taksleder Tove Brorson har sterkt på om stormaktene kan
gitt ham et godt råd: Hvis man gripe inn og få stoppet krigen.
vil ha suksess i Norge, må man
– Regimet vil kjempe til siste
lære seg språket.
mann, og det vil opprørerne
– Jeg har begynt å lære meg også gjøre, sier han.
norsk, og håper å få undervise
Menneskesmuglerne holdt
i Oslo eller her i Hønefoss, hvis det de lovet. Issa nektet å bemin søknad blir godkjent, sier tale dem før han var i sikkerhan og har bare godord om het, og det godtok de.

– Skåner miljøet
På produktnettsidene til Vadheim Groplex Import skrytes
det av at de selger produkter
basert på organiske virkestoffer som skåner miljøet for kjemiske stoffer.
Styreformann for Vadheim
Groplex, Roald Mortensen, sier
i en pressemelding at oppkjøpet av Vadheim er viktig for å
sikre videre utvikling av Neudorff–produkter i Norge.
– Vi gleder oss over at et solid
selskap som Vilomix kan ta
våre unike produkter videre til
et nytt nivå i det norske markedet, sier Mortensen.

MERKEVARESALG

n i Syria
godkjenne det, og dette papiret får ikke professoren siden
han ikke ville melde seg til
krigstjeneste.

– Vi har ambisjoner om å vokse
og ta en ledende posisjon
innen skadedyrbekjempelse i
Norge, sier Vilomix–lederen.
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