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Det er i dag inngått avtale mellom Talgø v/MøreTre AS og Trollheim Vekst AS om leie av 
1800 m2 av produksjonslokalene til Trollheim Vekst på Syltøran, der MøreTre blir leietaker 
og Trollheim Vekst utleier. 
 

MøreTre er i sterk vekst, og har behov for å utvide areal og kapasitet for elementproduksjon. 
Trollheim Vekst må på sin side se etter attraktiv aktivitet som kan fylle store lokaler de er i 
besittelse av. Det er derfor til begge parters nytte at MøreTre nå vil flytte hele sin 
elementproduksjon til lokalene ved Trollheim Vekst. Videre vil MøreTre investere i og 
etablere et nytt anlegg for produksjon av MøreRoyal®-produkter i de lokalene som i dag 
huser elementproduksjon. 
 

Sterk vekst 
MøreTre sitt nye hagekonsept Talgø OutLiving® har det siste året gitt stor omsetningsvekst, 
og har også bidratt til økt fokus og synliggjøring av de øvrige kvalitetsproduktene i 
MøreRoyal®. Aktiv markedsføring mot kjeder/salgsledd og distribusjon av egen DM 
(flygeblad) i stort antall har gitt full uttelling inneværende sesong og kapasiteten er maks 
utnyttet. Dette har styrket troen på at en videreutvikling av disse produktområdene er en 
riktig fremtidsrettet satsing som vil gi MøreTre ytterligere vekst i årene som kommer. 
 

Har tro på elementproduksjon 
Eierskapet i Talgø har også stor tro på at elementproduksjon til både støyskjermer, bolighus 
og driftsbygninger har stort vekstpotensiale. Elementavdelingen vil derfor bli skilt ut av 
MøreTre AS som eget datterselskap i løpet av året, og i løpet av de neste årene vil det bli 
investert i nytt og moderne utstyr for elementproduksjon.  
 

Talgø vil satse videre på sagbruksdrift ved MøreTre, men som alle forstår er et sagbruk 
avhengig av tilgangen på skurtømmer og den blir avgjørende i fortsettelsen. En stor del av 
trelasten kjøpes eksternt allerede i dag.  
 

På MøreTre-tomten (beliggende mellom MøreTre og Trollheim Vekst) er et areal på 12-
13.000 m2 i dag tilrettelagt, klargjort og fylt opp med masse. Dette området vil i løpet av juni 
bli asfaltert og tatt i bruk som transportterminal for MøreTre og den nye elementfabrikken. 
Nærheten til lokalene som MøreTre nå skal leie av Trollheim Vest vil derfor passe perfekt for 
produksjon og utskipning fra den nye terminalen. 
 
 



Samarbeidet mellom Talgø og Trollheim Vekst 
Gjennom inngåelse av dette leieforholdet ser begge selskaper muligheter for videre 
samarbeid innenfor en rekke produktområder. Talgø kan bidra til en sysselsetting som kan 
gagne både Trollheim Vekst og Talgø. Trollheim Vekst ser positive synergier i at Talgø 
kommer inn som leietaker, og mener dette blir et samarbeid helt i Trollheim Vekst sin ånd.  
 
Ved spørsmål knyttet til pressemeldingen kontakt 
 
Talgø Invest AS v/Terje Talgø  mob 913 38 056 
Trollheim Vekst AS v/Ella Sæter  mob 911 06 476  
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