
FORRETNINGSIDE’ for GNS AS

Formål og ide er å øke verdien på ull fra GNS for bonden og tilgjengeliggjøre produkter som
nisjeprodukt på det norske marked.

Ved å vise til at ulla både kan spinnes i Norge og produktene som blir laget er av god kvalitet
og kan nyttes til flere forskjellige produkter, kan man gjennom samarbeid med ullstasjonene
forsvare at ulla kan betales ut bedre til bonden.

FORRETNINGSPLAN FOR GNS AS

· Sammendrag

Ull fra gammalnorsk spælsau har ikke blitt brukt i det norske markedet blant annet fordi
dagens industrimaskiner ikke er tilpasset fibrene i ulla. Landslaget for gammalnorsk spælsau
har gjennom prosjektet “Ull av gammalnorsk spælsau, fra råvare til produkt” har vist at ulla
kan nyttes til produkter som garn til strikk og vev, ryegarn til tepper. Dette vil være produkter
som er unike i Norge i større volum enn i dag hvor hver enkelt bonde produserer garn.
Produktene i seg selv vil være unike da tradisjon, historie, bærekraft og utnyttelse av en i
dag forsømt ressurs veves sammen til bedre inntjening for sauebønder med GNS.

GNS AS skal produsere og selge produkter av ull fra Gammalnorsk spælsau, en ressurs
som hittil har vært svært lite brukt.

· Innledning med person- og virksomhetsopplysninger

GNS AS ble etablert 01.01.2022 av Landslaget for Gammalnorsk spælsau (LGNS). LGNS er
en forening for alle som driver med eller er interessert i sauerasen gammalnorsk spælsau
(GNS). LGNS som forening er ikke egnet for å selge produkter og varer, de skal være en
interesseforening og ikke en bedrift.

GNS AS er heleid av LGNS.

Selskapet skal produsere og omsette varer av GNS til beste for LGNS sine medlemmer.

Bakgrunn for etablering av GNS AS er resultat av prosjektet “Ull av gammalnorsk spælsau,
fra råvare til produkt”, hvor vi har hatt som mål å finne ut om ull fra GNS kan nyttegjøres i
form av å få den spunnet til garn(strikkegarn, ryegarn, tråd til bekledningsstoff ol), og
hvordan vi skal få spunnet den, da dagens spinnerier ikke er tilpasset denne ulltypen. Det
har medført at det aller meste av ulla blir solgt på verdensmarkedet via ullvaskerier i
England. Svært lite av ulla blir i eller kommer tilbake til Norge.

Formålet er først og fremst at bonden skal få bedre betalt for ulla si ved at vi kan konkludere
med at den kan bli til et bra produkt, samt å produsere gode kvalitetsprodukter som
markedet er interessert i å kjøpe. Produkter kan være strikkegarn, ryegarn, pledd,
bekledningsstoff og mye mer.



GNS AS vil ha forretningsadresse i Gausdal kommune.

Vi har behov for å ha kontroll på hele produksjonslinjen fra ullinnsamling, sortering til
produksjon. Dette er plasskrevende, og forutsetter egnede lokaler. Slike lokaler som skal ta
seg av denne delen av verdikjeden finnes i Vestre Gausdal. Selskapet vil ha muligheter for
påbygging av tilhørende produksjonslinjer.

· Produkt/tjeneste og produksjon

Produkter vil blant annet være strikkegarn, strikkeprodukter, ryegarn, ryer, pledd,
bekledningsstoff og på sikt ullpellets.

GNS AS søker å samarbeide med eksisterende industri som kan bearbeide ull fra våre
sauer, vi ønsker å samarbeide med de vi kan og har gjensidig nytte av.

Vi har allerede et prosjektsamarbeid med Hoelfeldt Lund i Grimstad som har spunnet
strikkegarn og annen tråd. Videre produksjon er planlagt sommeren -22. LGNS har i dag en
testproduksjon av pledd til veving i Litauen med tråd spunnet hos Hoelfeldt Lund. Pleddene
skal omsettes via GNS AS til LGNS sine medlemmer. Grunnen til at de blir vevd i Litauen er
via kontakt Hoelfeldt Lund, men vi håper og tror at denne produksjonen skal foregå i Norge
senere. I forretningsideen ligger et mål om at dette samarbeidet som foreløpig har vært
organisert gjennom prosjektet til LGNS, skal videreutvikles til en avtale med GNS AS om
spinning av ull til forskjellige typer garn. For å lykkes i dette, må ulla samles inn og sorteres,
enten på Gol hos Norilia, eller helst i egne lokaler i Gausdal. Uansett må ulla sorteres etter
våre egne kriterier for å kunne nytte mest mulig og unngå så lite avfall som mulig. Hvis ulla
sorteres i Gausdal så krever det investering i blant annet ett opplegg for sortering - bord,
vekt, baljer, tralle til ullsekker ol, samt en presse som gjør at ulla kan fraktes til Grimstad på
en hensiktsmessig måte.

Produksjon av ryegarn har så langt blitt produsert av Telespinn i Svartdal, men på grunn av
lite kapasitet hos de ønsker vi å produsere dette selv i lokaler i Vestre Gausdal.

For å starte opp produksjon av ryegarn, er det i tillegg til selve ryegarn maskinen, behov for
«bygging» av mindre rom/oppsett i en del av lokalet. Dette kan være av for eksempel
lettvegger, hensikten er å ha oppvarming i kun i den delen som krever det. Innkjøp av
maskiner til produksjon av ryegarn samt tilrettelegging for sortering av ull er førsteprioritet.

For at dette videre skal være mest mulig formålstjenlig og bærekraftig, ønsker vi å
nyttiggjøre restproduktet av ulla som ikke kan nyttes til ryegarnproduksjon i form av
ullpellets. Som igjen kan nyttes til jordforbedring. Her vil det være behov for en pellet maskin.

Kurs i veving av ryer blir i dag gjort i samarbeid med Nannestad Husflidslag, med ønske om
å utvide tilbudet om vevkurs til andre husflidslag rundt om i landet. Vi ser at lokalene vi har
leid kan nyttes både til kurs i blant annet veving, ullsortering for bonden, andre kurs relatert



til GNS, samt etterhvert kunne tilby et vareutsalg hvor kundene også har mulighet til å se
hvordan produktene blir til.

· Markedet

Kundegrupper:

LGNS sine medlemmer i hele Norge

Gårdsbutikker til medlemmene

Rekoringer i hele landet

Hytteeiere/ Turister

Husflidslag

Markeder

Spinnerier(salg av råull)

Veverier (salg av garn/tråd)

Konkurrenter:

Andre spinnerier med utsalg

Garnprodusenter

Importert garn

Butikkjeder

Ullmottak

· Markedsstrategi/markedsplan

SWOT analyse - sterke sider, svakheter, muligheter, trusler:

Sterke sider: vi har allerede et marked gjennom medlemmer og deres
gårdsbutikker/markedssalg. Vi har styring over hele produksjonslinjen fra ull ute hos
medlemmene til ferdig produkt og salg gjennom medlemmene sine kanaler. Produktene
treffer et nisjemarked.

Svakheter: markedet blir for snevert, relativt høye priser begrenser kundegruppen.
Produktene treffer et nisjemarked.



Muligheter: tilby produktene ut på det åpne markedet, men ikke inn i butikkjeder. Nettbutikk.
Spesialbutikker for garn og husflidsprodukter. Produsere mer ferdige strikkeprodukter og
andre produkter for salg.

Trusler: vi får ikke inn nok ull. Sviktende marked. Uforutsette hendelser i produksjonslinjen.
Endringer i økonomi, både nasjonalt og internasjonalt.

Markedsplan:

Markedsundersøkelse til medlemmer i LGNS sendt ut 10.03.22.

I første fase har vi allerede en kommunikasjons og distribusjonskanal for produktene
gjennom medlemsmassen på ca 500. En god del av medlemmene har egne gårdsbutikker,
er aktive i forskjellige Rekoringer og deltar på markeder.

Prisen på produktene vil være høy i forhold til masseproduserte varer som selges i
kjedebutikker, men vi anser våre kunder som bevisste på kvalitet framfor pris.

Markedsundersøkelse utenfor LGNS bør vurderes.

· Økonomi og budsjetter, kapitalbehov og finansiering

Se vedlegg

· Organisering og administrasjon av virksomheten

GNS AS vil ha forretningsadresse i Gausdal kommune. Det vil bestå av et styre på 5 samt
en daglig leder.

Produksjon av ryegarn, ullsortering, produksjon av ullpellets, utsendelse av varer til kunder
og på sikt et kunnskapssenter for håndtverksfag innen ull og skinn er tenkt etablert i lokalene
i Gausdal. Kontrakt med Helleberg sag ble signert i mars 2022, hvor vi da håper på oppstart
av drift seinest januar 2023. I driften ser vi for oss å ha opptil 5 ansatte, i begynnelsen vil
behovet være rundt 2 personer, mulig flere i deler av sesongen. I begynnelsen vil mye av
produksjonen være sesongbasert (pga av innsamling av ull, 1-2 ganger i året), men vi ser for
oss å øke dette etter hvert i takt med produksjon av andre produkter. Arbeidskraft vil vi hente
i fra lokalmiljøet så langt det lar seg gjøre.

· Handlingsplan

Fremdriftsplan 2022, ansvarlig: styret og daglig leder

Januar



Opprette bankforbindelse
Møte med kunderådgiver bank
Opprette regnskapsprogram og regnskapsfører
Produsere x kg ryegarn Telespinn
Ullsortering Gol
Februar
Avklare firmastruktur
Utarbeide budsjett, forretningsplan/ide, styreinstruks, xx
Søke mva reg
Produsere x kg ryegarn Telespinn
Ullsortering Gol
Styremøte
Mars
Starte søknadsrunde Svatsum
Søke IN
Signere husleieavtale
Generalforsamling, avklare styresammensetning og daglig leder
Bestille ryegarn maskin
April - Mai
Avklare betaling klasse 2 ull med Norilia
Avklare ullsortering Svatsum
Avklare kostnader/avtale med PHL
Oppfølging av saker
Juni
Spinning Grimstad
Juli
Spinning Grimstad
August
Spinning Grimstad
Starte salg av garn
September
Innsamling ull
Salg av garn
Oktober
Innsamling ull
Installering ryegarnmaskin
November
Innsamling ull
Prøveproduksjon ryegarn
Desember
Innsamling ull
Prøveproduksjon ryegarn

· Vedlegg

1. Budsjett og finansieringsplan
2. Driftsbudsjett




