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SAMMENDRAG: 
Holthaugen gård v/Anita Veisten søker om tilskudd fra næringsfondet for etablering av 
ysteri, utstyr for produksjon samt vogn for utsalg. Kommunedirektøren tilrår at det ytes et 
tilskudd på kr. 41.000,-. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Holthaugen gård v/ Anita Veisten (918 554 602) Holthaugen gård v/Anita Veisten søker om 
tilskudd fra næringsfondet for etablering av ysteri, utstyr for produksjon samt vogn for 
utsalg. Det søkes totalt om et tilskudd på kr. 180.000,-. 
 
Investeringer i egnede lokaler samt anskaffelse av utstyr for produksjon og uttesting utgjør i 
sum ca. kr. 164.000,-. 
 
Til investering i lokaler samt anskaffelse av maskiner og utstyr for produksjon, kan det ytes et 
tilskudd fra næringsfondet på inntil 25 prosent av kostnaden. For det konkrete prosjektet 
utgjør dette kr. 41.000,-. 
 
Det er undervegs i dialogen med søker, ytt et etablererstipend fra næringsfondet gjennom et 
delegert vedtak på kr. 25.000,-.  
 
 



  
 
 

  
 
 

 

VURDERING: 
Kommunedirektøren vurderer etableringen av småskala ysteri med tilhørende 
utsalgsfasiliteter, som meget positiv. Å øke produksjon og utbudet av produkter fra småskala 
ysteri er i tråd med prioriteringene både i gjeldende landbruksplan og næringsplan. Det 
vurderes også som positivt at søker har en strategi for omsetning av produktene. 

Kommunedirektøren tilrår at søknaden vurderes positivt og tilrår at det ytes et tilskudd fra 
næringsfondet på kr. 41.000,- til investeringer i lokaler samt anskaffelser av maskiner og 
utstyr for produksjon. 

Før behandlingen av denne saken gjenstår kr. 398.398,- av årets ramme for prosjektstøtte. 

 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Holthaugen gård v/ Anita Veisten ytes et tilskudd fra næringsfondet på kr. 41.000,- til 
investeringer i lokaler samt anskaffelser av maskiner og utstyr for produksjon. 

Tilskuddet ytes på de vilkår som fremgår av gjeldende Retningslinjer for næringsfondet i 
Gausdal og det gis frist til 31. desember 2022 med å gjennomføre tiltaket. 


