
Søknad om medfinansiering fra næringsfondet i Gausdal kommune 

 
 
GNS AS, org nr 928 507 300. 

Forretningsadresse: Vestringsveien 1888, 2653 Vestre Gausdal 

Søknadsbeløp:150 000 kr fase 1, 2022. (Totalt behov: 775 000 kr) 

Kontaktperson: Anne Lise L. Sandnes, styreleder, gns@gnsas.no 

 
 
GNS AS er et nystiftet aksjeselskap som er heleid av Landslaget for gammalnorsk spælsau 
(LGNS). GNS AS skal produsere og omsette varer av/for gammalnorsk spælsau til det beste 
for LGNS sine medlemmer. Bærekraft og verdiskaping er nøkkelord for produksjon. 

Grunnlaget for å danne et AS kom i forbindelse med et prosjekt som LGNS startet i 2019-
«Ull fra gammalnorsk spælsau, fra råvare til produkt». Her var intensjonen å se på hva man 
kunne utnytte ulla fra denne sauerasen til, slik at bonden kunne få bedre betalt for den. Slik 
det er i dag når den leveres til ullmottak, blir størsteparten av den klassifisert i den den 
klassen som gir minimal utbetaling, dvs kr 0. Den beste spælulla, som oftest er lammeull, blir 
det betalt rundt 30,- kr for. 

Prosjektet har vist at med riktige behandling fra sortering, håndtering og riktige maskiner, lar 
det seg fint gjøre å produsere ønsket produkt, dvs garn av ulik type til ulike formål 
(strikkegarn, tråd til pledd, tråd til tekstil etc) samt ryegarn. Det har blitt testet forskjellig typer 
strikk av forskjellig typer garn, bla raggsokker, gensere, skjerf ol. Det har blitt vevd tekstilstoff 
og laget bla en flott tweed-jakke, og det er en testproduksjon av pledd som resultat av 
kommer nå i april. 

I forbindelse med produksjon av produkter, kjøp og salg av varer, ble vi avhengige av en 
distribusjonskanal og mulighet til omsetning av varer. LGNS som organisasjon har ikke 
mulighet til dette jfr vedtekter, vedtak om å opprette et AS ble da godkjent høsten 2021. 

Produksjon av ryegarn har så langt blitt gjort hos Telespinn i Telemark. Det har vist seg å bli 
et meget bra produkt, som i samarbeid med Nannestad Husflidslag er testet ut i produksjon 
av ryer. Ryene som er vevd er av høy kvalitet, vevkursene som er holdt har blitt veldig 
populære, og etterspørsel for ryegarn stor. Telespinn har ikke kapasitet til å lage så mye 
ryegarn som vi i dag har bestilling på, dette uten noe annen markedsføring enn de kursene 
som er holdt i Nannestad. Leder i Husflidslaget der ønsker å ta dette videre ut til alle lagene i 
Norge, men før vi kan gjøre det så trengs det mulighet til å produsere garnet i større kvanta. 

Tanken på å produsere blant annet ryegarn selv startet, og høsten 2021 ble vi tipset om ledig 
lokale i Vestre Gausdal, Helleberg sag. De ble kontaktet og vi ble møtt av positive og 
hyggelige eiere, og lokalene er særdeles egnet til produksjon og drift med tanke på ull og 
håndtering av dette. Kontrakt med de 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. Vi ønsker også å nyttiggjøre restproduktet av ulla 
som ikke kan nyttes til ryegarnproduksjon i form av ullpellets. Som igjen kan nyttes til 
jordforbedring.  

For å starte opp drift av rygarn, er det 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 
delen som krever det. Innkjøp av maskiner til produksjon av ryegarn samt tilrettelegging for 
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sortering av ull er førsteprioritet. For å kunne investere i dette så trenger vi økonomisk støtte 
i form av lån, fond og tilskudd.  

 
Vi har innledet et samarbeid med Skåppa i tillegg til næringsrådgivere i kommunen. Det 
levert en søknad til Bærekraftfondet som er til behandling. Vi ønsker også å søke Innovasjon 
Norge og eventuelt andre fond som er egnet til det vi skal gjøre. Foreløpig er det kun mottatt 
kr 30000,- i etablererstøtte fra Gausdal kommune. 
 
For å komme i gang med første fase i år søker vi næringsfondet om medfinansiering på kr 
150.000. 
 

Mvh 

GNS AS 

Anne Lise L. Sandnes, styreleder 

 
 
 
Følgende vedlegg til søknaden:  

1. Forretningsplan 
2. Kostnads og finansieringsplan 

3. Driftsbudsjett 

 


