
 
 

 
 

 

 
   

Saksframlegg 
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SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - GNS AS  
 
Vedlegg: 
Søknad fra GNS AS 22.04.2022 om tilskudd fra næringsfondet
  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
GNS AS søker om kr. 150.000,- i tilskudd fra næringsfondet i Gausdal til etablering av 
lokaler og anskaffelse av maskiner til produksjon av produkter basert på ull gammalnorsk 
spælsau. Kommunedirektøren tilrår at søknaden imøtekommes. 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
GNS AS (928 507 300) ble etablert 6. desember 2021 og holder til på Helleberg Sag i Vestre 
Gausdal. Målet for bedriften er å øke den økonomiske verdien av ull fra gammelnorsk 
spælsau for bøndene gjennom produktutvikling, produksjon og tilgjengeliggjøring av 
produktene i det norske markedet. 

De eksisterende ullmottakene og spinneriene i Norge har ikke kunnet bruke ull fra eldre 
saueraser fordi de morderne industrimaskinene som er i bruk nå, ikke er tilpasset fibertypen 
fra eldre raser. Ulla blir derfor klassifisert i lavere klasser på ullmottakene. 

Landslaget for gammalnorsk spælsau har gjennom et forprosjekt vist at den aktuelle ulla 
godt kan brukes til produksjon av gode garnkvaliteter og produkter av disse, når sorteringen 
er riktig samt egnede maskiner og produksjonslinjer er tatt i bruk. Prøveproduksjonen er 
gjennom forprosjektet i regi av Landslaget, gjort hos en produsent som ikke har kapasitet til 
å ta full ordinær produksjon basert på normal forventet tilgang på ull fra rasen. 

GNS AS har i samarbeid med kunnskapsparken Skåppå, identifisert et totalt 
investeringsbehov i maskiner og bygninger på kr. 2.305.000,-. Av dette utgjør egeninnsats kr. 
200.000,-. Totalt er det budsjettert med kr. 775.000,- tilsvarende 37 prosent av kr. 



  
 
 

  
 
 

 

 
2.105.000,- fra næringsfondet i Gausdal. Til første fase søkes det om et tilskudd på kr. 
150.000,- fra næringsfondet i Gausdal. 

GNS AS anslår bemanningsbehovet til å være fem personer ved full drift og to personer i 
oppstartsfasen.  

Etter retningslinjene kan det ytes tilskudd på inntil 25 prosent normalt avgrenset til kr. 
150.000,-, fra næringsfondet i Gausdal til investeringer i produksjonslokaler og maskiner. 

I forbindelse med etableringen av foretaket, er det tidligere bevilget et etableringsstipend 
fra næringsfondet på kr. 30.000,-. 

 
VURDERING: 
Kommunedirektørens vurdering er at denne etableringen korresponderer godt både med 
ambisjonene i landbruksplan for Lillehammer-regionen og med strategisk næringsplan for 
Lillehammer-regionen. Det vurderes også som positivt at etableringen skjer i en del av 
kommunen som har gode forutsetninger for å huse flere virksomheter. Det er ikke ofte det 
etableres produksjonsbedrifter med ambisjoner om fem arbeidsplasser i Vestre Gausdal.  

Forretningskonseptet fremstår som godt gjennomarbeidet og det vurderes som positivt at 
kunnskapsparken Skåppå er engasjert som kompetansepartner. Det øker sannsynligheten 
for at prosjektet lykkes. 

Den ønskede tilskuddsandelen på 37 prosent fra næringsfondet til gjennomføring av hele 
prosjektet, er godt over den andelen på 25 prosent som retningslinjene normalt åpner for. 
Samtidig bidrar det til å tydeliggjøre at bidrag fra næringsfondet vil være vesentlig for 
realiseringen av konseptet.  

Etableringen av en fullskala produksjonsvirksomhet av denne typen krever kapital og 
medfører risiko. Kommunedirektøren vurderer det derfor som fornuftig at prosjektet er 
tenkt delt i faser og at det til første fase er søkt om et tilskudd på kr. 150.000,-. 
Faseinndelingen gjør det mulig å justere kursen undervegs basert på etappeevalueringer.  

Kommunedirektøren tilrår at søknaden behandles positivt.  

Før behandlingen av saken, gjenstår kr. 479.000,- av årets ramme til prosjektstøtte fra 
næringsfondet. 

 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
GNS AS ytes på de vilkår som fremgår av retningslinjene for næringsfondet i Gausdal, et 
tilskudd på kr. 150.000,- til investering i lokaler og maskiner for mottak av ull og tilvirking av 
produkter. 

Gjennomføringsfristen for første fase settes til 31.12.2023. 

 


