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SAMMENDRAG: 
Flora Nine Tangelder og Eric Visser søker om tilskudd på kr 70.000,- fra næringsfondet 
for fase én til etablering av ysteri basert på hold av melkegeiter. Tiltaket er i tråd med 
prioriteringer både i gjeldende næringsplan og landbruksplan. Kommunedirektøren 
tilrår derfor at søknaden behandles positivt. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Flora Nine Tangelder og Eric Visser søker om tilskudd på kr 70.000,- fra næringsfondet for 
fase én til etablering av ysteri basert på hold av melkegeiter. Prosjektet har en budsjettramme 
på totalt kr. 480.000,- hvorpå anskaffelse av varer og tjenester utgjør antatt totalt kr. 330.000,- 
 
Driverne forpakter Nordre Berg gård i Auggedal fra 1. oktober 2020 og har i lengre tid 
arbeidet med planer for etablering av et småskala ysteri. For første fase søkes det om tilskudd 
til grunnlagsinvesteringer i nødvendige lokaler, maskiner og øvrig utstyr for å kunne få på 
plass ysteriet.  
 
Driftsbygningen er fra 2006 og vurderes som godt egnet for det aktuelle dyreholdet samt 
gårdsysteri etter mindre ombygginger.  
 
Av Retningslinjer for næringsfondet i Gausdal, fremgår det at tiltak innenfor 
landbrukssektoren kan prioriteres der disse bidrar til realisering av sammenfallende temaer i 
både gjeldende næringsplan og gjeldende landbruksplan. Videre fremgår det at det til 
investeringer kan ytes et tilskudd normalt på inntil kr. 150.000,- avgrenset til 25 prosent av 
kostanden for anskaffelsene. 
VURDERING: 



  
 
 

  
 
 

 

Etablering av småskala matproduksjon, er prioritert både i gjeldende næringsplan og 
gjeldende landbruksplan. Det har de siden 2015 vært arbeidet aktivt gjennom 
næringsutviklingsarbeidet med å stimulere til etablering av et småskala ysteri da dette for 
tiden, ikke eksisterer i Gausdal eller Lillehammer-regionen. At det nå søkes om midler til 
etablering av et ysteri, vurderer Kommunedirektøren derfor som særlig positivt. 
 
Etablering og drift av ysteri vurderes som krevende både når det gjelder behov for 
kompetanse, lokaler, utstyr samt godkjenninger. Dette er en vesentlig utfordring for slike 
etableringer og Kommunedirektøren vurderer etableringen inndelt i ulike og påfølgende faser, 
som akseptabel.  
 
Søker har ikke mottatt tilskudd fra næringsfondet de siste tre årene.  
 
Før behandlingen av denne saken, gjenstår kr. 76.324,- av den fastsatte rammen for 2020 til 
prosjektstøtte. Tilskudd ytes under bestemmelsene for bagatellmessig støtte. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Flora Nine Tangelder og Eric Visser ytes på de vilkår som fremgår av Retningslinjer 
for næringsfondet i Gausdal, et tilskudd på kr 70.000,- for fase én til etablering av 
ysteri basert på hold av melkegeiter.  

 
2. Gjennomføringsfrist for prosjektet det søkes tilskudd til, settes til 31.12.2021 

 
3. Tilskuddet finansieres fra næringsfond og det gjøres slik endring i budsjett for 2020  

14703.1901.3253 økes med kr. 70.000  
19502.1901.3253 økes med kr. 70.000 


