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Søknad

Søknadsnr. 2020-0005 Søknadsår 2020 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Søknad om investeringstilskudd for pakke og veieutstyr slakteri

Kort beskrivelse

Vi skal investere i nytt utstyr for veiing og pakking av kjøtt

Prosjektbeskrivelse

Hafjell Slakteri er nystartet og i oppstartfasen, i den sammenheng trenger vi en del utstyr. Med denne søknaden

vil vi søke om støtte til ny og praktisk pakkemaskin samt vekt. Vi trenger dette utstyret for å få laget ett godt nok

sluttprodukt til forbruker.

I tillegg til vekt og pakkeutstyr investerer vi også i nettsider med nettbutikk. Vi legger dette inn i 

samme søknad.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Hafjell Slakteri as 

Org.nr:924730846
Strømshuguvegen 28

2636 ØYER

95816880

Kontakt-
person 

Knut Sørlundsengen Strømshugguvegen 28

2636  ØYER

95816880

Prosjekt-
leder

Terje Moheim Skålbakken 1

2635  TRETTEN

95824502

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon

Bakgrunn

Hafjell Slakteri er nystartet, vi tok over Det Lille Slakteriet til Jan Kampesveen og flyttet det til Øyer og 

slakteriet til Knut Sørlundsengen. Her leier vi lokaler og skal drive vår virksomhet. Noen har kanskje 

hørt om Hafjell Mat og kobler det mot samme selskap, det er ikke riktig annet en at vi driver på 

samme sted.

Selskapets strategi og framtidsplan er å være det lokale tilbudet til produsenter når det gjelder 

slakting, om det er bonden eller jegeren eller fallvilt gruppa i kommunen. Vi er fullt ut efta godkjent 

slakteri, nedskjæring og produksjonsbedrift.

I tillegg til leieslakting vil vi satse på slakt og produksjon av produkter for videresalg til forbruker. 

Vi planlegger også å utvide med salg av kortreist mat til matbutikker og serveringssteder i 

nærområdet.
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Vi merker i markedet at tiden er mer moden for denne type virksomhet nå en forrige gang da Hafjell 

Mat prøvde seg for 10 år siden.

Nå er vi oppstarten og ser at vi vil forbedre produktet og investeringen vår med en ny pakke linje og 

butikkvekt.

Prosjektmål

For 2020 har vi budsjettert med omsetning på 1.500.000,- av produkter solgt fra vårt utsalg/messer 

etc. I 2021 forventer vi å øke dette til nærmere 3.000.000,- 

For at vi skal klare dette er vi helt avhengig av en effektiv pakkelinje med skikkelig butikkvekt for riktig 

merking. Med dette utstyret på plass kan vi spare 70’ – 80.000,- i året bare i arbeidsinnsats.  Vi vil 

også klare og omsette mer pga. effektiviteten i produksjon.

Forankring

Ingen forankring utover Hafjell Slakteri AS

Prosjektorganisering

Ingen egen organisasjon på prosjekt, da dette kun er en investerings søknad til innkjøp av utstyr for 

effektivisering.

Samarbeidspartnere

Ingen

Aktiviteter

Ved innkjøp av dette utstyret regner vi med å ha det i drift i slakteriet iløpet av en måned. Medio Juni burde 

dette være på plass og klart til grillsesongen, vi venter stor pågang i sommer.

Målgrupper

Vår målgruppe er innbyggere i Øyer/Tretten, Lillehammer, Gausdal, Fåvang/Ringebu. I tillegg satser vi 

mot hytteeiere/turister i området både sommer og vinter. Vi starter utviklingen av egne hjemmesider 

hvor vi også kommer til å innføre en nettbutikk for i første omgang bestilling av varer for henting i vårt

utsalg bestemte dager/tider hver uke.

Resultat

Ved anskaffelsen av disse maskinene vil vi kunne pakke flere forskjellige produkter i «riktig» forpakning. Vi har 

mulighet til å pakke mer på kortere tid. Anslår at vi kan spare borti 30% av tiden som går med til pakking av 

produktene våre i dag.

Effekter

Bedre drift, bedre sluttprodukt

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Skal skje umiddelbart
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Kostnadsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

Butikkvekt   60 000   60 000

Nettside/Nettbutikk   20 000   20 000

Pakkemaskin   120 000   120 000

Sum kostnad 200 000 200 000

Finansieringsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

Egen finansiering   100 000   100 000

Øyer kommune   100 000   100 000

Sum finansiering 200 000 200 000

Geografi

521-Øyer

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato


