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Søknad

Søknadsnr. 2021-0002 Søknadsår 2021 Arkivsak

Støtteordning Øyer kommune - Kommunalt næringsfond 2021

Prosjektnavn Utviklingsprosjekt - Hafjell Slakteri AS

Kort beskrivelse

Hafjell Slakteri driver med slakt og videreforedling av kjøtt fra lokale bønder og jegere.  Hafjell Slakteri

er i en oppbyggingsfase der de stadig utvikler nye lokalmatprodukter for direktesalg eller salg 

gjennom butikker/markeder. De har nå behov for en prosess der de ser på utvidelse av kapasitet, 

utvider marked/kunder og utvikler ny profilering og markedsføring for å nå kundene.

Prosjektbeskrivelse. NB! Husk å beskrive og svare på det kriteriene etterspør!

Behov/mål for prosjektet 

•    Utvidelse av eksisterende lokaler og bistand til denne prosessen, deriblant bistand med søknader

•    Kunde, marked og produktutvikling som svarer til behov hos kunde marked 

•    Produkter og tjenester i flere markedskanaler 

•    Større nettverk 

•    Ny emballasje og ny profilering for selskapet 

Forlag til leveranse fra Skåppå

Arbeidspakke 1 – Utvidelse av produksjonskapasitet 

Bistand i arbeid med utvidet produksjonslokale 

•    Utredning av tomt- adkomst med mere 

•    Leiekontrakter 

•    Utforming av lokaler 

•    Søknader 

Arbeidspakke 2 – Kunde og marked 

Arbeidsverksted for å arbeide med kunder, marked og markedskanaler

•    Arbeid med kunde/marked (hvem er de ulike kundegruppene, hvilke produkter kjøper de, og hvor 

kjøper de produktene sine, markedsundersøkelser) 

•    Produktutvikling for å møte kundens behov
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•    Arbeid med markedskanaler og nettverk 

Arbeidspakke 3  - Markedsføringsmateriell  

Møter med Innovasjon Norge for å se på mulighetene for å utvikle ny emballasje på produktene

•    Se på muligheter for ny emballasje basert på arbeidet som blir gjort i arbeidspakke 2 (behov hos 

kundene og hvilke markedskanaler produktene skal selges gjennom)

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Prosjekteier Hafjell Slakteri AS
Org.nr:924730846

Strømshuguvegen 28, 
2636 Øyer

2636 ØYER

90971380

Antall årsverk (heltid/deltid): 9 / 

Kontakt Hafjell Slakteri -

    
90971380

Prosjektleder Skåppå AS vågåvegen 35

2680  VÅGÅ

40552401

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn

Bakgrunn

Hafjell Slakteri driver med slakt og videreforedling av kjøtt fra lokale bønder og jegere. Slakteriet 

skiller seg markant fra andre småskala slakteri ved at de tar i mot dyreraser som ikke kan slaktes av 

større mer strømlinjeformede slakteri. Eksempelvis storfe av typen Jak, svineraser med ull og lignede. 

Hafjell Slakteri er også i en oppbyggingsfase der de stadig utvikler nye lokalmatprodukter for 

direktesalg eller salg gjennom butikker/markeder. Hafjell Slakteri ser nå at med den store pågangen 

av kunder, spesielt på høst, er det behov for å se på muligheter for utvidelser av lokaler/kapasitet. 

Dette betyr også at en må utvikle markedet og se etter nye kundesegmenter. De har kontaktet Skåppå

AS for å få bistand i denne prosessen.

Effektmål

Behov/mål for prosjektet

•    Utvidelse av eksisterende lokaler og bistand til denne prosessen, deriblant bistand med søknader

•    Kunde, marked og produktutvikling som svarer til behov hos kunde marked 

•    Flere markedskanaler 

•    Større nettverk 

•    Ny emballasje

Resultatmål

Behov/mål for prosjektet
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•    Utvidelse av eksisterende lokaler og bistand til denne prosessen, deriblant bistand med søknader

•    Kunde, marked og produktutvikling som svarer til behov hos kunde marked 

•    Flere markedskanaler 

•    Større nettverk 

•    Ny emballasje

Måleindikatorer

- utvidelse av drift: flere kilo slaktet/foredlet 

- utvidelse av kunder: flere kunder 

- utvidelse av kapasitet på slakteriet: flere kjølerom/mer lagringskapasitet/mer foredlingskapasitet i 

antall kilo

Aktiviteter

Arbeidspakke 1 – Utvidelse av produksjonskapasitet 

Bistand i arbeid med utvidet produksjonslokale 

•    Utredning av tomt- adkomst med mere 

•    Leiekontrakter 

•    Utforming av lokaler 

•    Søknader 

Arbeidspakke 2 – Kunde og marked 

Arbeidsverksted for å arbeide med kunder, marked og markedskanaler

•    Arbeid med kunde/marked (hvem er de ulike kundegruppene, hvilke produkter kjøper de, og hvor 

kjøper de produktene sine, markedsundersøkelser) 

•    Produktutvikling for å møte kundens behov

•    Arbeid med markedskanaler og nettverk 

Arbeidspakke 3  - Markedsføringsmateriell  

Møter med Innovasjon Norge for å se på mulighetene for å utvikle ny emballasje på produktene

•    Se på muligheter for ny emballasje basert på arbeidet som blir gjort i arbeidspakke 2 (behov hos 

kundene og hvilke markedskanaler produktene skal selges gjennom)

Målgrupper

Hafjell slakteris kunder er målgruppen.
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Forankring

Hafjell slakteri er eier av prosjektet

Prosjektorganisering

Skåppå AS er prosjektleder og vil lede prosessen i de tre arbeidspfakkene samt bistå med søknader og

annet som er nødvendig for å nå målene i prosjektet

Samarbeidspartnere

Skåppå AS vil gjennom SIVA midler delfinansiere prosjektet

Tids-/milepælsplan

Startdato: 22.02.2021 Sluttdato: 31.05.2021 Milepælsplan vedlagt søknad: Ja

Milepælsplan er vedlagt

Kostnad-/finansieringsplan

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

ja Hafjell slakteri har mottatt 100 000 kroner til innkjøp av diverse produksjonsutstyr. Dette utgjør ikke

mer enn 20% av totale kostnader av investeringene.

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei

Øyer kommune, 2020, 100 000 kr.
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Kostnadsplan

Tittel 2021 2022 2023 2024 2025 SUM

Arbeidspakke 1   30 000   30 000

Arbeidspakke 2   30 000   30 000

Arbeidspakke 3   30 000   30 000

prosjektledelse   3 000   3 000

Sum kostnad 93 000 93 000

Finansieringsplan

Tittel 2021 2022 2023 2024 2025 SUM

*Søknadsbeløp   30 000   30 000

Egeninnsats timer   33 000   33 000

Skåppå AS   30 000   30 000

Sum finansiering 93 000 93 000

Geografi

3401-Kongsvinger, 3403-Hamar, 3405-Lillehammer, 3407-Gjøvik, 3411-Ringsaker, 3431-Dovre, 3432-Lesja, 

3433-Skjåk, 3434-Lom, 3435-Vågå, 3436-Nord-Fron, 3437-Sel, 3438-Sør-Fron, 3439-Ringebu, 3440-Øyer, 

3441-Gausdal

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Hafjell Slakteri AS-søknad til næringsfondet i Øyer.docx   17 370 16.02.2021


