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Prosjektnavn

Søknad om utvidet aktivitet for lokalmatsalg

Arkivsak

Kort beskrivelse
Mat fra Øyerfjellet vil etablere et utsalg for lokalmat for å enklere kunne nå ut til en større
kundemasse.
Prosjektbeskrivelse. NB! Husk å beskrive og svare på det kriteriene etterspør!
Lokalmatutsalget skal bygges i et av foretakets eksisterende driftsbygninger. Utsalget skal være en
selvbetjent butikk. Mat fra Øyerfjellet tilbyr per nå varer via egne markeder og Reko-ringer. Utsalget
etableres på bakgrunn av at vi ønsker å kunne møte en større kundegruppe ved å tilby en fleksibel
løsning for forbrukeren og dermed øke den lokale verdiskapingen.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Prosjekteier

Mat fra Øyerfjellet
Org.nr:917386234
johannes.bergum@gmail.com

Fjellstadvegen 122
2636 ØYER

91698592

Midtbygdsvegen 210
2636 ØYER

91698592

Midtbygdsvegen 210
2636 ØYER

91698592

Kontakt

Antall årsverk (heltid/deltid): 1 /
Johannes Bergum
johannes.bergum@gmail.com

Prosjektleder Johannes Bergum
johannes.bergum@gmail.com

Prosjektbeskrivelse
Bakgrunn
Mat fra Øyerfjellet ble opprettet i 2016 og består i dag av seks gårder. Foretaket har så langt bedrevet
salg av lokalt foredlet mat via egne markeder og lokale Rekoringer. Foretaket ønsker nå å kunne møte
en større kundegruppe ved å kunne tilby et fleksibelt og tilgjengelig utsalg.
Effektmål
Ved å etablere et utsalg vil vi få til et større volum på egenproduserte produkter og dermed øke den
lokale verdiskapingen og sikre et aktivt landbruksmiljø i Øyer. Uten levende bygder, ingen turister.
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Resultatmål
På lengre sikt sikre salg av egenprodusert varer, og også av varer fra andre produsenter i området.
Målet er også å kunne bidra til å skape 1/2 årsverk i løpet av det første året av driften, og på sikt 1
årsverk.
Måleindikatorer
Foretakets mål ved å etablere utsalget er å øke totalomsetningen av egne varer. Målet er at utslaget
skal øke salget av lokalmatproduksjon hos foretakets medlemmer med 50%.
Aktiviteter
For å nå ut til kundegruppe vår vil vi ta i bruk følgende hjelpemidler:
-Annonsering og informasjon via sosiale medier
-Salgsbukker og skilting
-Nyhetsbrev til våre kunder
-Annonsering via Øyermagasinet
-Arrangement, f.eks. på åpningsdagen og ved andre høytider
Målgrupper
Vi ønsker å nå ut til både tilreisende hyttebefolkning og sambygdinger ved å tilby et utsalg som kan
besøkes når det passer kunden selv.
Forankring
Prosjektets forankring er i tråd med kommunens målsetning om økt verdiskapning basert på
fritidsbebyggelse.
Foretakets medlemmer er kjent med Mattilsynets retningslinjer for salg av lokalmat.
Prosjektorganisering
Mat fra Øyerfjellets er alle delaktige i prosjektet. Foretakets styre er prosjektkoordinator.
Samarbeidspartnere
Foreløpig er prosjektet et samarbeid mellom Mat fra Øyerfjellets medlemmer. På sikt ønsker vi å
kunne samarbeide med andre lokale matprodusenter for å kunne tilby et stort og variert vareutvalg.
Tids-/milepælsplan
Startdato: 10.11.2021 Sluttdato: 30.04.2022 Milepælsplan vedlagt søknad: Nei
10.11.21: Bygging av lokalmatutsalg i eksisterende driftsbygning på Moe gård.
20.11.21: Åpning av lokalmatutsalg.

Kostnad-/finansieringsplan
Mottatt offentlig støtte tidligere:Nei

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene:Nei
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Kostnadsplan
Tittel
Annonsering
Betalingsløsninger,
teknisk utstyr
Bygging av butikk
Fryseskap
Markedsføringsmatriell
Skilting
Sum kostnad

Finansieringsplan
Tittel

2021

2022

4 000

4 000

50 000
50 000
15 000
10 000
30 000

2023

2024

2025

8 000
50 000
50 000
15 000
20 000
30 000

10 000

159 000

14 000

2021

2022

SUM

173 000

2023

2024

2025

SUM

*Søknadsbeløp
Egenkapital

100 000
73 000

100 000
73 000

Sum finansiering

173 000

173 000

Geografi
3440-Øyer

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato
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