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Elin og Johannes Hauge. Gardskafe – finansiering  
 
 
Rådmannen si  tilråding: 

 
Elin og Johannes Hauge får eit utviklingstilskot stort kr 50.000 til etablering av gardskafe. 
Tilskotet vert finansiert ved posten bedriftsutvikling. 
 
 
 
 
 



Saksutgreiing: 

 
Prenta vedlegg:  
Uprenta vedlegg: Søknad med vedlegg 
 
 
Utval som har vedtaksmynde: Næringsutvalet 
 
 
Fakta: 
 
Elin og Johannes Hauge produserer bær og noko grønsaker på garden sin på Skjolden. Dei er no i ferd med 
å utvikle denne aktiviteten og planlegg ein gardskafe der det ma vert sal av ulike produkt frå garden. Det er 
og aktuelt å ta inn produkt frå andre produsentar for sal. Tunet der kafeen er tenkt er romsleg og med 
svært fint utsyn utover fjorden. Prosjektet beskriv dei slik: 

Prosjekt «Haugsbui»  på  Gnr 26/1, org nr 996250822, Lustravegen 4332, 6876 Skjolden 

 

Hauge gard ligg i enden av verdas lengste fjord, med fantastisk utsikt utover fjorden og opp til dei 
høge fjella rundt. Det at me er plassert rett attmed fylkesvegen gjer at me har eit stort potensiale til 
å få folk til å ta ein stopp hjå oss. 

Me har gjennom fleire år opparbeid oss ein kundemasse når det gjeld bærsal direkte frå garden, og 
no er tida inne for å satse litt større. 

Ein kafe med enkel servering har vore i tankane lenge, og skal me gjere det, er dette rette tida. 

Gardstunet er stort, og me har gode moglegheiter for å ta imot ein god del folk.  

Tanken er at kundane skal sitte ute for å nyte plassen og utsikta. Det vil og vere nokre bord og 
stolar inne i «bua». 

Denne første sesongen vil verte å bli kjend med eit kundemønster, sjå kva som fungerer og kva som 
må endrast på, kva treng me meir av, evt kutte ned på, opningstider, logistikk i tunet etc etc 

Det er tenkt at me sjølve skal betjene «bua», ikkje ansette nokon.  

Til å produsere safta mm er Anne Lise Haukadal  ein mentor for Elin, og me har hatt ein 
prøveproduksjon på syltetøy og saft. Me vil leige plass i produksjonslokalet i Kroken, Fjordatunet, 
,som er eit godkjent produksjonslokale.  

Design på emballasjen og vår logo. Bumerke og plassering i enden av verdas lengste fjord. Dette 
kan me utnytte. Få hjelp av designer,  fått tips om td JKDesign 

Sesongen varer utover hausten. 

Framtidig kan ein utnytte fleire ressursar me har på garden som td hjortejakt, laksefiske, foredling 
av desse råvarene mm 

Johannes har lang erfaring som snikkar, forskalingssnikkar og arbeider godt med gravemaskin, så 
mykje av arbeider vil me gjere sjølv. 

Sjå vedlagte kostnadsoverslag 

Sjå vedlagte kostnadsoverslag frå elektrikar og  frå røyrleggjar. 



 Eldhuset på garden fungerer i dag som eit lite bærutsal det er ca 22 m2 stort 
 No skal det byggjast om til ein liten gardskafe med utsal av våre eigne varer og evt andre 

lokale produsentar 
 Me kan tilby:  
 Eigenprodusert saft 
 Eigenprodusert syltetøy 
 Ferske bær; jordbær, bringebær og hageblåbær 
 Ferske grønsaker frå eige drivhus 
 Is 
 Kaffi 
 Lett mat, td toast evt pizza 
 Søkje om skjenkeløyve, øl og vin 

Fekk i slutten av mai tilskot frå Innovasjon Norge på 400 000,- NOK. 

Vil bruke hausten og vinteren til bygging, og opning i juni 2022. 

Det er laga eit detaljert kostnadsoverslag på tiltaket. Samla er det kostnadsrekna til 834.000 kr. Det er tenkt 
slik finansiering: 

Eige arbeid                        154.000 

Tilskot Innovasjon N       400.000 

Utviklingstilskot LK         50.000 

Eigenkapital/banklån      230.000 

 

Vurdering: 
Vidareforedling og direkte sal av bær og foredla bærprodukt til både turistar og lokale, er ein marknad i 
vekst. Hauge har svært fin lokalisering og turiststraumen til Skjolden er aukande. Frå 2022 vil truleg og 
mykje av den utanlandske marknaden vere meir eller mindre på plass att etter pandemien. 

Rådmannen tilrår eit utviklingstilskot stort kr 50.000. 

 

 
Dato:    16.8.21                     
 
Jarle Skartun Olav Grov 
rådmann Næringssjef 
____________________________________________________________________ 
 
Særutskrift skal sendast:  Johannes Hauge <johanneshauge2301@gmail.com> 
m/kopi til: Stig Omar 
Eide 

  

 
 
 
 
 
 
 




