
Referat fra møte i samarbeidsrådet 13.juni 2019 
 

Tilstede: Edvard E. Lund, Kari Ingeborg Hårstad, Erik Olufsen, Modulf Aukan, Gunn Randi Fossland, 

Arve Goa.  

 

Aktuelle tema/saker som ble innsendt før møtet: 

- Organisering av felles busstur til «Dyregod-dagene» 30.august- 1.sept (fra Vean-Kjelklia-

Batnfjordsøra). Det ble diskutert om det sendes ut informasjon om arrangementet til 

skoleelever i Aure. Men det ble konkludert med at det ble for mye arbeid å organisere felles 

tur, da de fleste vil styre dagen selv. Og kjører når det passer best selv.   

Orientering fra kommunen: 

- Jobber med oppfølging av driveplikt og bortleie av jordbruksjord i kommunen. Er et langvarig 

prosjekt som kan ta opptil flere år før prosjektet blir ferdig. Konstant oppfølging. I forbindelse 

med dette ble det tatt opp et ønske om at «neste steg» i prosjektet er å organisere leieforhold 

slik at man kan unngå lange kjøreavstander for leiejord, på grunn av strid med naboen o.l. Det 

skulle vært mulig med «bytte» (fremleie) av leiejord imellom bønder. Dette da det er lite 

bærekraftig og miljøvennlig for landbruket å kjøre lange avstander for å høste fôr.  

Et annet tema som ble tatt opp i forbindelse med jordleieavtaler var om hvordan kommunen 

løste/behandlet dispensasjonssøknader for avkortning for leietid til inntil 5 år. Det ble nevnt at 

dette er bedre enn å ikke ha en avtale i det hele tatt. I slike situasjoner bør kommunen se an 

situasjonen for hvem som skal få 5 år og ikke. Det ble også nevnt i forbindelse med dette at et 

eventuelt felles vedtak for innvilgelse av 5.årskontrakt skulle vært tatt opp i politisk 

behandling.  

- Hjortejakt: Sør-Tustna har søkt om økning på 50%. Fått innvilgelse på dette. 

Samme tildeling som i fjor(2018) til vald uten plan ellers i kommunen.   

- Edvard har orientert KOMUT om oppstart av et prosjekt ifm. Oppfordring til organisering av 

vald. Aursundet, Tustna o.l.  

Aure sau og geit:  

- 26-28.juli: gjeterhund kurs. Gjeterhund prøve i alle 3 klasser 28.juli. Lokasjon er uvisst.  

TINE: 

- Kusignalkurs til høsten oktober/november.  

Bondelaget: 

- årsmøte i slutten av oktober 

- Bondekafeer, eksempelvis reisebrev fra Modulf. Orientering fra tur til alpene – september. 

- Aktuelt tema: kvinnelige bønder. Ungdomskveld med dette som tema i høst  

Bonde og småbrukarlaget: 

- Årsmøte i høst. Oktober/november.  

- Fylkeslaget jobber med studietur til Sveits (første halvdel av september) besøk til bønder, 

foredling, salg av varer osv. Alle med tilknytning til landbruk kan melde seg på.  

 



Landbruk Nordvest:  

- Hjorteregistrering/Beiteskade på eng. Har søkt til fylkesmannen for registrering av 

hjortebeiting for hele Møre og Romsdal, fikk søknaden innvilget. Har søkt om å få flere enn 1 

vert i kommunen, fikk dette gjennom viltfondet. Er i dag 4-5 gårdbrukere i Aure som er med 

på registreringen, disse har to felt hver: Nysådd eng og etablert eng. Veldig positivt å få midler 

fra viltfond. Dette blir et 3årig prosjekt for hele Møre og Romsdal. Skal registrere hjemme hos 

30 gårdbrukere i hele fylket.  

- Tirsdag 18.juni. grashøstedag – demo, Fræna. Program på hjemmesiden. 

- Markdag Eng på smøla- demofelt med avdriftsreduserende dyser. Mindre avdrift ved 

sprøyting. 3 forskjellige dyser.  

-   

Nortura: 

- Et møte for sauebønder i dag (13.juni). Med oppfôring etter beite som tema.  

 

Andre tema som ble tatt opp:  

- Bondelaget: Det er lite fokus på agronomien i dagens jordbruk. Ønske om å kunne få 

organisert «Jordlappen» – kurs (v/Landbruk Nordvest). Dette kurset omhandler struktur, livet i 

jorda, jordpakking o.l. Kurset varer i et par dager. Vil kanskje skje i slutten av august?  

- Kom inn et forslag om å invitere leder i Kyststreif til samarbeidsrådet. Ingen motsigelser til 

dette.  

- Kom inn et forslag om å invitere leder i «kommunalt hjorteviltråd» til samarbeidsrådet for 

landbruket. Ingen motsigelser til dette.   

 

 

Det settes spørsmål om det er gunstig å ha 2. møte i samarbeidsrådet allerede på juni. Dette på grunn 

av at arrangement som skal foregå på høsten ikke er planlagt enda. 

Et forslag fra kommunen er derfor å sette 2.møte til august/september? Det vil da med andre ord være 

1 møte i februar, og 1 i august/september i løpet av et år.  

 


