
Referat fra møtet i samarbeidsrådet 8.oktober 2020 
Til stede: Eddie Freij, Kari Ingeborg Hårstad, Erik Olufsen, Ingvar Gjerdevik, Arve Goa, Anitra Lindås,  

Orientering fra kommunen:  

- Både Eddie og Kari Ingeborg representerer administrasjon i to arbeidsgrupper for 

kommuneplanens samfunnsdel som skal fornyes over året.  

Eddie representerer arbeidsgruppa for bærekraftig utvikling, klima- og energiplanlegging. Og 

Kari Ingeborg representerer arbeidsgruppa for vekstkraftige lokalsamfunn og 

arealforvaltning.  

Mulige innspill til dette?  

Vil bli høringsrunde på nyåret. Vil være mulig å komme med innspill da også.  

Landbruk Nordvest:  

- Landbruk Nordvest har jobbet med «markdager» i høst, og ble ferdig med dette rundt 1.okt.  

- Fremover blir det jordprøvetaking til tela kommer 

- Ingen planer om fysiske arrangement i Aure/Smøla før jul, 

- Det vil bli arrangert nettbaserte kurs dersom nok interesse/påmeldte: Autorisasjonskurs, 

webinar om lagring av rotgrønnsaker blir 29.10 

- Klimakalkulatoren blir lansert 15.oktober nasjonalt. Det jobbes med å prøve ut et 

rådgivingstilbud på klima for vårt område (trolig Teams)  

- Mentorordninga vil fortsette i 2021. Det var med to deltakere og 1 mentor i år. Det er åpent 

for påmelding for nye søkere, med søknadsfrist 1.12. Informasjon vil bli lagt ut på 

hjemmesida.  

Bygdekvinnelaget:  

- Ingen arrangement i høst, vil komme en del på nyåret.  

Bondelaget: 

- Har hatt en bondekafe hittil i høst med tema om konsesjonsloven som ble holdt av en jurist 

hos fylkesmannen i Møre og Romsdal via Teams. Dette fungerte veldig bra.  

- Bondekafe fredag 16.okt 12-14.00 :– Kristian Ormset- Livet i jorda/jordstruktur.  

- Årsmøte torsdag 29.oktober, 20.00-23.00, Konrad Kongshaug, leder i Møre og Romsdal 

bondelag kommer! 

- Bondekafe i november tema økonomi. 

- Julelunsj i samarbeid med TINE.  

Bonde- og småbrukarlaget: 

- Ingen aktuelle hendelser.  

TINE: 

- Kvalitetsregelverket – skal gi melkeprodusenter viktige styringssignaler og grunnlag for 

forbedrende tiltak. Skulle lanserer over nyttår, men blir utsatt…  

- Dyrevelferdsindikatoren: skal fortelle noe om dyrevelferden på et enkeltbruk, basert på 

kukontrollbasen og fjøsbesøk. Dette blir et tema på et eget medlemsmøte via Teams. Vil bli 

kurs/nettkurs.  

- Klimakalkulatoren lanseres 15.oktober, vil bli en egen opplæring for gårdbrukerne.  



- Ellers er det følgende aktivitete/kurs:  

o Kvigeoppdrett: 26/10 og 30/10 

o Båsfjøs og nye krav 1/12 og 3/12 

o Klimatysdag 10/11, og 24/11 

- Julelunsj i samarbeid med bondelaget 

Skogeiarlaget: 

- Ikke noen konkrete planer om kurs i høst pga. Covid-19.  

- Årsmøte i Allskog i oktober.  

Andre tema som ble tatt opp:  

1. Neste møte bør holdes i slutten av januar. Da skal alle årsmøtedatoene være bestemt.  

2. Når det sendes ut beskjed om arrangement fra bondelaget e.l., må alle få beskjed via SMS, 

eller e-post, mange fra småbrukarlaget har opplevd at de ikke har mottatt informasjon. 

Kommunen vil publisere fortløpende på hjemmesiden og Facebook dersom de får beskjed.   

3. Ønske fra samarbeidsrådet i forbindelse med rullering av plan for hjorteviltforvaltningen i 

Aure: Ta inn landbruket tidlig (Landbruk Nordvest, Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget) 

for å få opplysninger som statistikk, andre relevante opplysninger m.m. Ønsker et skikkelig 

saksbehandlingsløp.  

Kommunen må tidlig sette datoer for behandling, høring, møter med organisasjonene m.v.   

4. På grunn av Covid-19 pandemien har det vært umulig å arrangere/feire åpning av nyefjøs. 

Det har vært flere nybygg av fjøs i det siste rundt om i kommunen. Vil det være mulig å 

markere dette ved at de holder et foredrag, eller viser fram bilder/løsninger o.l.? 

Tømmervåg Tre har også gjort det bra i år, vært interessant og hørt om produksjon?  

 

 


