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Innledning

Uttalelsen gis

B Personlig  

Opplysninger om innsender

Fornavn

Turid / Olav

Etternavn

Torset / Nygård

Adresse

Lesundvegen, 68

Postnummer

6697

Poststed

VIHALS

Telefon

99235438

E-post

torset.nordre@gmail.com

Uttalelse

Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen

B Nei  

Navn på høringssaken

A detaljregulering Kalland hytteområde  

A



detaljregulering Eidestranda  

B kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033  

Uttalelse

B Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under  

A Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg  

Uttalelse til saken

Uttalelse til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 for Aure kommune 

 

Er vårt innspill til kommuneplanen 2008 verdt en repetisjon? 

Kommunens oppfølging av dette innspillet er et eksempel på at omtanke for de små tiltak kan gjøre en forskjell for 

utvikling av bosetting og næring i kommunen. Nye målformuleringer kom på plass i kommuneplanens samfunnsdel, 

så etter harde forhandlinger med M&R fylke fikk Aure kommune opprettet LNF område 1 (Kallhammaren) i 

kommuneplanens arealdel. Landbruks- natur- og friluftsområde 1 er et avgrenset område på torsetbondegard.com 

med beskrivelse av mulige utbyggingstiltak i strandsonen. Skulle dette bli dråpen for å få til en positiv utvikling i 

bosetting og næringsvirksomhet på Torset nordre og Skarsøya? 

 

Ofte er det lite som skal til. Å skape trygghet og forutsigbarhet samt tilrettelegge med positivitet og nytenking, er viktig 

for å få unge til å etablere seg. At noen unge først tar valget om å etablere seg i «utkanten» og nærmere naturen, 

gjør det lettere for andre unge å gjøre det samme. Når de først har etablert seg, er unge mennesker gode på å bygge 

fellesskap, en nøkkel til trivsel og utvikling i grisgrendte strøk. 

 

Slik har det også vært i nærområdet rundt Kallhammaren, en utvikling som ser ut til å fortsette. I tiden fra 2008 har en 

rekke barnefamilier etablert seg i fra Romundset og Sætra i øst, til Grøtnesset og Klakken i vest. Flere av de unge 

foreldrene bidrar med sin kompetanse i viktige jobber i og utenfor kommunen. Nesten alle barnefamilier som har 

etablert seg her har utviklet og registrert egen næringsvirksomhet. Småskala næringsvirksomheter, noen med 

ansatte, og kanskje mer verdt for bosetting, sysselsetting og trivsel enn en massiv nedbygging av Skarsøya med vind 

industri ville ha gitt. 

 

Moralen er at vi trenger ikke å ødelegge det fineste vi har i naturskjønne Aure for å få til noe. Folk i Aure har skjønt 



dette og har påpekt dette igjennom en folkeavstemning ved siste kommunevalg, der 70 % ikke ville ha vind industri i 

Aure og på Skarsøyfjella. Dette verdivalget må derfor gjenspeiles i kommuneplanens samfunnsdel 2021- 2033 for 

Aure kommune. 

 

Aure kommunen må fortsette å legge til rette for gründere og småskala næringsutvikling. «Kyststreif» er en nystartet 

organisasjon for småskala produsenter i Aure. Her skapes det arbeidsplasser som er viktige for bosetting og bolyst 

rundt omkring i kommunen vår, samtidig som det gjør Aure triveligere for fritidsbeboere og besøkende. 

 

Merknad til presentasjonen av tall og kart over folketallsutviklingen i Aure. Jfr. vedlegget til høringsdokument 

kommuneplanens samfunnsdel: 

Skardsøya er markert med nedgang i folketall, mens Lesund er marked med tilsvarende vekst siden 2010. Dette kan 

være en misvisende framstilling. Hele Skarsøya vest er lagt til Lesund. Følgelig er økningen på ca. 25 i folketallet på 

Torset nordre og Skarsøya sørvest, ikke tillagt Skarsøya. Inndelingen kommunen opererer med er foreldet og bør 

ikke brukes i dagens situasjon. En løsning kan være å se Skarsøy, Lesund og Grisvågøy som en geografisk enhet i 

folketallssammenheng. 

 

Vedlegg 1; kopi av vår uttalelse til kommuneplanen 2008 

Vedlegg 2; Samling foreldre med barn på kaia i Kallhammaren i 2019 i forbindelse med markering mot 

vindkraftutbygging på Skarsøyfjella. 

 

 

Kallhammaren den 1. mars 2021 

 

Turid Torset og Olav Nygård 
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