Referat fra møtet i samarbeidsrådet 23.august 2021
Til stede: Eddie Freij, Marit Berg, Ivar Torset, Erik Olufsen, Ingvar Gjerdevik, Anitra Lindås, Jan Einar
Gjerde og Gunn Randi Fossland
Orientering fra kommunen:
-

Etter vedtak fra kommunestyret skal 40 % stilling tas ut fra Plan & Bygg enheten. Det ble
bestemt at Marit Alsvik skulle tas ut fra sin 40% stilling i Landbruk og at Kari Ingeborg Hårstad
ble alene på Landbruk/Næring i 100 %. Ved hennes avgang ble det Marit Alsvik tatt tilbake i
40 % stilling i jordbruk og Eddie Freij fikk resterende. Det har blitt omrokert på oppgaver for å
få kabalen til å gå opp.
Det har vart nedbemanning på de fleste avdelingene i Aure kommune.

-

Aure Kommune har de siste årene mottatt penger fra Havbruksfondet. 2 millioner er satt av
til et næringsfond i Aure kommune. For næringsfondet skal retningslinjene rulleres og det er
et ønske fra landbrukskontoret at landbruket skal få øremerket penger fra den. Dette, da det
ikke eksisterer et landbruksfond i Aure Kommune. Møtet i Hovedutvalget for
næringsutvikling den 6 september er utsatt og vil at alle parter kommer med input/forslag til
retningslinjer.
Forslag som kom inn rundt bordet direkte, var tilskudd til Mjølk- og kjøttproduksjon/utvikling
som forslagsvis kjøp av mjølkkvoter og nydyrking som ikke dekkes av andre
tilskuddsordninger. Dette tas med som et innspill i forhold til høringsrunde retningslinjer.

Landbruk Nordvest:
-

-

Øker personalstyrken i Aure med økonomirådgiver fra 50 % til 100 %.
Flyttet lokaler ut til Leira i de gamle Bunnpris-lokalene.
Skal ha en klimafagdag den 30 september ute i Hustadvika kommune.
Skal ha to serier med markdager (arrangement ute i felt). Den ene har hovedtema jord,
nærmeste markdag blir på Frei den 22.9. Den andre markdagserien har tema drenering. Det
er planer om en markdag i Aure i oktober (ikke datofesta).
Hjorteprosjekt utvida og tatt inn i et nytt større hjorteprosjekt, AgriDeer. Prosjektleder er
Atle Mysterud fra Universitetet i Oslo.

Bondelaget:
-

Planlegger å ha 3 stk bonde kaféer denne høsten.
Skal ha en julelunsj i samarbeide med Tine.
Årsmøte planlegges i slutten av oktober.
Spør om et samarbeide med Landbrukskontoret for å få telefonliste til eiere av eiendommer
med produksjonstilskudd for å nå flere ift bonde kafé. Dette, dersom det er lov å gi ut slik
informasjon.

Aure Viltforvaltingsråd:
-

Skal ha parteringskurs av hjort den 29 august.

Bonde- og småbrukarlaget:

-

Ingen aktuelle hendelser.

TINE:
-

Vanlig løpende drift hos Tine.
Julelunsj i samarbeid med bondelaget

Skogeierlaget:
-

Arbeider med en plan for møte.

Andre tema som ble tatt opp:
1. Diskuterte beite i utmark, -lite av det i Aure. Forslag om å ha dette som tema på bonde kafé.
2. Småbrukerlaget ønsker ha kurs i Varme arbeider snart.
3. Nytt møte i sluttet av januar.

