Konferanse om
bygdemobilisering
23.-24. september i Sunndal

Ønskjer du å vere med på å skape utvikling på bygdene? Jobbar
du med lokalt tiltaksarbeid eller bygdemobilisering? Eller er du
aktiv frivillig som brukar tid på å skape trivsel og gode lokalsamfunn? Då er du velkomen til konferanse om bygdemobilisering i Sunndal 23.-24. september..

I år vil konferansen legge særleg vekt på dei erfaringane som
bygda Gjøra har gjort i si bygdemobilisering. Første dagen er
for bygdemobiliseringsprosjekt på Gjøra - dag to er ein open
konferanse for alle på Sunndalsøra (Trædal Hotell & Turistsenter).

Program
Om innleiarane:
Geir Styve er kjend som Humørbonden og har registrert dette som eige varemerke. Han er ein
etterspurd foredragshaldar både for lokalsamfunn, bedrifter og offentlege organisasjonar. Styve
er oppteken av å kverke bygdedyret og krydrar foredraga sine med humor (www.parmelia.no)
John Helge Frøystad jobbar i Vekstkommuneprogrammet i Nesset og er prosjektleiar for
”Folk i alle hus”. Dette prosjektet har som mål å auke tilflyttinga i Nesset gjennom mellom anna
å få fast busetjing på 10 fråflytta småbruk i løpet av ein 10-årsperiode (www.nesset.kommune.no)
Oddbjørn Roksvaag er leiar for bygdemobiliseringsprosjektet Solsiden Vekst på Indre Averøy.
Prosjektet har mellom anna arbeidd aktivt med å få fleire til å busetje seg i bygda
(www.solsidenvekst.no)
Astrid Aasen driv Gangstad gårdsysteri på Inderøya. Sidan starten i 1998 har bedrifta fått ei rad
prisar, både for vellykka etablering og god ostekvalitet. ”Den gyldne omvei” er eit samarbeid
mellom ulike næringsaktørar innanfor mat, overnatting, kunst– og kulturopplevingar
(www.ysteri.no og www.dengyldneomvei.no)
…

Gunnar Waagen er bonde og ostegründer frå Tingvoll. Familiebedrifta vart etablert i 2003 og
produserer ulike typar ost som har vorte svært godt motteke i marknaden (www.tingvollost.no)

Om Gjøra:
Gjøra er ei bygd som ligg i Sunndalen, midt mellom Sunndalsøra og Oppdal. Bygda fekk tilskott
til bygdemobilisering i 2007. Målet med prosjektet var å gjere Gjøra og Øvre Sunndal til eit livskraftig bygdesamfunn og å etablere næringsverksemd. Etter tre år med aktivt arbeid konkluderer
Gjøra bygdeutvikling: ”Bygdeutviklingsmidlene har vært helt avgjørende både
økonomisk og motivasjonsmessig for å kunne holde på.”
Av konkrete resultat av satsinga, er mellom anna Sunndalsporten AS, som har bygd og eig det
nye næringsbygget på Gjøra. Bygget vart opna i juli i år og har servicetilbod som butikk, post,
tipping og informasjon om Dovrefjell—Sunndalsfjella nasjonalpark. Bygda arrangerer også festivalen Gjæra Gjøra kvar sommar—med eit allsidig program. Elles har prosjektet hatt fokus på
bygging av turstigar og løypenett, tiltak for barn og unge og ulike kulturtiltak.
Gjøra bygdeutvikling fekk kr 600 000 av Møre og Romsdal fylkeskommune til vidareføring av
bygdemobiliseringsprosjektet—då med eit ekstra fokus på bedriftsutvikling i området. Her er
reiseliv særleg nemnd.
Sjå nettside: www.sunndalsporten.com

Fredag 23.09: Samling for bygdemobiliseringsprosjekt
Kl. 12.00 – 13.00

Frammøte ved Sunndalsporten, Gjøra. Lunsj.

Kl. 13.00 – 13.20

Ordførar Ståle Refstie:
Velkomen til Sunndal. Kva gjer kommunen for å legge til
rette for lokal utvikling?

Kl. 13.20 – 14.00

Gunn Signe Aarnes/Tommy Fossum, Gjøra bygdeutvikling:
Slik har vi gjort det på Gjøra!

Kl. 14.00 – 14.30

Mattis Bjørsvik/Malene Aaram Vike:
Bygdemobilisering i Ålvundfjorden og Øksendalen.

Kl. 14.30 – 18..00

Rundtur på Gjøra og fjellgardane:
- Omvisning i Sunndalsporten/Nasjonalparksenteret
- Bygdetunet Sagtrøa: Idèdugnad om framtidig bruk.
- Tur til Svisdal og Jenstad: Orientering om fjellgardane og
nasjonale kulturlandskap v/Anders Hovde. Ulike stopp
undervegs. Jordbruksrådgivar Kristin Andersson deltek
- Kaffi/bakels og graut på Jenstad.

Kl. 18.00

Retur til Sunndalsøra og Trædal. Festmiddag på kvelden

Laurdag 24.09: Open konferanse om bygdeutvikling
Kl. 08.30 – 09.00:

Kaffi/te og litt mat.

Kl. 09.00 – 10.30:

Tema: Bygdedyrkverking
Humorbonden Geir Styve: Korleis kverkar vi bygdedyret?

Kl. 10.30 – 11.00:

Pause

Kl. 11.00—12.00
Kl. 11.00 – 11.30:

Tema: Folk i alle hus!
Prosjektleiar John Helge Frøystad, Nesset:
Fråflytta bruk og tomme hus: Ein ressurs for busetjing og
utvikling.
Leiar av Solsiden Vekst, Oddbjørn Roksvaag, Averøy:
Slik jobbar vi med tilflytting i prosjektet vårt.

Kl. 11.30 – 12.00:

Kl. 12.00 – 13.00:

Lunsj

Kl. 13.00 – 14.15
Kl. 13.00—13.45

Tema: Lokal foredling og produsentnettverk
Lokalmatgründer Astrid Aasen, Den gyldne omvei:
Lokal vekstkraft gjennom produsentsamarbeid.
Bonde og osteprodusent, Gunnar Waagen, Tingvoll:
Slik var bedriftsetableringa vår – historia om Tingvollost

Kl. 13-45—14.15
Kl. 14.15—14.30

Pause

Kl. 14.30—15.00

Framtida…
Korleis skape ei vedvarande utviklingslyst i norske bygder?
Ved Innfjorden bygdalag
Avslutning

Kl. 15.00

Påmelding innan 12. september på Fylkesmannen i Møre og
Romsdal si nettside: www.fmmr.no (klikk vidare på ”kurs og
konferansar” i øvre marg).




Dag 1 er først og fremst for deltakarar frå bygdene
som har fått støtte til bygdemobilisering. Vi tek inn
andre deltakarar så langt det er plass
Dag 2 er open for alle interesserte

Konferansen er gratis
Arrangør: Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid
med Møre og Romsdal fylkeskommune og hoppid.no.
Spørsmål om påmelding kan rettast til
Kjellaug Finnøy
Telefon 71 25 80 67
E-post: kjellaug.finnoy@fmmr.no
Andre spørsmål:
Synnøve Valle
Telefon 71 25 81 58/91 18 38 66
E-post: synnove.valle@fmmr.no
Nettsider:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal: www.fmmr.no
Møre og Romsdal fylkeskommune: www.mrfylke.no
Hoppid-satsinga: www.hoppid.no

