
Namsskogan kommune - toppen i Namdalen 



Namsin       Nr. 3/2020   36. årgang. 
Informasjonsblad fra Namsskogan kommune.  
 
Adresse: Namsskogan kommune      Telefon:74 33 32 00 
 7890  Namsskogan  www.namsskogan.kommune.no 
 
*************************************************************************************************** 
Priser for annonsering i Namsin: 
Helside......................................................................................................................kr.                  600,- 
Halvside................................................................................................................... kr. 300,- 
1/4 side .................................................................................................................... kr. 150,- 
Rubrikkannonse (kun for private) ........................................................................... kr. 60,- 
NB! Dette er priser eks. mva.  
Lag og foreninger med et ideelt formål får annonsere gratis. 
*************************************************************************************************** 

Retningslinjer for leserinnlegg: 
1. Alle innbyggere i Namsskogan kommune og abonnenter utenfor kommunen har rett til å få med leserinnlegg i Namsin. 
2. Leserinnlegg skal underskrives med fullt navn. 
3.  Redaktør Kultursjef Odd Bakken skal vurdere leserinnlegg som kommer inn til redaksjonen, og har anledning til å stoppe 
 debatten ved å sende innleggene i retur til avsender. 
4.  Hvis det gjentatte ganger kommer inn leserinnlegg som tar for seg samme tema, har redaktør anledning til å stoppe    
     debatten ved å sende innleggene i retur til avsender. 

VIKTIGE TELEFONNUMMER: 
 

Legevakt      116 117 
Namdal sykehus   74 21 54 00 
Kjørekontor syketransport  74 21 55 09 
Skatteetaten     800 80 000  
(www.skatteetaten.no) 
Namsskogan kommune  74 33 32 00 
(servicekontor) 

 
 
 
 

 
BRANN   110 
POLITI   112 
LEGE (nødhjelp) 113 

NAMSIN 2020 - ”INNLEVERINGSFRISTER” 
  

Her er følgende frister for innlevering av stoff til Namsin for året 2020. 
Fristene er satt til fredager innen klokken 12:00 og etter avtale med  

Elva/Namsskogan IL vil Namsin bli utdelt innen førstkommende onsdag etter fastsatt frist. 
 

Namsin nr:  Innleveringsfrist: 
 4    Fredag 08 mai  
 5    Fredag 19 juni  (Siste før sommerferien) 
 6    Fredag 21 august 
 7    Fredag 16 oktober  
 8    Fredag 13 november 
 9    Fredag 11 desember (Julenummer)  

 
Namsskogan kommune 

 

 
 

Hvis du/dere trenger kontakt med Politiet 
så ring Politikontakt Birger Håpnes  

for Namsskogan på mob: 994 94 736. 
 

For hasteoppdrag kan du/dere ta kontakt 
med Politiet på tlf. 02800 eller 112. 

 

Politiet 



Namsskogan skal være et raust  
og inkluderende samfunn 

 
I likhet med resten av Norge og resten av verden opplever vi nå en helt spesiell situasjon.  
For å håndtere koronasituasjonen er det innført en rekke tiltak og begrensninger som har innvirkning på 
livene våre. Tiltakene er innført for å begrense spredning av smitte. Situasjonen gjør noe med oss alle. 
Vi har måtte endre måten vi jobber på og tenker på. Skoler og barnehager er stengt, barn får undervis-
ning heime, mange har fått nye eller endrede arbeidsoppgaver. Mange bedrifter har gått til det skritt å 
permittere sine ansatte. Dette er en svært utfordrende og skremmende situasjon å stå i for mange.  
Det er vanskelig for de som er redd for å bli smittet, det er vanskelig for de som ikke får møte sine  
kjære, og det er spesielt vanskelig for de som plutselig står uten jobb og ikke vet når de kan gå tilbake til 
jobb igjen. Derfor viktig at vi står sammen, støtter hverandre og tar vare på hverandre. Nå må vi vise 
raushet framfor å kritisere, vi må ta en telefon når vi ikke kan banke på døren, og vi må tilby hjelp til de 
som har behov for det. Vi er et lite samfunn, der alle kjenner alle. Det er nå vi kan vise omverden at vi er 
et raust og inkluderende samfunn.  
 
Jeg vil på denne måten takke dere alle for innsatsen i denne vanskelige tiden. Spesielt vil jeg takke  
Omsorgsberedskapsgruppa, ved Sanitetsforeningene. De har kjørt rundt informasjonsmateriell, de ringer 
rundt til eldre, rydder snø og hjelper til med annet forefallende arbeid. Takk for flott innsats.  
 
Vi som arbeider i Namsskogan kommune har fått mange nye og endrede oppgaver i denne situasjonen.  
Kriseledelsen har møttes jevnlig etter den 12. mars. Vi har blant anna utarbeidet nye rutiner og informa-
sjonsmateriell.  Vi har planlagt mottak av syke smittede som ikke skal på sykehus, men som må ha et 
døgnkontinuerlig omsorgstilbud og vi har lagt til rette for hvordan vi skal ta imot de som skal få tatt  
prøver og undersøkelser når det er mistanke om smitte og sykdom.  
 
Samtidig skal vi ivareta den daglige driften og utføre de oppgaver som vi har i ordinært. Dette er utford-
rende, spesielt fordi vi ikke lenger kan møtes i så stor grad som før. Noen har karantene og noen sitter på 
hjemmekontor av andre årsaker. Møter og samtaler avvikles på telefon, Skype og andre digitale møte-
plasser. Dette har gått veldig bra, og vi finner stadig nye løsninger på hvordan vi kan samarbeide uten å 
sitte i samme rom.  
 
Vi har arbeidet med omstilling også disse siste ukene, men ikke i så stor grad som vi hadde planlagt. 
Framdriftsplanen må derfor revideres noe. Vi må også tenke nytt når det gjelder involvering av ansatte, 
brukere og innbyggere nå som vi ikke kan gjennomføre møter med mange mennesker tilstede.  
Med dagens datateknologi finner vi en løsning på dette. 
 
Namsskogan kommune har fått Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen og Distriktssenteret med på 
laget i omstillingsarbeidet. Dette er gode og viktige samarbeidsparter som vil bidra i planarbeidet så vel 
som i omstillingsarbeidet. Vi skal ha vårt første møte – selvsagt digitalt allerede 2. april.  
Etter påske planlegges møte med de folkevalgte.  
 

Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god påske.  
Ta vare på hverandre. Ta vare på Namsskogan.  

 
Med vennlig hilsen Mildrid Hendbukt-Søbstad / Rådmann 

 

TREKNING PÅ  
TRIMBOKSENE 2020 

 

Lysløypa   Vinner: Ingeborg Skage 
Stubben   Vinner: Synnøve Lindsetmo 
Steinskjæringa  Vinner: Bjørn Sagmo 
Sønningsvatnet  Vinner: Karstein Grongstad 
Vanntårnet  Vinner: Sturla Sørgaard 
Lindsetmokrysset Vinner: Ina Christine Grøndal 
Karistakrysset  Vinner: Kari Ovesen 
Flåtådal   Vinner: Harry Sagmo 
Tunnsjøåsen  Vinner: Knut Berger 

 

 
 

Trones IL takker alle dere spreke turgåere for at dere tar turen 
til våre trimbokser i løpet av året, fortsett med det.  

Det er arti å sjå at trimbøkene blir brukt! 
 

Trones IL v/Trimgruppa 



Namsin for 10 år siden:      
Nr. 3 / 2010 

På utsiden av kommunehuset har vi nå den 22.03.2010 et typisk "marsvær". Selv lærte jeg det begrepet  fra  
Skorovas når Tunnsjøløpet skulle arrangeres. Ofte var været skiftende fra time til time, -  fra sol og  
vindstille til  full snøstorm. På 1950-60 tallet ble løypene gått opp på dugnad i ukene før løpet, og det var  
derfor ekstra bittert hvis sporet var helt borte på renndagen. Da var det ihvertfall viktig at løypa var godt  
merket med røde kreppbånd. Marsværet indikerer også at vi går mot vår, og varmere tider.  
 
I fjor satte kommunestyret i gang arbeidet med ny kommuneplan. I mars er det avholdt 5 folkemøter  
med brukbart oppmøte. I tillegg blir det gjennomført egne møter med ungdom, eldre og næringsliv. Totalt  
regner vi med at 200-250 innbyggere har engasjert seg i løpet av prosessen, og det er faktisk 25% av befolkningen.  
Det er bra at så mange viser engasjement for en positiv utvikling i Namsskogan kommune.  
Mulighetene for innspill er fortsatt tilstede, f.eks ved å bruke facebook eller hjemmesiden til Namsskogan kommune.  
 
Både ungdommens kulturmønstring og kulturkvelden viser at barn og unge i Namsskogan har noe å  
vise fram.  Selv ble jeg imponert over dukketeatret, -tenk hvor  mye innsats og øving som ligger bak.  
I tillegg blir det spennende å følge utviklingen til flere av de yngre rockemusikerne våre. 
 
Torsdag den 25. mars arrangeres det elevbedriftsmesse for Indre Namdal i Namsskoganhallen. Vi kan  
være svært stolte over at ungdom fra Namsskogan vil presentere gode  produkter de har laget i egen bedrift. 
 
De fleste av oss som har Trønderavisa fikk forrige lørdag lese om en familie på 5, som hadde flyttet heim til  
Finnvolldalen.  Når vi ser den fantastiske utsikten og nærheten til naturen kan vi skjønne valget de har gjort.  
For å ta slike valg kreves det også en positiv ståpåvilje og optimisme.   

 
Til slutt vil jeg ønske alle en god påske!  

Med vennlig hilsen Geir Staldvik / Rådmann 

Regjeringen viderefører tiltakene mot koronaviruset 
Alle landets barnehager og skoler holdes stengt frem til over påske, til og med 13. april. 

 

Noen av de viktigste tiltakene som videreføres til og med 13. april 2020: 
 Alle landets barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og uni-

versiteter og andre utdanningsinstitusjoner holder stengt.  

 Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, 
fortsetter å få et tilbud i sin barnehage og skole.  

 Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede (smittekarantene) videreføres. 
Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus, skal du være i ka-
rantene i 14 dager. Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager 
fra den dagen du kom hjem. Dersom du har fått påvist eller testes for koronavirus, må du isole-
res. Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Dersom testen er negativ, 
skal du fullføre karanteneperioden.  

 Reglene for karantene ved innreise til Norge fra utlandet (reisekarantene) videreføres med de 
unntak og presiseringer som gjelder i dag.  

 Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder 
både tjenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020.  

 Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og 
utendørs er forbudt.  

 Treningssentre, svømmehaller, badeland og liknende holder stengt.  

 Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes.  

 Alle landets trafikkstasjoner holder stengt.  

 Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. 
 

Se hele oversikten over nasjonale tiltak (regjeringen.no) innført av  
norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

April: 
30: Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Brekkvasselv (Frivilligsentralen) klokken 12:00. 
Mai: 
28: Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Trones (Namsskogan Hotell) klokken 12:00. 
Juni 
13-14: Steinfjellstafetten 2020 
 Konfirmantjubileumsgudstjeneste i Trones kirke klokken 15:00. UTSETTES 
Juli: 
August: 
September: 
05: Konfirmasjonsgudstjeneste i Trones kirke 
24: Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Namsskogan (Vertshuset Nams-Inn) klokken 
12:00. 
Oktober: 
29: Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Brekkvasselv (Frivilligsentralen) klokken 12:0  
18: TV-Aksjonen 2020. 
November: 
14: Basar i Namsskoganhallen. Arr: Namsskogan sanitetsforening. 
26: Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Trones (Namsskogan Hotell) klokken 12:00. 
Desember: 
10: Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Namsskogan (Vertshuset Nams-Inn) klokken 12:00. 
28: 4-juledagsfest på Trones grendehus. Arr: Fosskailln gammeldansklubb. 

 

NB! Fristen for å levère inn stoff til neste  
Namsin er satt fredag 08.05.2020 innen kl.12.00.  

Arrangement, kultur i 

Namsskogan  
 
Hei på dere. 
Ja det ble en underlig tid - dette er vel en av de vanligste 
kommentarene vi møter i dag. Torsdag 12.mars vil være en 
dato vi husker for dette året, da ble Norge snudd litt på hodet.  
Kriseledelsen i Namsskogan kommune gjorde da med bak-
grunn i helsedirektoratets vedtak hht §4.1 i Smittevernloven, 
omfattende tiltak for å minimalisere spredningen av koronavi-
ruset. Blant tiltakene var da at de fleste kulturbygg, skoler i 
kommunen ble stengt. Alle arrangement og sammenkomster i 
offentlig og privat regi ble avlyst inntil videre, herunder kul-
turelle sammenkomster som øvinger, konserter og forestil-
linger.  
 
Våren er en stortid for ulike arrangement og vi kan nevne 
noen arrangement som ble utsatt; Astroshowet «Out of space» 
i Namsskoganhallen, skikarusellrenn, korkonserter, styre– og 
årsmøter, kulturskoleøvinger, all aktivitet i våre haller/
gymsaler, all aktivitet som var planlagt i svømmehallene og 
treningssenter samt gudstjenester, og utsatt konfirmasjonsdag 
som nå blir den 05.september i stedet. Vi ser også at det er 
avlyst mange forskjellige arrangement som var planlagt i pås-
ken, som er en stortid, og ulike arrangement som ligger så 
langt fram som til juni. Her ser vi at mange mister sårt til-
trengte inntekter til sin forening.  
 
Vi ser at mange savner kulturarrangement i disse dager, og 
det blir gjort mange nye løsninger for at man kan oppleve 
kultur på en annen måte. Her er vi i Namsskogan godt rustet 
da vi har et godt utbygd bredbånd. Våre kommunale tjenester 

har blitt forandret i disse dager, og nye løsninger dukker opp.  
Kulturskolen prøver ut digitale øvinger, og bibliotektjeneste-
ne har blitt forandret med mange nye og gode tilbud. Anbefa-
ler dere alle til å prøve ut disse tjenestene. Innen tjenestene 
som vi har innen DKS - Den kulturelle skolesekken er det 
også gjort muligheter for at elevene kan oppleve dette digitalt. 
 
Som dere ser ovenfor, her i den ellers så velfylte begivenhets-
kalenderen - er den nå ganske slunken. Dette håper vi blir en 
endring på når vi kommer til en ny utgivelse av Namsin. Vi 
vet i hvert fall at når denne underlige tiden begynner å norma-
lisere seg igjen til vår ellers gode hverdag, da blir det travelt 
med ulike møter som er satt på vent inntil videre.  
 
Nå er det tid for å se framover - og i Namsskogan skal vi ta 
sikte på at vi har gode og varierte kulturtilbud, og arrange-
ment i løpet av året, enten det er i privat eller offentlig regi. 
Det kan være nå vi har muligheten for å planlegge nye og 
spennende arrangement. La oss alle skape en meningsfull 
hverdag - sammen. 
 
Tenk hvor heldige vi er som har snø slik at vi kan ut å bruke 
dette hvite som vi bannes noen ganger over. Idrettslagene er 
kjempedyktige på å kjøre opp kjempefine skiløyper som vi 
har i kommunen, og så er vi så heldige at vi har flotte snø-
scooterløyper som er åpne. Ta naturen i bruk! 
 

Ha en god påske, og ta dere tid  
til å være sammen.  

 
Vennlig hilsen Odd Bakken / Kultursjef 



 

INFORMASJON OM TANNHELSETJENESTEN 
 

For å begrense spredning av koronavirus utfører tannhelsetjenesten nå kun akuttbehandling.  
All behandling som kan utsettes, blir utsatt inntil videre. Vi oppfordrer dere til å følge med på  

trondelagfylke.no hvor  vi stadig oppdaterer  informasjon. Har  du behov for  tannbehandling må 
du ringe din lokale tannklinikk. Her får du vite hvor du skal henvende deg videre. Landets fylkeskom-

muner har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å opprette et akuttilbud for hele befolkningen.  
Flere klinikker i fylket kan gi nødvendig akuttbehandling til alle typer pasienter, også de i karantene, 

med mistenkt eller bekreftet koronasmitte.  
 

I helger og høytider er tannlegevakta åpen fra kl.10.00 til kl.15.00. 
 

I forbindelse med utbruddet av koronaviruset har tannlegevakta utvidet telefontid. Telefonen er åpen fra  
kl.15.30–22.00 på hverdager. Her svarer tannleger på helsespørsmål knytta til tannhelse.  

Nummeret til tannlegevakta er 800 41 101 

Bedrifter i Trøndelag kan få mer hjelp fra Innovasjon Norge  
 
Innovasjon Norge får tilført 4,5 milliarder kroner ekstra i krisepakken regjeringen la frem i dag. Det 
hjelper også bedrifter i vårt fylke. Pengene skal gå til utviklingsprosjekter i innovative oppstartsbedrifter, 
små og mellomstore bedrifter og vekstbedrifter.  
 
Vi skal sørge for at disse pengene raskt kommer i arbeid og bidrar til å styrke bedriftene i vårt område. 
Regjeringens forslag gir oss økte muligheter til å støtte næringslivet ved å øke våre rammer med nesten 
60 prosent. Vi er i daglig, tett kontakt med virksomhetene og skal gjøre det vi kan for å bistå de bedrifte-
ne som står i en svært utfordrende situasjon, sier Stein Ivar Strøm, direktør i Innovasjon Norge i Trønde-
lag.  
 
Med disse bevilgningene får Innovasjon Norge anledning til å gi et sterkere bidrag til den nasjonale dug-
naden, med virkemidler som supplerer de andre tiltakene regjeringen allerede har innført. 
 
For Innovasjon Norges del innebærer pakken som er lagt frem i dag en økning i våre rammer på til sam-
men 4,5 milliarder kroner. Det fordeler seg slik: 

 To milliarder kroner til innovasjonstilskudd, det vil si tilskudd til utviklingsaktiviteter i små og 
mellomstore bedrifter som antas ha et stort markedspotensial.  

 500 millioner kroner skal gå til etablerertilskudd, det vil si til gründere og oppstartsbedrifter med 
innovative forretningsidéer som har markeds- og vekstpotensial, men redusert tilgang til egenka-
pital.  

 Økning i lånerammen på innovasjonslån på 1,6 milliarder kroner. Innovasjonslån kan brukes til å 
kommersialisere nye løsninger, styrke arbeidskapitalen og til vekst og internasjonalisering.  

 Det settes av 300 millioner kroner i rentestøttefond, noe som gir Innovasjon Norge mulighet til å 
innvilge rentefrie perioder for våre kunder.  

 Det etableres en tilskuddsordning til private innovasjonsmiljøer på 50 millioner kroner, slik at de 
sterke miljøene som er bygget opp de siste årene forblir sterke. Med private innovasjonsmiljøer 
menes for eksempel inkubatorer, coworking spaces og akseleratorer. 

 
Regjeringen legger forslagene fram som en stortingsproposisjon og skal forhandle med opposisjonen de 
neste dagene. Stortinget vedtar trolig den endelige proposisjonen på tirsdag. 
 
Bidra til å sikre et levedyktig næringsliv  
Tiltakspakken gir Innovasjon Norge anledning å avlaste flere bedrifter over hele landet i denne krevende 
perioden. - Innovasjon Norge blir en viktig del av Regjeringens redningspakke til næringslivet. Vi er be-
redt på å ta på oss nye oppgaver og gjøre det vi kan for å møte de utfordringene norsk næringsliv møter. 
Det er viktig at vi tenker fremover for å sikre at vi har levedyktige og innovative bedrifter også når si-
tuasjonen normaliseres, sier Gunnar Bovim, styreleder i Innovasjon Norge 



FØLGENDE ER VEDTATT AV  
FORMANNSKAPET I MØTE 10.03.20: 

 
SØKNAD OM PRØVEUTTAK - GRØNDALEN GRUS  
Vedtak: 
På vilkår gis det en tidsbegrenset dispensasjon fra kommune-
planens arealdel og formåls 
bestemmelse, LNF område uten bestemmelser om bebyggel-
se, til å gjennomføre et prøveuttak 
Vilkår: 

Uttaket må være avklart med grunneier før oppstart. 
Uttaket er meldepliktig og må meldes til direktoratet for 

mineralforvaltning. 
Kantvegetasjonen mot elva må bevares jf. § 11. i vannres-

sursloven. Det må settes av et 
kantskogsbelte mellom masseuttaket og elva på 
minimum 20 meters bredde. 

Dersom det under arbeidet dukker opp spor etter kultur-
minner skal arbeidet 
umiddelbart stanses og Sametinget og Trøndelag fylkeskom-
mune varsles. 

Dispensasjonen oppheves 01.10.2020. Prøveuttaket må 
være ferdigstilt innen samme dato.  

Det tillates et uttak inntil 2000 m3.  
Etter endt prøveuttak skal området ryddes og skråninger 

flates ut.  
Før 1 juni skal det ikke være noen form for virksomhet 

knyttet opp imot masseuttaket. 
 
SØKNAD MOTORFERDSEL I UTMARK - FINN-
TJØNNDALEN NATURRESERVAT  
- FORSTKANDIDAT MYRBAKKEN AS  
Vedtak: 
Forstkandidat Myrbakken AS får tillatelse til å kjøre med 
inntil 4 snøscootere, inntil 3 dager i perioden 18.02.20-
01.05.20 for befaring i Finntjønndalen naturreservat.  
På strekningen blir det gitt tillatelse til bruk av snøscooter i 
samsvar med § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøre-
tøy i utmark og på islagte vassdrag, og i medhold av Nams-
skogan og Liernes kommunes delegeringsreglement og ved-
tatte retningslinjer for behandling av motorferdselsaker.  
Kommunen viser til § 10 i motorferdselloven, grunneiers rett 
til å forby/begrense motorferdsel på eiendommen, (sjåfør må 
innhente grunneiertillatelse), samt til § 7 i forskriften og setter 
disse vilkårene:  
1. Under kjøringen skal det tas hensyn til mennesker, dyreliv, 
vegetasjon og reindrift. Tillatelsen gjelder kun kjøring på 
frossen og snødekt mark, og etter trase i vedlagte kart.  
2. Kjøretillatelsen skal medbringes under transporten og 
fremvises på forlangende av politi og oppsyn.  
3.Kjørebok skal skrives, å returneres til kommunen etter endt 
kjøring.  
4. Kjøring er ikke tillatt mellom kl 23:00 og 06:00  
5. For kjøring i Grong kommune kreves dispensasjon fra 
Grong, og for kjøring inn i naturreservatet kreves det egen 
dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten for denne. 

 
SØKNAD OM TILSKUDD TIL NYDYRKING  
OLE ROALD BERG  
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune innvilger Ole Roald Berg inntil kr 
200.000.- i investeringstilskudd i forbindelse med nydyrking 
av 170 dekar på gården i Strompdalen.  
2. Tilskuddet utgjør inntil 18% av totalkostnaden basert på en 
dekarpris på kr 6500.- eks. mva.  
3. Tilskuddet utbetales med grunnlag i regnskap fra gårdens 
regnskapsfører der egeninnsatsen dokumenteres med førte 
timelister med timepris på kr 300.-. Timepris for egen traktor 
er kr 650.- og eventuelt egen gravemaskin til kr 900.- pr time. 
Ved reduserte kostnader blir tilskuddsbeløpet redusert tilsva-
rende.  
4. Bevilgningen dekkes av Namsskogan Kraftfond. 

 
SØKNAD OM 25% TILSKUDD I INVESTERINGER I 
SKOROVAS S-LAG OG I DEN KOMMUNALE  
BYGNINGEN  
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune innvilger Skorovas S-lag SA inntil 
kr 25.500.- i investeringsstøtte til utskifting av ny inngangs-
dør på Flerbrukshuset i Skorovatn. Bevilgningen utgjør inntil 
25% av kostnaden med ny dør.  
2. Tilskuddet utbetales når det foreligger regnskap for kostna-
dene. Ved reduserte kostnader blir tilskuddet redusert tilsva-
rende.  
3. Bevilgningen dekkes av Namsskogan Kraftfond. 
 
NK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV 
FAST EIENDOM - FALLRETTIGHET I  
SETERFOSSEN GNR. 56, BNR. 2 - ULVIG KIÆR AS  
Vedtak: 
Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.november 2003 nr. 98, 
§ 9 med tilhørende forskrifter og rundskriv godkjennes søkna-
den om konsesjon fra Ulvig Kiær AS for erverv av 20 % av 
fallrettighetene i Seterfossen fra kote 311 til kote 249 på eien-
dom gnr. 56, bnr. 2 i Namsskogan kommune. 
 
SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG 
VASSDRAG  
Vedtak: 
Frithjof Plahte gis med hjemmel i Motorferdselforskriftens 5 
d) tillatelse til å benytte snøscooter i utmarksnæring, etter 
trase i vedlagte kart. Kommunen viser til § 10 i motorferdsel-
loven, grunneiers rett til å forby/begrense motorferdsel på 
eiendommen, (sjåfør må innhente grunneiertillatelse), samt til 
§ 7 i forskriften og setter disse vilkårene:  
1.Tillatelsen gjelder i perioden 100320-300423 for transport i 
utmarksnæring, etter trase i kart.  
2. Det skal tas hensyn til mennesker, dyreliv, reindrift og ve-
getasjon. Kjøringa skal kun skje på frossen og snødekt mark, 
og skal begrenses til et minimum  
3. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og vises fram 
ved kontroll. Siste kjøredag er 30.april hvert år.  
4. Det skal sendes aktivitetsrapport/kjørelogg til kommunen 
hvert år. 5. Kjøring er ikke tillatt mellom kl 23.00 og kl 
06.00. 
 
SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG 
VASSDRAG  
Vedtak: 
Erlend Brekkvassmo får tillatelse til å kjøre snøscooter for 
inntil 4 turer, i perioden 10.03.2020 - 10.04.2020 for frakt av 
materialer og utstyr for oppbygging og riving av jakttårn. På 
strekningen blir det gitt tillatelse til bruk av snøscooter i sam-
svar med § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i 
utmark og på islagte vassdrag, og i medhold av Namsskogan 
og Liernes kommunes delegeringsreglement og vedtatte ret-
ningslinjer for behandling av motorferdselsaker. Kommunen 
viser til § 10 i motorferdselloven, grunneiers rett til å forby/
begrense motorferdsel på eiendommen, (sjåfør må innhente 
grunneiertillatelse), samt til § 7 i forskriften og setter disse 
vilkårene:  
1. Under kjøringen skal det tas hensyn til mennesker, dyreliv, 
vegetasjon og reindrift. Tillatelsen gjelder kun kjøring på 
frossen og snødekt mark, og etter trase i vedlagte kart.  
2. Kjøretillatelsen skal medbringes under transporten og 
fremvises på forlangende av politi og oppsyn.  
3.Kjørebok skal skrives, å returneres til kommunen etter endt 
kjøring.  
4. Kjøring er ikke tillatt mellom kl 23:00 og 06:00 



JORDMORTJENESTEN  
INFORMERER! 

 
Jordmor kan bidra med:  

 Svangerskapsomsorg 

 Prevensjonsveiledning 

 Skrive ut resept på prevensjon 

 Legge inn/ta ut eller bytte spiral 

 Legge inn p-stav 

 Ta celleprøver.  

 
Tilbudet gjelder kvinner i alle aldre. Kontakt  
jordmor Janne D. Vik på mobil 951 03 999 

 
Vi ønsker nå å tilby egne dager der jordmor er 
tilgjengelig på legekontoret for timer til celle-
prøver og prevensjon. Time kan bestilles på  

legekontoret! 
 
Kvinnehelsedager våren 2020: 

Torsdag 28. Mai 
Torsdag 04. Juni 

 
Ta kontakt med legekontoret for bestilling av  

time på telefon 74 33 33 20! Velkommen!  

 
Hilsen Namsskogan kommune  
v/Jordmor Janne D. Vik   

Kjære Namsskoging.  
 
Vi er inne i en spesiell tid som er uvant for oss 
alle. I Namsskogan er det pr 26.03.20 tatt Covid-
prøver av 19 stk, og vi har fått tilbake svar på 18 
stk, og alle prøvene er negative. Pr i dag er det 
ingen personer med korona-smitte i Namsskogan 
kommune. Karantene og sosial isolasjon kan slite 
på både voksne og barn, men vi oppfordrer dere 
til å bruke vår flotte natur og næromgivelser som 
vi har i Namsskogan. Husk å holde god avstand, 
og ikke vær for mange sammen!  
 
De aller fleste kommunale tjenestene drives  
tilnærmet som normalt, men fysisk tilgang til tje-
nestesteder kan være begrenset. Har du behov for 
hjelp fra noen av de kommunale tjenestene  
kontakt sentralbordet 74 33 32 00  
 
Alle næringsaktører har tatt et samfunnsansvar, 
og mange har lukket sine anlegg. Vi nærmer oss 
påske hvor mange lurer på hva de skal gjøre.  
Til alle fritidshuseiere/ hytteeiere viser vi til na-
sjonal forskrift om karantene, isolasjon og forbud 
mot opphold på fritidseiendom mv. (Forskriften  
gjelder for enhver som oppholder seg i Norge, jf. 
smittevernloven.) 
 
 
Det har kommet inn mange spørsmål om man 
som utenbygdsboende kan oppholde seg i/ta med 
seg campingvogn/spikertelt/bobil som man kan 
bruke i ikke hjemmeværende kommune i påsken? 
Det står ikke noe om dette i forskriftene, men 
Namsskogan kommune anbefaler, og oppfordrer 
på det sterkeste at man i denne perioden følger de 
nasjonale forskriftene og holder seg hjemme  
– dette er en samfunnsdugnad.  
 
Skolene i Namsskogan har laget flotte opplegg til 
sine elever i denne vanskelige tiden. Det er skole-
eiers ansvar å sørge for at elevene får opplæring, 
og skolene skal fortsatt gi elevene et opplærings-
tilbud hjemme og legge til rette for opplæring så 
langt det lar seg gjøre.  
 
Namsskogan kommune skal også fremdeles sørge 
for å gi tilbud til barn og unge med spesielle be-
hov, og barn av foreldre med kritiske samfunns-
funksjoner. Ta kontakt med kommunalsjef  
oppvekst Aslaug Pettersen på mob: 917 88 383 
om barnehage/ SFO for deres barn. 
 

Vi ønsker dere alle alt godt  
i tiden framover! 

 
Namsskogan kommune  

NK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV 
FAST EIENDOM GNR. 55, BNR 8  
- MONA OG KJELL ASGEIR TRONES  
Vedtak: 
Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98, 
§ 9 med tilhørende forskrifter og rundskriv godkjennes søkna-
den om konsesjon fra Mona Kaldahl Trones og Kjell Asgeir 
Trones for erverv av eiendommen gnr. 55, bnr. 8 i Namssko-
gan kommune. 
 
NK - RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV 
SØKNADER OG BRUK AV SKOGMIDLER I ØVRE 
NAMDAL LIERNE RØYRVIK OG NAMSSKOGAN 
KOMMUNER 2020  
Vedtak: 
1. Retningslinjer for prioritering av søknader og bruk av skog-
midler i Øvre Namdal, Lierne, Røyrvik og Namsskogan kom-
muner 2020, vedtas å gjelde for Namsskogan kommune.  
2. Felles plan for risikobasert kontroll av tilskudd til skogkul-
tur og utbetalinger fra skogfond 2020, vedtas å gjelde for 
Namsskogan kommune. 



Namsskogan folkebibliotek er fortsatt 
stengt, og utlån og innlevering er ikke mulig.  

 
Det vil si at dere beholder lånte bøker til vi 
åpner igjen. Alle bibliotek i Norge har stengte 
dører nå, og vi må finne andre løsninger. Det er 
massiv dugnad i hele biblioteknorge, og Regje-
ringen og Nasjonalbiblioteket har kommet med 
krisepakke. Gjennom ekstraordinære tiltak skal 
publikum få et best mulig digitalt tilbud mens 
bibliotekene er koronastengt. Det vil bli infor-
mert mer om dette etter hvert. Følg gjerne 
med på Namsskogan folkebiblioteks facebook-
side.  
 
Det finnes heldigvis mange gode digitale tje-
nester, flere blir frigitt og nye popper opp et-
ter hvert  

 
Her er noen digitale tjenester:  

 
Lån e-bøker og e-
lydbøker for barn og 
voksne gratis med appen 
eBokBib. Mye er utlånt 
nå, men du kan velge kun 
bøker som er ledige. Ap-

pen lastes ned fra AppStore eller Play butikk. 
eBokBib er tilgjengelig ut april. (Den vil bli er-
stattet av appen BookBites) 

Har du ikke oversikt over lånenummer og pinko-
de, ta kontakt på:  
e-post: jorunn.vollmo@royrvik.kommune.no  
SMS: 98085328 

Billedbokhylla.no.  

Her finner du bøker for de 
minste. Du trenger ikke  
lånenummer eller PIN-kode. 

 
 

Nasjonalbiblioteks nettbibliotek (nb.no/
search) 
I Nasjonalbibliotekets nettbibliotek finner du 
digitaliserte bøker, aviser, tidsskrifter, kart, 
brev og manuskripter. Ikke alt er tilgjengelig 
nå, men du finner mye spennende.  

 
Verdensbiblioteket.no.  
E-bøker og lydbøker på  
flere språk. Bl.a. arabisk. 
 
 
 

 
 

 

Bokselskap.no  
Les norske klassikere – helt 
gratis 
 
 
 
 
karanteket.no/calendar/ 
Kalender over «Smittefrie 
arrangement» Direkte til 
din skjerm. 
 

 
Nasjonalt lånekort 
Nå kan du få nasjonalt låne-
kort digitalt. Nasjonalt låne-
kort kan brukes til å låne bø-
ker og annet materiale i alle 
landets bibliotek. Dette er et 

fullverdig nasjonalt lånekort som lånere uten 
nasjonalt lånekort fra før kan skaffe seg ved å 
registrere seg på nb.bib.no. Tjenesten krever 
at man identifiserer seg ved hjelp av ID-Porten 
(MinID, BankID, m.fl.). 
 

Flere tips på Namsskogan folkebiblioteks  
facebookside. 

 
 
 
Påsken nærmer seg, og i 
den forbindelse har vi  

laget en påskebingo for 
barn, og en for voksne.  

 
 

Les eller lytt til bøker du har hjemme,  
eller bruk noen av de mange digitale  

mulighetene som finnes.  
 

Lykke til, og god påske  



Namsskogan biblioteks  
påskebingo for voksne 

Hvor mange klarer du? 
 
For å delta må du minst lese en rad med bøker enten vannrett, loddrett eller  
diagonalt.  For hver bok du leser får du ett lodd i trekning av hovedpremie.  
NB: En bok kan kun brukes en gang! 
 
Bingoarket kan leveres på epost eller sms til jorunn.vollmo@royrvik.kommune.no/ 
98085328 
 
Vi «utvider» påska kraftig, og har frist 15. mai  
 
 
Navn:………………………………………………. Epost/mobil:………………………………………………… 

 

 

 
Les en barndoms- 

favoritt 

 
En klassiker 

 
En bok du leser 
høyt for  barn 

 
En bok «alle» 

unntatt deg har 
lest 

 
Bok som har blitt 

filmatisert 

 
Novelle-samling 

 
Bok anbefalt av 

en venn 

 
Fagbok 

 
Fantasy/ 

eventyrbok 

 
Påskekrim 

 
Oversatt bok 

 
En bok på under 

200 sider 

 
VALGFRITT 

En bok med 
handling fra et 

sted du har  
besøkt 

 
Ungdomsbok 

 
Kjærlighets- 

roman 

 
Påskekrim 

 
Bok utgitt i 2019 

 
En tynn bok 

 
En bok med norsk for-

fatter 

 
En tegneserie 

 
 

 
En bok som får 

deg til å le 
 

 
Handling fra et 
sted du ønsker å 

reise til 

 
En bok som 
handler om 
vinter/snø 

 
Historisk roman 



Namsskogan folkebiblioteks  
påskebingo for barn 

 

LES: 

 
 

Klarer du å få krysset ut alle?  
 
For hver rad du får, på langs eller tvers eller kryss, får du ett lodd til trekningen på 
bokpremie. 
 
Send inn på epost eller sms (send bilde) til  
jorunn.vollmo@royrvik.kommune.no/ 98085328 innen 14. april! 
 
Navn: ………………………………… Alder………epost/mobilnr……………………………………… 
 
 
Foresattes underskrift………………………………………. 

 
… en morsom 

bok 
 
 

 
… 10 sider 

mens du ligger 

 
… med 1 øye luk-

ket 

 
… i en avis 

(nettaviser er 
lov) 

 
… høyt for noen 

 
… mens du 
har på deg 

noe gult 

 
… den minste 
skrifta på 3 
matvarer 

 

 
… ute 

 
… under dyna 

 
… 3 vitser 

 
… med pipes-

temme 
 

 

 
… en rar bok 

 
 

VALGFRITT 

 
... mens du 

holder deg for 
øra 

 
… med tre luer på 

hodet 

 
… en fagtekst 

 
 

 
… med solbril-

ler på 
 

 
… mens du vifter 

med tærne 

 
… for noen på 

telefonen 

 
… en spennende bok/

PÅSKEKRIM 
 
 

 
… en tegnese-

rie 

 
… mens du 
støvsuger 

 
...på melkekar-

tongen 

 
… 7 sider mens 

du er glad 

 
… mens du står på 

ett bein 



NAMSSKOGAN SANITETSFORENING INFORMERER: 
 

  I disse korona – tider er det likevel noe som er gledelig: 
Svarttrosten er tilbake på foringsplassen! Sammen med bokfink og stær, bringer 

 de første trekkfuglene også i år håpefullt budskap om vår og sommer! 
 
Noen savner kanskje Sanitetens PÅSKELOTTERI nå i uka før Palmesøndag..... 
Arbeidslederne fra Furuly, Lonet og Finnvollan, møttes allerede 4/3 i Koia for å forberede årets påske-
lotteri. Loddbøker ble ordnet, spennende gevinster plukket ut, og de rakk akkurat å starte lotteriet i Furuly 
krets før all aktivitet ble stengt ned, også i NKS. Loddbøker og gevinster ligger dermed trygt forvart i 
Koia, klappet og klart til påskelotteriet i 2021. 
 
Nå er det SANITETSBASAREN i november vi gleder oss til! 
Flotte gevinster produseres for fullt i alle kretsene, og tombola'n vil i år som tidligere, friste med vinner-
lodd i fleng...... Hold av lørdag 14.november til et besøk i Namsskoganhallen og årets Sanitetsbasar! 
 
Gledelig er det også å fortelle at vi rakk akkurat å behandle en søknad fra  barnehagen på Brekkvasselv, før 
all aktivitet i Sanitetsforeningene ble stengt ned.  De har fokus på dans og musikk, og skulle så gjerne hatt 
en bedre høyttaler! Et enstemmig styre vedtok å bevilge de omsøkte pengene. Så nå gjenstår det bare å 
ønske barnehagen på Brekkvasselv lykke til med ny høyttaler! 
 
I en tid da myndighetene maner oss til dugnad for å bekjempe koronaviruset med ingen aktivitet, er det 
likevel mange Sanitetskvinner som bidrar aktivt gjennom sine OMSORGSBEREDSKAPSGRUPPER rundt  
omkring i landet akkurat nå. I 130 kommuner er 3000 frivillige på banen, som støttespillere til den  
offentlige beredskapen med TRYGGE LOKALSAMFUNN SOM FELLES MÅL. 

 
OMSORGSBEREDSKAPSGRUPPA I NAMSSKOGAN, 

er et samarbeid mellom Namsskogan Sanitetsforening og Nedre Namsskogan Sanitetsforening. 
Vi skrev under en samarbeidsavtale med Namsskogan Kommune 15/3 2019. 
12/3 2020 meldte vi oss for Ordfører og Rådmann, klare til innsats i felles kamp mot koronaviruset i kom-
munen. 
 
Siden har det vært et nært samarbeid mellom vår leder i Omsorgsberedskapsgruppa, Gunn Elin Trones – 
Hansen, og kommunens korona -kontakt, Janne Dyveke Vik. Gunn effektuerer oppdragene hun får av Janne 
fortløpende. På sin beredskapsliste over frivillige, kontakter hun personer via telefon. 
Taushetserklæring er skrevet under av alle på beredskaps-lista. 

 
«OMSORG I NÆRMILJØET» 

er ett av slagordene i NKS. Omsorgsberedskapsgruppa, er beredt til å bidra med 
OMSORG i Namsskogan Kommune i denne historiske korona – våren 2020. 

 
Bjørg Myran (leder) 

 
FELLES DUGNAD FOR  

TRØNDERSK NÆRINGSLIV 
  
Flere bedrifter kan være ukjente med en søknadsprosess 
og vil ha stor nytte av hjelp underveis. Hvis vi sammen 
klarer å mobilisere og veilede, kan relevante bedrifter 
får nyttiggjort seg av ordningen. 
 
Koronapandemien har ført til en krevende markedssi-
tuasjon for næringslivet. Regjeringen har satt inn en 
rekke tiltakspakker for å unngå unødvendige oppsigel-
ser og konkurser i levedyktige bedrifter som rammes av 
akutt inntektssvikt.  
  
Nærmere om ordningen:  
Gjennom ordningen BIO Trøndelag 2020 
(Bedriftsintern opplæring) kan småbedrifter og enkelt-
personsforetak søke om støtte til kompetanseheving for 
å møte omstillingsbehov som følge av koronasituasjo-
nen.  

 
I 2020 prioriteres bransjer innenfor verdiskapingsstrate-
gien som er spesielt rammet av koronasituasjonen. Ek-
sempler på slike bransjer er opplevelsesnæringene her-
under reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodu-
senter samt mat- og restaurantbransjen i Trøndelag. 
  
Bedriftene kan få tilskudd til kostnader knyttet til opp-
læring, lønnsutgifter og andre dokumenterte utgiftsbe-
hov til deltakerne i opplæringsperioden.  
  
Det er nå utarbeidet og godkjent nærmere retningslinjer 
til BIO Trøndelag 2020. Ordningen vil være søkbar via 
www.regionalforvaltning.no  







 

STØTTETELEFON  
NAMSSKOGAN 

 
Namsskogan kommune har i anledning  

korona-situasjonen opprettet en støttetele-
fon for deg som har behov for å snakke 

med noen i ei krevende tid.  
 

Telefonen er bemannet av psykisk  
helsevern for voksne, mandag-fredag  

kl. 09:00-15:00.  
Mob: 469 52 159 

 
Vi har naturligvis taushetsplikt. 

Namsskogan kommune 

 

MORGENDIKT 
TIL 

MINE NYE HELTER 
 

KING OF THE ROAD, 
 du ruller allerede fullastet på E6, 

mens jeg sitter i min lune stue 
med kaffekopp og meteorologisk institutt. 

 
RENHOLDER, 

du er allerede i koronakrigen, 
på butikker, sykehus, aldershjem og samfunns-

kritiske arbeidsplasser, 
mens jeg henter meg en ny kaffekopp, 
og lytter til dagens første koronanytt. 

 
BUTIKKARBEIDER, 

du løfter og henter, plasserer og rydder, 
vasker og lager lister, 

mens jeg sitter og venter på åpningstid 
med dagens nye handleliste. 

 
GOD MORGEN 

TRAILERSJÅFØRER, RENHOLDERE  
OG BUTIKKARBEIDERE! 

DERE ER ALLE MINE NYE HELTER! 
 

SÅ: TAKK OVE! 
Der du akkurat nå, 

på E6 et sted, ruller fullastet på jobb for meg! 
OG: TAKK ELIN! 
Der du akkurat nå 

er i korona – krigen på Coop'en for meg! 
OG: TAKK GRETE! 
Der du akkurat nå 

fyller butikkhyllene på nærbutikken for meg! 
 

GOD MORGEN 
ALLE SAMMEN! 

DERE ER MINE NYE HELTER! 
 

Hilsen Bjørg Myran 

Informasjon fra  
Skatteoppkreveren. 

 
Nå er det tid for skattemelding, noen har 
fått, og noen får senere. Vil minne på at 
dere MÅ sjekke hvilket kontonummer  
som til gode skatt skal utbetales til.  
Her kan det godt ligge kontonummer som 
er avsluttet.  Det er enkelt å endre  
kontonummer på skatteetaten.no/person. 
 
Om det ligger feil kontonummer kan  
utbetalingen bli opptil en måned forsinket.  
Dere som har skiftet bank må være ekstra 
oppmerksomme.  
 

Hilsen fra skatteoppkreverkontoret 
Anja C. Klæboe og Heider Sæther.  

 

 

Brekkvasselv camping  
informerer. 

 
Midt-sommer festivalen som var  

planlagt i Juni blir ikke arrangert i år 
pga rådende forhold som preger hele 

Norge i disse dager.  



ORDFØRERENS HJØRNE! 
 

Corona – Epidemi 
For en surrealistisk tid vi er inne i. Den 12. mars iverksatte norske myndigheter de mest inngripende til-
takene for folks liv i fredstid. Skoler og barnehager ble stengt, bedriftsaktiviteten ble dramatisk redusert 
til et minimum og livene våre fikk en alvorlig vending. Eldre folk sammenlikner situasjonen med krigen, 
eller også både tuberkuloseepidemien, polioepidemien og Spanskesyken. Spanskesyken rammet store 
deler av verden i perioden 1918-1920. Mellom 50-100 millioner mennesker døde, og i Norge tok  
spanskesyken hele 15.000 liv. Hvordan utviklingen til Corona-epidemien blir, det vet ingen.  
 
Det er globale, nasjonale, regionale og lokale uenigheter om hvordan man tror utviklingen vil bli, og 
hvordan viruset bør bekjempes. Namsskogan kommune har samarbeidet med de andre kommunene i 
Namdalen om hvilke tiltak som iverksettes, og vi har derfor på generelt grunnlag oppfordret folk til å 
følge de nasjonale retningslinjene. 
 
Dessverre er det slik at det er først etterpå vi får svaret på hva vi burde gjort -eller ikke gjort.  
Jeg oppfordrer derfor alle til å følge de nasjonale retningslinjene, uansett om man er enig om hva  
som er riktig og ikke. Følg derfor forhåndsreglene som blir gitt ift. smittespredning og sosial omgang.  
Man må ta vare på seg selv for å kunne ta vare på andre.   
 
Testede/ smittede: 
I skrivende stund er det sendt inn 19 tester fra innbyggere vår kommune. Vi har mottatt svar fra 18  
prøver, og alle er heldigvis negative. Den siste prøven forventes det svar på om 2-3 dager.  
Det betyr altså at det fortsatt ikke er påvist noen smittede i Namsskogan. 
 
Dette betyr likevel ikke at vi kan senke skuldrene. Jeg har et svært godt inntrykk av at vi i  
Namsskogan er dyktige til å være påpasselige. Fortsett derfor det gode arbeidet med å være forsiktige.  
Det er faktisk opp til hver og en av oss om vi skal unngå å få smitte hit til Namsskogan. 
 
En svært vanskelig tid: 
Det er ingen tvil om dette er en svært vanskelig tid for mange, på flere områder. Mange er urolige for  
sin egen fysiske eller mentale helse, sin økonomi, fremtid eller rett og slett bekymret for de rundt seg.  
Vis omsorg, hjelp hverandre og ikke vær redd for å ta kontakt for å søke hjelp.   
 
Næringslivet: 
Næringslivet i Namsskogan har virkelig fått kjenne konsekvensene av Corona-epidemien. Flere har vært 
nødt til å stenge helt, flere delvis, mange har blitt permitterte og de fleste er bekymret for fremtiden.  
 
Aldri før har vi vel kjent på en så stor bekymring for å miste en eller flere av våre lokale bedrifter.  
Oppfordringen må derfor være at vi alle bruker de så aktivt som vi kan, uansett bedrift. Nå er det  
viktigere enn noen gang å støtte lokalt næringsliv!    
 
Påske: 
I år vil det nok bli en annerledes påske, det må vi bare akseptere. 
 
Vi har mottatt mange henvendelser om både bruk av hytte, campingvogn, spikertelt og bobil i en annen 
kommune enn den man bor i. Selv om det er litt uklare retningsveiledere om dette, oppfordrer vi alle til å 
følge myndighetens råd om å ikke dra på fritidsreiser i en annen kommune enn den man bor i.  

 
Det er likevel viktig at alle ikke bare blir sittende inne. Selv om vi er inne i en alvorlig 
situasjon, så må vi holde motet oppe, og finne positive ting i hverdagen. Det er derfor 
fullt lovlig og bra at vi drar ut på dagsutflukter, men uten at vi drar i fellesskap og  
oppsøker folkeansamlinger. Heldigvis har vi i Namsskogan flotte turmuligheter utenfor 
døra vår, enten til fots, på scooter eller på ski.  
  

Ha ei riktig fin påske alle sammen. 
 

Med vennlig hilsen Stian Brekkvassmo / Ordfører 



 

 
Ønsker du å leie Trones Grendehus så ta kontakt med ansvar-

lig for utleie, Karin Fjerdingøy på mob: 950 76 971. 
 

Priser for utleie: 
Hele huset   kr. 1 500,- (Gjelder for Trones krets) 
Hele huset   kr. 2 000,- (Gjelder for utenbygds) 
Lillesal m/kjøkken kr. 1 000,-  
Andelseiere leier for kr.    700,- 
Helg    kr. 2 000,- (Gjelder for alle) 
 

Styret i Trones Grendehus 

TRONES GRENDEHUS 

 BREKKVASSELV  

SAMFUNNSHUS 

 

Samfunnshuset egner seg godt til små og store arrangement.  
Vi har montert varmepumper og installert bredband  
- det gir oss mange muligheter…  
 
For leie kontakt Anne Fjerdingøy: 90 03 88 21 
 

Priser: 

Lillesal: 1000 kr. 
Hele huset: 2000 kr pr. døgn eller 3000 kr for hele helga. 
 
Om dere ikke ønsker å vaske selv:  
Tillegg for vasking: 400 kr/ lillesal, 600 kr hele huset. 
 

Mvh styret  

 

LEDIGE HYTTER  
I PÅSKEN 

 

Bruk av fjellstyrehytter i påska! 

 
Innenbygdsboende i Namsskogan er velkomne til å 
bruke fjellstyrets hytter i påska. Alle hyttene ligger 
åpne for booking på www.inatur.no og så lenge 
myndighetenes regler følges, ser fjellstyret det som 
positivt hvis innenbygdsboende kan komme seg ut 
og oppleve den flotte naturen vi har i kommunen.  
  
Finntjønnhytta, Mattisstua og Westinhytta ligger i tilknytning til rekreasjonsløypenettet og kan dermed 
nås med egen snøscooter. Hvis behov for transport til noen av de andre fjellstyrehyttene – anbefaler vi å 
ta kontakt med oss (tlf 415 58 176) eller noen av de andre leiekjørerne i kommunen. 
  

  God påske! 
  

Hilsen Namsskogan fjellstyre 

Langholmhytta 



Namsskogan menighet informerer: 
Sokneprest: Martin Ottoson 
Namsskogan Menighetsråd v/leder Odd Bakken 
Kirkeverge: Anne Elisabeth Brekkvassmo 
 
TELEFONER 
Kirkeverge for Namsskogan og Røyrvik: 40 64 27 58  
 
E-post adresser 
Sokneprest: sokneprest@namsskogan.kirken.no 
Kirkeverge: kirkeverge@namsskogan.kirken.no  
 
Namsskogan kirkekontor har kontorlokaler på Namsskogan Frivilligsentral 
Lupinveien 8, 7896 Brekkvasselv 

GUDSTJENESTELISTE FOR NAMSSKOGAN 

 
22.april    Andakt på Namsskogan omsorgssenter kl. 16.30.  
     v/Organist Joar Myrvang og Prest Martin Ottosson 
17.mai     Brekkvasselv samfunnshus kl. 
20.mai    Andakt på Namsskogan omsorgssenter kl. 16.30.  
     v/Organist Joar Myrvang og Prest Martin Ottosson 
29.mai     Samtalegudstjeneste kl. 18.00. 
14.juni     Konfirmantjubileum i Trones kirke kl. 15.00. 
05.september   Konfirmasjon i Trones kirke 

Namsskogan menighet informerer: 
Sokneprest: Martin Ottoson 
Namsskogan Menighetsråd v/leder Odd Bakken 
Kirkeverge: Anne Elisabeth Brekkvassmo 
 
TELEFONER 
Kirkeverge for Namsskogan og Røyrvik: 40 64 27 58  
 
E-post adresser 
Sokneprest: sokneprest@namsskogan.kirken.no 
Kirkeverge: kirkeverge@namsskogan.kirken.no  
 

Namsskogan kirkekontor har kontorlokaler på  
Namsskogan Frivilligsentral, Lupinveien 8, 7896 Brekkvasselv 

Namsskogan blomsterfond. 
Kontakter: 
Eva G. Bakken  mob: 970 88 942 
Inger Marie B. Myrvold mob: 456 05 922 
Inger Brekkvassmo  mob: 452 75 381 
 
Det bes at en av kontaktene får informasjon før man  
betaler inn på Blomsterfondets kontonr: 4472.30.09860 

 

NAMSSKOGAN BLOMSTERFOND 

 

Namsskogan Blomsterfond takker for gaver som er gitt til  

Kristian Støvik 
 

sitt minne. 

 

TUSEN TAKK! 
 
Tusen takk for deltakelse, blomster og hilsener, 
omsorg, hjelp og støtte i forbindelse med vår  
kjære minste sønn og lillebror Kristoffer sin  
bortgang, minnestund og begravelse.  
 
En spesiell takk til nærmeste familie og venner. 
Kriseteamet, Indre Namdal Begravelsesbyrå, 
Namsskogan kommune og sykeheim, og ikke 
minst alle som hjalp til i forbindelse med minne-
stund og begravelse. 
 
 

 
Pengene som kom inn til Kristoffer sin  
minnekonto vil vi fordele til ulike lag- og  
foreninger i Namsskogan.  

 
Kanskje finnes det ett sted  
bak alle tårer 
Et land vi ennå ikke 
kan se 
Hvor du løper fritt 
over engene 
og hvor vi 
en dag skal løpe med 

 
May-Britt, Per Johan, Lars-Jonas,  

Jan Mikael, Per Martin og Anja Kristin.  

http://www.google.no/imgres?sa=X&tbm=isch&tbnid=H_YOA5J90vNQeM:&imgrefurl=http://trykksak.kirken.no/&docid=l45uG9ar-_nVxM&imgurl=http://trykksak.kirken.no/skin/kirken_ny/logo_denNorskeKirke.png&w=540&h=88&ei=HEHqUvzJCaOw4QSFzoCABQ&zoom=1&iact=rc&dur=880&page=


 

LEGAT! 

 
Styret i Margot Gulliksens legat for  

funksjonshemmede i Namsskogan har vedtatt å 
dele ut inntil kr.10.000.- i 2020 til fordeling  

mellom eventuelle søkere.  
 

Søknadsfristen settes til 1.juni 2020.  
 

Søknaden sendes til: 
Margot Gulliksens legat v/Sturla Sørgaard,  

Furuveien 40, 7892 Trones 

Kristian Støvik til minne 
 
Det er lett å finne superlativer når vi skal minnes Kristian, men i det store perspektivet minnes vi Kristian yd-
mykt som en ekte ildsjel og samfunnsbygger. 
 
Kristian er nok den av våre innbyggere med lengst «fartstid» som lokalpolitiker i bygda. Han var en KrF-
politiker, men representerte Frie Velgere (FV) i hele 6 perioder i kommunestyret fra 1971 t.o.m. 1996. Flere av 
periodene satt han i formannskapet, og han var også med i underutvalg etter sine kommunestyreperioder. Han 
var i tillegg med i mange år i menighetsrådet, og var totalt med på ulike plan i 32 år i Namsskogan kommune.  
 
Kristian satt også 2 perioder på fylkestinget, og kjempet for viktige regionale og lokalpolitiske saker der. Alt 
dette er rett og slett imponerende. 
 
Siden han var guttunge har Kristian vært aktiv sauebonde i Finnvolldalen, og tok over Bureisningsbruket  
Orheim som hans far Bernhof (Ole Bernhof) bygde opp i 1931. Britt og Kristian drev gården svært godt, men 
kjempet dessverre forgjeves mot stormakten som raserte livsgrunnlaget deres med politikernes rovdyrpolitikk.  
 
Kristian engasjerte seg tungt på flere arenaer, han var mangeårig og aktiv medlem i Norsk Sau og Geit. Han var 
formann i Nord-Trøndelag Sau og Geit fra 1973-1976, han etablerte lokallaget og fikk også status som æres-
medlem.  
 
Kristian var også en av våre Krigsveteraner, der han tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden. Under 17.Mai-
arrangementet på Brekkvasselv i 2016, ble han og resten av våre gjenlevende veteraner fra Tysklandsbrigaden, 
hedret med å få tildelt Regjeringens Minnemedalje.  
 
Vi minnes Kristian som en renhårig politiker. Han var grundig, godt forberedt, formell og korrekt. Selv om det 
kunne være politiske uenigheter, hadde han en egen evne til å skape harmoni, samt skille sak og person. Kristian 
hadde en «stayer-evne». Han møtte opp i rullestol etter ulykka i siloen på gården, og kjempet hardt både med 
helsa og politiske saker. Alle minnes Kristian som en blid, positiv, snill og gjennomgående god person. 
 
På vegne av alle innbyggerne i Namsskogan, takker vi for hans mangeårige innsats. Kristian sin innsats, og 
egenskaper som ekte ildsjel og samfunnsbygger, har etterlatt en flott kommune som vi er veldig stolte av idag. 
Våre tanker går til Britt, samt barna Bodil, Åse, Bernt Magne og Anne Grete med familier. Hvil i fred. 
 

Stian Brekkvassmo / Ordfører 

Grunnet situasjonen I forbindelse  
med Coronaviruset, så er det endret  

bussruter f.o.m 30. mars.  
 
Buss går hver dag fra Namsskogan kl 07.00 til Steinkjer, 
med korrespondanse med buss til Namsos på Grong. 
 
Retur fra Amfi Steinkjer mandag og fredag kl 12.25 
Retur fra Amfi Steinkjer tir.,ons.,tor. Kl 13.50 
Kveldsruta fra Namsskogan til Steinkjer kl 18.30 går ut 
Skjærtorsdag til 2.påskedag går det ikke buss. 
 
Blir det ingen endring, så går buss kl 18.30 Namsskogan 
Steinkjer mandag 13.april. 
 
Oppfordrer til å sjekke AtB.no for oppdaterte ruter: 
Rutenr 611 Namsskogan Grong 
Rutenr 690 Grong Steinkjer 
Rutenr 695 Grong Namsos 
 



OFFISIELLE  FLAGGDAGER   
I  NORGE                    

 
1. januar Nyttårsdag 
21. januar H.K.H. Ingrid Aleksandra 
6. februar Samenes Nasjonaldag 
21. febr. H.K.H. Kong Harald V 
  1. Påskedag 
1. mai  Offentlig høytidsdag 
8. mai  Frigjøringsdag 
17. mai Grunnlovsdag 
  1. Pinsedag 
7. juni  Unionsoppløsningen 1905 
4. juli  H.K.H. Dronning Sonja 
20. juli H.K.H. Kronprins Haakon Magnus  
29. juli Olsokdag 
19. august H.K.H. Kronprinsesse Mette Marit 
03. desember Prins Sverre Magnus 
25. desember  1. Juledag  
    Valgdager ved stortingsvalg. Det er vanlig å flagge på     
    FN-dagen 24. oktober og langfredag. 

I tiden 1. mars til 31. oktober heises flagget kl.08.00,  
resten av året kl.09.00. 

 
Flagget fires ved solnedgang eller senest kl.21.00. 

 

FOR MER KOMMUNAL INFORMASJON: 
 

www.namsskogan.kommune.no 

 
HJERTELIG  

TAKK! 
 

Hjertelig takk for all oppmerksomhet  
i anledning min 80-årsdag  

 

Else Bjørhusdal 

 

LEDIGE ELGJAKTFELT PÅ FJELLSTYRETS  
OMRÅDER HØSTEN 2020 

 

Jaktfeltene ligger ute på www.inatur.no som er klare for å ta imot søknader fra 1.april. Siste søknadsfrist 

er 2. mai. Trekking foregår  via Norges fjellstyresamband sammen med all elgjakt på statsallmen-

ning medio mai. Vi ønsker alle lykke til med søknad og trekking! 

JAKTFELT  JAKTTID ÅR PRIORITET 

1C. Mellingsdal/ 19.10.-25.10. 4 Ny periode - 

4C.Mellingen Øst/ 19.10.-25.10. 4 Innenbygds-

6B. Sandåmoen 08.10.-17.10. 4 Innenbygds-

boende 

6C.Sandåmoen 19.10.-25.10. 4 Alle 

10C.Brekken 25.09.-01.10. 4 Alle 

7B..Moen 08.10.-18.10. 4 Innenbygds-

boende 



Planlegger du miljøtiltak eller tiltak i beiteområder i sommer?  
Sjekk ut sesongens tilskuddsordninger!  

 

SMIL-tilskudd  
Spesielle miljøtiltak i jordbruket  

 
Hva kan du søke tilskudd til?  

Hydrotekniske anlegg og erosjon  
 
F.eks. oppgradering av avskjæringsgrøfter, eksisterende avløp og miljøplantinger mm.  

Biologisk mangfold og kulturlandskapstiltak  
 
F.eks. rydding og istandsetting av gammel beitemark, slåttemark, etablering/skjøtsel av kant-
soner, dammer i kulturlandskapet mm.  

Forurensningstiltak i foretakets driftsopplegg  
 
F.eks. oppsamling av avrenning, tak/dekke over gjødselkum mm.  

Kulturminner og verneverdige bygninger  

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter  
 
Hvordan søke?  
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-
tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket#hvordan-soeke-smil-tilskudd-  
 

Tilskudd til tiltak i beiteområder  
Hva kan du søke tilskudd til?  

 
Planleggings – og tilretteleggingsprosjekter  

o F.eks. planlegging og prosjektering av faste installasjoner, ny organisering av beitelag/
områder, utarbeidelse av planer, tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr.  

Faste og mobile investeringstiltak  
o F.eks. sperregjerder, ferister, bruer, gjeterhytter, sanke/skilleanlegg, drifteveier, elektronisk 
overvåkningsutstyr.  
 
Hvordan søke?  
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-
tiltak-i-beiteomrader  
 

Søknadsfrist for begge tilskuddsordningene: 24. mai 2020  
 
 

Nye felles retningslinjer skal opp til behandling i april,  
og vil bli sendt ut til brukere og publiseres på  

kommunenes hjemmesider etterpå. Ta gjerne kontakt 
med landbrukskontoret for mer informasjon og veiledning.  







Byggvaren 
Åpningstider i påskeuka:  
Mandag 6. - Tirsdag 7.     9 -16 
Onsdag 8.        9 -12 
Lørdag 11.      Stengt 

74 33 34 30  byggvaren@namsskoganbygg.no 

 
 

Påske-gleder: 
 

Isfiskeutstyr 
Mark 

Jerven Fjellduk 
Bålpanne 

Støpejernsgryte 
Bål-kaffekjele 

Ullsokker 
 
 

Velkommen til 
Byggvaren! 

 

 

 

Vi har fortsatt  

noen sykler på lager.  

Meget gode priser!! 


