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STATUSRAPPORT FOR TILTAK I KVELIA UKL I 2021 

Sommerjobb for skoleungdom 
 

Også i 2021 fikk ungdommene i Kvelia tilbud om sommerjobb. 4 ungdommer meldte seg 

på og fikk prøve seg på forskjellige arbeidsoppgaver: 

 

 Maling av benker ved Kvelibua 

 Rydding av kvist og gress i Setervika friluftsområde 

 Plukking av søppel langs strendene ved Kvesjøen 

 Fjerning av mose og jord på badehustomta 

 Tilsyn rasteplass og WC 

 Plenklipping 

 Vedlikehold av gjerde ved Pe-huset 

 

Det ble utbetalt lønn for 178 timer med en timesats på 150 kroner. I tillegg ble det utbetalt 

6.450 kroner til en voksen arbeidsleder, mens det er registrert 33 dugnadstimer for andre 

arbeidsledere. Før oppstart ble det gjennomført et møte med ungdommene for å gjennomgå 

arbeidsoppgavene og orientere om hvilke lover og regler som gjelder i arbeidslivet.  

 

Sum kostnader for tiltaket ble kr 46.219. Kveli utviklingslag fikk 7.000 kroner i tilskudd 

gjennom Trøndelag fylkeskommunes tilskuddsordning til sommerjobb for skoleungdom, 

mens resten ble dekket av UKL-midler.  

 

 
En av skoleungdommene maler benken på utkikksplassen. Foto: Ottar Bergli. 
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Restaurering av seterstue på Rømmervassetra 
 

Restaureringa av den gamle seterstua fra 1870 ble nesten ferdig i 2021. Det som gjenstår er 

oppmuring av grua med murpipe.  Nicolas Naels har vært ansvarlig bygningsingeniør og 

har stått for mesteparten av arbeidet. Men det er også registrert flere hundre dugnadstimer 

av kårkall og venner. En detaljert beskrivelse av tiltaket finner du i vedlagte nyhetsbrev: 
 artikkel-restaurering-av-seterstuggu-i-rommervasseteren.docx (live.com) 

 

Kostnadsoverslaget er på kr 586.000, men det er meget usikkert om dette vil holde. Bl.a. er 

det usikkert hvor mye frakt av stein og oppmuring av grua med murpipe vil koste. Stein er 

hentet fra skiferbruddet til Liskifer AS i Sørli og skal fraktes over Rømmervatna med 

snøskuter til vinteren. 

 

I 2019 fikk gårdeier Hilde Kveli innvilget kr 128.000 i UKL-tilskudd. I tillegg fikk hun 

tilsagn om kr 100.000 fra Kulturminnefondet og kr 30.000 fra stiftelsen UNI. Etter en 

tilleggssøknad med nytt kostnadsoverslag i 2020 fikk hun tilsagn om ytterligere kr 165.047 

i UKL-tilskudd.  

 

 
Seterstua under restaurering. Foto: Ole Harald Kveli. 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkveliaukl.no%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2Fartikkel-restaurering-av-seterstuggu-i-rommervasseteren.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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Seterstua ferdig restaurert utvendig. Foto: Ottar Bergli. 

 

Diverse skilting og profilering 
 

I 2019 fikk Kveli utviklingslag tilsagn om kr 40.000 i UKL-tilskudd til skilting. Hittil er 

det brukt kr 27.519 til produksjon av 18 retningsskilt og 8 infotavler.  På utkikksplassen i 

Kveliveien er det satt opp et skilt på 86 x 130 cm med grafisk profil ut fra en kartmal, 

fastsatt av Klima- og miljødepartementet. Kostnaden til produksjon av skiltet er finansiert 

sentralt, mens Kveli utviklingslag har betalt kr. 13.650 for fundamentering og oppsetting 

av skiltet. Uheldigvis er føttene på skiltet blitt alt for korte i forhold til malen, noe som det 

er klaget på.  
 

  
Informasjonsskilt med kart på utkikksplassen i Kveliveien. Foto: Ottar Bergli.  

 

 

 



4 
 

Kveli bad 
 

I 2020 fikk Kveli utviklingslag kr 16.700 i tilskudd til rydding av skog og kratt på og ved 
tomta til Kveli bad. I 2021 er tomta møblert med et stort skifersteinbord, to tøffe 
lenestoler i tre, 4 sittebenker, bålpanne og hagedusj (ikke koblet til vann enda). 
Kostnaden ble kr 27.985, som er finansiert med UKL-midler. 29. august inviterte Kveli 
utviklingslag til «gjenåpning» av badet. Det ble servert kaffe, saft og Li-klenning.  
 

 
Møblementet på den gamle badehustomta. Foto: Ottar Bergli. 
Badet var i drift i perioden 1952 til 1972. Her kan du lese hele historien om Kveli bad:  
kveli-bads-historie.pdf (kveliaukl.no) 
 

 
«Gjenåpning» av Kveli bad 29.08.2021. Foto: Ottar Bergli.  
 

Restaurering steingjerde 
 
I 2020 og 2021 har det pågått arbeid med å rydde rundt og restaurere et steingjerde på 
Brønnbu. I gjerdet er det en port hvor den gamle ferdselsveien mellom Kvelia og 
Kvetangen gikk. Veien er ryddet og skiltet og har blitt en del av et stort stinettverk i Kvelia. 

https://kveliaukl.no/wp-content/uploads/2020/03/kveli-bads-historie.pdf
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Kostnadene ble kr 10.67 som er finansiert med UKL-midler. 
 

 
Porten i steingjerdet i østenden av innjorda på Brønnbu. Foto: Ottar Bergli.  
 

Stinettverk 
 
I 2021 er arbeidet med stinettverket mellom Kvelia og Kvemoen fullført. Gamle og nye 
stier er koblet sammen med skogsbilveger, slik at en kan gå flere rundturer med 
varierende lengde. Den lengste runden er på 13,5 km. En kan koble seg inn på nettet på 
flere forskjellige steder, og det er satt opp 4 karttavler med oversikt over alle stier og 
skogsbilveger. Ved startpunktene, og der det er flere aktuelle veivalg, er det satt opp 
retningsskilt med avstandsmål. Stiene er merket med rød maling på trær og stolper. 
Stiene blir pusset med gresstrimmer to ganger hver sommer. Over fuktige områder er det 
lagt klopper. 
 
Kostnadene for tiltaket ble kr 24.835, som er finansiert med UKL-midler. 
 

 
 
Alle retningsskiltene er i hht. Merkehåndboka til Den Norske Turistforening.  
 
Et hefte med oversikt over alle turstier og utsiktspunkt i Kvelia finner du her: hefte-turstier-
og-utsiktspunkt.pdf (kveliaukl.no) 
 
13. september prøvde en sprek gjeng fra Frivilligsentralene stien mellom Storbrenna og 
Kvetangen. Kveli utviklingslag stilte opp med guide og serverte bålkaffe og Li-klenning ved 
gravhaugene. 
 

https://kveliaukl.no/wp-content/uploads/2019/12/hefte-turstier-og-utsiktspunkt.pdf
https://kveliaukl.no/wp-content/uploads/2019/12/hefte-turstier-og-utsiktspunkt.pdf
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Rød strek = turstier. Blå strek = skogsbilveger. 
  

Vedlikehold Setervika småbåthavn, grillplass og badeplass 
 
I 2020 fikk Kveli utviklingslag tilsagn om kr 35.500 i tilskudd til vedlikehold av Setervika 
friluftsområde. Dette utgjorde 50 % av beregnet kostnad. Arbeidet er utført i 2021.  
Vanndybden i havna er økt, moloen er utvidet, veien til grillplassen er fylt opp, og det er 
satt opp volleyballnett på stranda. Hele strandområdet er ryddet for kvist og rask av 
skoleungdom på sommerjobb. Setervika er en meget populær badeplass med grillhus og 
sandvolleyballbane, i tillegg er det nå blitt en god og sikker havn for småbåter.   
 

Kostnadene ble en del høyere enn forventet fordi det måtte til 3 lass ekstra med grus for 
å bygge opp veien, slik at den skal være kjørbar også ved høy vannstand i Kvesjøen om 
våren. Det er utbetalt kr 35.500 i UKL-midler, mens Kveli utviklingslags egenandel ble 
kr 43.750. 
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Skoleungdommen Jakob Kløvjan samlet kvist i Setervika friluftsområde. Foto: Ottar Bergli. 
 

Skjøtselsplan for Øvre Mårstokkmyra 
 
Botaniker Anders Lyngstad fra NTNU har foretatt NIN-kartlegging og laget skjøtselsplan 
for Øvre Mårstokkmyra. Kostnadsoverslagene er på hhv. kr 28.870 og kr 33.557. På Øvre 
Mårstokkmyra er det to grunneiere, Torbjørn Haugen og Lars Erik Lindahl. Det ble derfor 
avtalt med disse to at Kveli utviklingslag skulle administrere tiltaket og søke om tilskudds-
midler. For NIN-kartlegginga ble det innvilget 100 % tilskudd, kr 28.870, i 2020. I 2021 er 
det gitt tilsagn om kr 23.490 i tilskudd til selve skjøtselsplanen, noe som utgjør 70 % av 
kostnadsoverslaget. Utkast til skjøtselsplan er ferdig, men den er ikke trykket opp enda. 
Det er ikke utferdiget faktura for noen del av arbeidet, men Lyngstad har bekreftet at 
kostnadsoverslagene vil holde.  
Her kan du se hele skjøtselsplanen: Microsoft Word - 
SkjÃ¸tselsplan_MÃ¥rstokkmyra_2021.docx (kveliaukl.no) 
 

  
Øvre Mårstokkmyra. Foto: Anders Lyngstad.  

https://kveliaukl.no/wp-content/uploads/2019/12/skjotselsplan_marstokkmyra_2021.pdf
https://kveliaukl.no/wp-content/uploads/2019/12/skjotselsplan_marstokkmyra_2021.pdf
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Rydding av turstier, fangstgrop og gravhaugfelt. 
 
Kveli utviklingslag har en årlig avtale med Nils Ivar Wallinder om rydding og vedlikehold av 
turstier, fangstgropa bak Rauberget og gravhaugene i Storbrenna og Litjbrenna. Avtalen 
blir utvidet år for år etter hvert som det blir flere km sti som skal ryddes, merkes og 
vedlikeholdes.  I 2021 var ramma for arbeidsavtalen 100 timer, og Nils Ivar fikk gjort 
veldig mye innenfor denne ramma. De fleste stiene blir gått over med beitepusser to 
ganger hver sommer.  
 
Kostnadene for tiltaket ble kr 33.028, som er finansiert med UKL-midler.  
 

Rydding utsiktspunkt – oppsetting av trimkasser 
 
Sommeren 2021 ble det ryddet stier til to nye utsiktspunkt, Østerliberget og Kveliberget. 
Det ble også ryddet litt skog utenfor punktene for at utsikten skulle bli enda bedre. I 
tillegg ble det satt opp solide trimkasser med trimbøker på 6 utsiktspunkt. Dette er blitt 
populære turmål. Alle som kunne dokumentere besøk på alle 6 toppene fikk premie. I 
tillegg ble det trukket noen premier blant alle som har registrert seg i en eller flere 
trimbøker.  
 
Et hefte med oversikt over alle turstier og utsiktspunkt i Kvelia finner du her: hefte-turstier-
og-utsiktspunkt.pdf (kveliaukl.no) 
 
Kostnadene for tiltaket ble kr 23.350, som er finansiert med UKL-midler. 
 

  
Terje Grande sørget for solid forankring av 
stolpen med trimkasse og skilt på 
Skærknul’n. Foto: Ottar Bergli. 

Turkopper utdelt til 13 trimmere. 
Foto: Ottar Bergli. 

 
 
 
 

https://kveliaukl.no/wp-content/uploads/2019/12/hefte-turstier-og-utsiktspunkt.pdf
https://kveliaukl.no/wp-content/uploads/2019/12/hefte-turstier-og-utsiktspunkt.pdf
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Kantslåing av skogsbilveger og private veger 
 
Det ble søkt om, og gitt tilsagn om, kr 36.380 i tilskudd til kantslåing av skogsbilveger og 
private veger. Max meterpris ifølge budsjettet var 2 kroner. Kveli utviklingslag sendte ut 
informasjon om ordningen til alle aktuelle veieiere. 3 skogsbilveieiere og 2 eiere av 
private veier søkte om tilskudd. Ut fra dokumenterte utgifter ble tilskudd videreformidlet 
med en metersats på 1 krone. Totale kostnader ble dermed bare kr 16.300.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Veiskråningene langs Kvesjøveien ble slått med traktor og beitepusser. 
Foto: Lars Harbækvold. 
 

Status for bruken av jordbruksarealet i Kvelia UKL 
 
Samarbeidsgruppa har bedt om at det lages en plan for bruk av jordbruksarealet i Kvelia. 
Etter at Kveli Samdrift ble lagt ned i 2021 er det fare for at mer og mer av dyrkamarka blir 
liggende brakk. Det er derfor viktig å få oversikt over hva som slås, og hva som ikke slås i 
dag. Tanken er at en slik statusrapport skal ajourføres hvert år, slik at en ser om det er 
areal som har blitt slått tidligere, men som ikke blir slått lenger. Dette kan være grunnlag 
for å søke om tilskudd til slåing av teiger som ellers ville blitt liggende brakk, og som står i 
fare for vokse igjen.  
 
Kveli utviklingslag søkte om, og fikk innvilget, kr 15.800 til utarbeidelse av en slik plan. En 
fant det imidlertid vanskelig å lage en plan med tanke på bruken av jordbruksarealet i 
framtida. Dokumentet er mer å anse som en statusrapport, og navnet på tiltaket ble 
derfor endret. Arbeidet er på det nærmeste ferdig etter at det har vært kontakt både 
med grunneiere som leier ut slått og med de som leier slått.  
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Hele statusrapporten kan du se her: Status for bruken av jordbruksarealet i Kvelia utvalgte 
kulturlandskap - Kvelia UKL 
 

Sykkelsti Kvesjøveien – Vekset 

Kveli utviklingslag har fått innvilget kr 36.650 i tilskudd til å rydde og planere en strekning 
langs Kvesjøen, slik at det blir mulig å sykle Kvesjøen rundt. Mellom enden av 
skogsbilvegen Kvesjøveien og en parkeringsplass ved Kvesjøen nordvest for Vekset er det 
ca. 1 km med skog. Det har lenge vært snakket om at hvis en fikk ryddet og planert litt på 
denne strekningen, vil det bli en fin sykkelrunde på 34,5 km rundt Kvesjøen. Fra øst kan 
en følge en gammel tømmervei, hvor det er tilstrekkelig å rydde vekk vegetasjon i veien. I 
den vestre enden må det både ryddes skog og planeres med gravemaskin. 
 
Mesteparten av arbeidet er utført høsten 2021. Blomdals Maskin AS har stått for 
planering med gravemaskin, mens Nils Ivar Wallinder har ryddet skog.  
 

Diverse administrative utgifter 

 

2021 søkte Kveli utviklingslag om kr 57.000 i tilskudd til dekning av administrative utgifter 
og diverse andre utgifter. Dette er mindre utgiftsposter hvor det er lite hensiktsmessig å 
søke om tilskudd til hvert enkelt tiltak. 
 
I 2021 er det utbetalt kr 57.000 i tilskudd til delvis finansiering av følgende utgifter: 
 

 Godtgjørelse møter i samarbeidsgruppa    kr 10.200 

 Regnskap og kontorhjelp fra Økonomibistand AS   kr   8.375 

 Hefte turstier og utsiktspunkt     kr   4.331 

 Blomster på utkikksplassen      kr   1.544 

 Tapt arbeidsfortjeneste regionsamling Oppdal   kr   9.000 

 Bilgodtgjørelse regionsamling Oppdal    kr   2.856 

 Annonse i sommeravisa til NA og i Stjørdalens blad   kr   6.720 

 Servering på møter og arrangement     kr   1.757 

 Domeneavgift og supportavtale med Smart Media AS  kr   7.485 

 Medlemsavgift Visit Namdalen     kr   4.375 

 Festeavgift utkikksplassen      kr   3.000 

 Brøyting utkikksplassen      kr   2.656  
kr 62.299 

 
Utgiftene kan relateres til 10 forskjellige utgiftsposter i budsjettet, som til sammen utgjør 
kr 100.000. 
 

Vedlikehold steinfjøs Kvemo Vestre 
 
Ola og Kikke B. Kvemo har søkt om og fått innvilget kr 66.250 i tilskudd til fortsettelse av 
vedlikeholdsarbeidet på steinfjøset. Dette er 50 % av beregnet kostnad. Utdrag fra 
søknaden: «Etter at drenering, hogst og planering rundt steinfjøset nå er klart, vises 

https://kveliaukl.no/2021/12/plan-for-bruk-av-jordbruksarealet-i-kvelia/
https://kveliaukl.no/2021/12/plan-for-bruk-av-jordbruksarealet-i-kvelia/
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behovet for vedlikehold /bygging av porter til gjødselkjeller og fjøsdør med karm. Ved 
dreneringsarbeid ble den "midlertidige" låvebrua fjernet, så nå er det på tide å få ei bru 
som er mest mulig lik den som en gang var. Har valgt å engasjere Jan Reidar Holand til 
dette oppdraget. Vet fra andre UKL-prosjekt at materialer fra lokal skog er anbefalt, 
derfor vil vi bruke eget virke som sages til riktige dimensjoner. Holand Snekkerverksted har 
sag, så det vil bli gjort der. Vindskiene er også råtne, så de må også skiftes ut. Formålet 
med dette tiltaket er å bevare gamle kulturbygg. Steinføset er registrert som Sefrak-bygg 
fra ca 1870.» 
 
Arbeidet vil bli utført i 2022. 
 

 
Steinfjøset på Kvemo Vestre. Foto: Ottar Bergli. 

 
Beitetilskudd og tilskudd til seterdrift 
 
I 2021 fikk Hilde Kveli innvilget kr 17.500 i tilskudd til seterdrift og beiting i 
Rømmervasseteren. Ken Thomas Wallinder fikk innvilget kr 12.950 til beiting med storfe. 
Britt-Ellen og Knut Eirik Himle fikk innvilget kr 6.600 til beiting med sauer på Bjørkås. 
 

Innkjøp av geiter og Nofence Berglia gård 
 
Jørgen og Karen-Anna Bergli søkte om kr 43.198 i tilskudd til innkjøp av 2 geiter, Nofence 
digitalt gjerdesystem, innredning av plass for geitene og kjøp av brukt henger. De fikk 
innvilget 30 % tilskudd til hengeren og 70 % tilskudd til øvrige utgifter. Til sammen lyder 
tilsagnet på kr 22.978. 
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Johannes og Tormod mater geitene Hera og Hermine. Foto: Karen-Anna Bergli. 

 
Bruk av tilskuddsramma for 2021 
 
Tilskuddsramma for 2021 var på kr 750.000. Det er sendt inn søknader om til sammen 
kr 666.330 i tilskudd, mens det er innvilget til sammen kr 493.005.  
 
 
Kvelia, 31. desember 2021 
Ottar Bergli 


