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STATUSRAPPORT FOR TILTAK I KVELIA UKL I 2022 

Sommerjobb for skoleungdom 
 

I 2022 var det bare 2 ungdommer som søkte om sommerjobb. De 2 ungdommene fikk 

prøve seg på forskjellige arbeidsoppgaver: 

 

 Maling av benker ved Kvelibua 

 Beising av møbler på badetomta 

 Maling Kvelibua 

 Tilsyn rasteplass i Kveliveien 

 Tilsyn Setervika friluftsområde.   

 Vasking og tilsyn WC på Kvelibua 

 Gresstrimming, kantklipping og klipping rundt gjerder 

 

Det ble utbetalt lønn for 87 timer med en timesats på 160 kroner.  

 

Sum kostnader for tiltaket ble kr 50.807, inkl. materialkostnader og godtgjørelse til 

arbeidsleder. Av de totale kostnadene ble kr 38.105 dekket av UKL-midler. 

 

 
Ungdommene hjalp blant annet til med å male Kvelibua. 
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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 og merkes og 
flere benker som må vedlikeholdes.  I 2022 var ramma for arbeidsavtalen 120 timer, og 
Nils Ivar fikk gjort veldig mye for disse timene. De fleste stiene blir gått over med 
beitepusser to ganger hver sommer.  
 
Kostnadene for tiltaket ble kr 39.808, som er finansiert med UKL-midler.  
 

Kantslåing av skogsbilveger og private veger 
 
Kveli utviklingslag sendte ut en orientering om tilskuddsordningen til alle aktuelle søkere 
før sommeren. 4 skogsbilveieiere og 2 eiere av private veier søkte om tilskudd. 
Utviklingslaget søkte om, og fikk innvilget, UKL-tilskudd ut fra en km-sats på 1 krone, selv 
om retningslinjene sier at det kan utbetales inntil 2 kroner pr. km vei. Tilskuddsbeløpene 
ble videreformidlet til de enkelte søkerne. De fleste utførte arbeidet med eget utstyr. 
Totale kostnader ble kr 21.590.  
 

 
Skogsbilveg i Leirbakken hvor en bred stripe på begge sider ble ryddet med en fjernstyrt 
maskin.  
 

Status for bruken av jordbruksarealet i Kvelia UKL 
 
Samarbeidsgruppa har bedt om at det lages en plan for bruk av jordbruksareal i Kvelia 
som ikke blir slått lenger. 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 eller beiting av teiger som ellers 
ville blitt liggende brakk, og som står i fare for vokse igjen.  
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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. Videre arbeid med en plan for fremtidig bruk av jordbruksareal som ikke 
blir slått lenger utføres i regi av Lierne kommune.   
 
Hele statusrapporten kan du se her: Status for bruken av jordbruksarealet i Kvelia utvalgte 
kulturlandskap - Kvelia UKL (hold ctrl-tasten nede og klikk på linken. 
 

Sykkelsti Kvesjøveien – Vekset 

I 2021 fikk Kveli utviklingslag innvilget kr 36.650 i tilskudd til å rydde og planere en 
strekning langs sørsida av 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, ville 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 var det behov både for å rydde skog og 
planere med gravemaskin. 
 
Sykkelstien ble ferdiggjort i 2022. Kostnadene ble kr 33.254, som er dekket av UKL-midler.  
 

 
Starten på sykkelstien fra Kvesjøveien på sørsida av Kvesjøen.  
 

Skilting 
 
I 2019 fikk Kveli utviklingslag tilsagn om kr 40.000 i UKL-tilskudd til skilting. Trykkeriloftet har 
produsert skilt hvert år etter hvert som de har fått bestilling på oppslagstavler, retningsskilt og 
stedsskilt.  På utkikksplassen i Kveliveien ble det i 2021 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 var føttene på skiltet blitt alt for korte i forhold til malen. 
Leverandøren har levert forlengelser av stolpene uten kostnad, og disse ble montert i 2022. 
 

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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For å dekke alle kostnadene i forbindelse med oppsetting og forlengelse av stolpene, måtte det til 
en tilleggssøknad på kr 15.761. Beløpet ble dekket av UKL-midler.  
 

Innsamling av saunetting langs veier  
 
I 2021 ble det gjennomført en omfattende kartlegging av saunetting som henger og ligger 
ute i naturen fra den tida det var mange bruk med sau i Kveila. Kveli utviklingslag søkte 
om tilskudd til å fjerne nettingen, men fikk avslag med den begrunnelse at det er 
grunneiers ansvar å fjerne netting på sin eiendom. Etter at saken ble tatt opp på møte i 
samarbeidsgruppa ble det enighet om at en kunne søke om tilskudd til fjerning av netting 
og stolper som sto langs veier. Kveli utviklingslag fikk tilsagn om kr 19.240 i tilskudd til 
dette arbeidet. Men arbeidet med fjerning av netting og stolper samt frakting til Støvika 
avfallstorg ble mye mer omfattende enn forutsatt, og de totale kostnadene ble over 
kr 40.000. En tilleggssøknad ble innvilget omgående, og det er utbetalt til sammen 
kr 40.755 i tilskudd til dette tiltaket.  
 

 
Eksempel på gammel saunetting som lå ved innmark. 
 

Fotoutstilling med bilder fra Lars Ingulfs fotosamling 
 
Kveli utviklingslag hadde opprinnelig planlagt å sette opp oppslagstavler med bilde og 
tekst på noen historiske steder, bl.a. Solbakken husmannsplass og Murumoen tollstasjon. 
Etter hvert kom en fram til at en i stedet skulle lage en fotoutstilling med gamle bilder fra 
Lars Ingulfs fotosamling. Samlinga er på over 3000 bilder, og omfatter bilder helt tilbake 
til 1885. Hele arkivet ble gjennomgått, og det ble bestilt 40 bilder fra Kveliområdet fra 
Levanger fotomuseum, som eier samlinga. Retusjering av bildene og overføring av filer 
ble utført uten kostnader, men det ble en del utgifter til utkjøring av bildene, innkjøp av 
fotorammer, montering og opphenging av bildene på veggen i kaferommet på Kvelibua. 
Kostnadene ble dekket med kr 10.650 i tilskudd fra UKL-midlene.  
 
Bildene med tekst under ble skiftet ut i 3 omganger. I ettertid ble bilder utdelt gratis til de 
som var interessert.  
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Første runde med bilder fra Lars Ingulfs fotosamling på Kvelibua.  
 

Diverse administrative utgifter 
 

2022 søkte Kveli utviklingslag om kr 77.000 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. 
 
Det ble utbetalt kr 76.961 i tilskudd til finansiering av følgende utgifter: 
 

 Godtgjørelse for møter i samarbeidsgruppa    kr 10.500 

 Regnskap og kontorhjelp fra Økonomibistand AS   kr 12.538 

 Nytt opplag av kulturminneheftet     kr   8.081 

 Blomster på utkikksplassen      kr      637 

 Trimpremier        kr   5.980 

 Installasjon av vann på badehustomta    kr   3.910   

 Annonse i sommeravisa til NA     kr   4.125 

 Annonse i turistguiden til Visit Namdal    kr   4.599 

 Servering på møter og arrangement     kr   1.833 

 Domeneavgift og supportavtale med Smart Media AS  kr   7.485 

 Medlemsavgift Visit Namdalen     kr   5.035 

 Festeavgift utkikksplassen      kr   3.000 

 Brøyting utkikksplassen      kr   5.322 

 Yrkesskadeforsikring       kr   2.461   

 Reparasjon søppelkasse på utkikksplassen    kr   1.500 
kr 76.961 
 

Utgiftene kan relateres til 10 forskjellige utgiftsposter i budsjettet, som til sammen utgjør 
kr 100.000. 
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Vedlikehold steinfjøs Kvemo Vestre 
 
Det er utbetalt 50 % tilskudd til vedlikehold av det gamle steinfjøset fra ca. 1870 både i 
2021 og 2022, til sammen kr 82.194. Arbeidet har bestått av drenering, hogst og planering 
rundt steinfjøret. Det er laget nye porter til gjødselskjeller og ny fjøsdør med karm, og det 
er murt opp ny bru, som er mest mulig lik den som en gang var.  
 

 
Steinfjøset på Kvemo Vestre. Foto: Ottar Bergli. 
 

Restaurering av kvennhus i Trøa  
 
Restaurering av kvennhuset i Trøa har vært under planlegging i et par år. Det er nå inngått 
en skriftlig avtale mellom Kveli utviklingslag og grunneier Nils Henrik Kvemo om at 
utviklingslaget tar på seg ansvaret for å planlegge og gjennomføre restaureringsarbeidet.  
I 2022 ble det gjort avtale med Jan Reidar Holand om å ta jobben med å restaurere bygget 
og montere inventar. Jan Reidar har vært på befaring ved kvennhuset, som ligger ca. 400 
meter øst for gårdstunet. Det er ikke noe inventar i kvennhuset, men en har gjort avtale 
med Lierne Museer om å overta komplett inventar fra et kvennhus som står på Sørli 
Museum. Denne bygningen er i så dårlig forfatning at den ikke er mulig å redde. Jan 
Reidar var og så på dette kvennhuset i sommer og har tatt på seg jobben med å 
demontere inventaret, frakte det til Trøa, og montere det når kvennhuset er ferdig 
restaurert. Planen er at kvenna skal bli så komplett at det kan demonstreres maling av 
korn på den. 
 
Dessverre kom ikke arbeidet i gang i 2022, delvis fordi det tok tid å skaffe fullfinansiering, 
samt at Jan Reidar fikk det veldig travelt med andre jobber. Kostnadsoverslaget er på 
kr 300.000, og en fikk omsider tilsagn om kr 275.000 i UKL-tilskudd. I tillegg har 
utviklingslaget fått tilsagn om kr 25.000 i tilskudd fra stiftelsen UNI.  
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Beitetilskudd og tilskudd til seterdrift 
 
I 2022 ble det gitt kr 15.000 i tilskudd til seterdrift i Rømmervasseteren. Det er  utbetalt til 
sammen kr 42.170 i beitetilskudd til 4 forskjellige bønder.  
 

UKL-informasjon på kommunehuset 
 
Lierne kommune har fått tilsagn om kr 200.000 i UKL-tilskudd til delvis finansiering av et 
informasjonsprosjekt. Prosjektet skal få til et samarbeid om informasjonsarbeidet mellom 
Kvelia utvalgte kulturlandskap og Kommunehuset/Nasjonalparksenteret. Det skal jobbes 
både med prosess for et nyttig samarbeid, hva en kan få til samarbeid om, og konkret 
utarbeiding av informasjonsmateriell. Det er nedsatt en prosjektgruppe på 5 medlemmer.  
 
Det er gitt følgende begrunnelsen for tilsagnet: «Informasjonsarbeid er et viktig tiltak i 
"Plan for Kvelia utvalgte kulturlandskap" og er berettiga tilskudd etter "Forskrift for 
utvalgte kulturlandskap". Tiltaket innvilges som omsøkt.»  
Det er forutsatt at Lierne kommune og Lierne Nasjonalparksenter skal bidra med 
egeninnsats i prosjektet. 
 

Regionsamling for UKL-områder i Trøndelag 

 
Den årlige samlinga for de 7 UKL-områdene i Trøndelag var i år lagt til Lierne. Det var 
deltagere fra alle områdene, samt fra Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag 
fylkeskommune og Lierne kommune. Samlinga gikk over to dager, 24. – 25. august, med 
overnatting for deltagerne utenfor Lierne på Sørgården. Anders Mona fra Statsforvalteren 
hadde hentet inn flere interessante foredragsholdere. Kveli samfunnshus var hovedarena 
for samlinga, men det var også en rundtur rundt Kvesjøen med stopp og orientering på 3 
gårder. Torsdag var det tur til Rømmervasseteren med orientering om seterdrifta i 
sommer og om restaurering av den gamle seterstua, samt servering av rømmegrøt. 
 
Alle utgifter i forbindelse med samlinga ble dekket av Statsforvalteren, mens alt arbeid 
med gjennomføringa ble gjort på dugnad. 
Statsforvalteren har laget et referat med mange bilder fra samlinga, som du kan lese her: 
Referat fra UKL-samling i Kvelia.pdf (hold nede ctrl-tasten og klikk på linken). 
 

Bruk av tilskuddsramma for 2022 
 
Tilskuddsramma for 2022 var på kr 750.000. Det er gitt tilsagn om tilskudd for til sammen 
kr 817.797 i 2022. Samtidig er det inndratt midler for til sammen kr 34.374 for tiltak som 
er blitt rimeligere enn forutsatt i tilsagnet.  
 
Kvelia, 31. desember 2022 
Ottar Bergli 

Referat%20fra%20UKL-samling%20i%20Kvelia.pdf

