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Starter arbeid med skogplan 
 

 

 

Johannes I. Osmundsen Karl Erik Solum, Egil Solstad, Ole Harry Lie og Ivar Haug var med da prosjektgruppa for den nye 
skogplanen hadde oppstart på onsdag. Karl Ivan Vikestad sitter også i prosjektgruppa, men var ikke til stede på møtet. 

Onsdag 30. oktober var det oppstart av skogplanarbeidet i Nærøysund kommune. Nå starter et 
omfattende skogtakseringsprosjekt som også inkluderer en miljøregistrering. Ifølge dagens 
forskrifter må alle skogeiere som skal levere tømmer eller massevirke til industrien ha gjennomført 
en slik miljøregistrering. 

 



Det har gått snart 17 år siden den siste store skogtakseringen i Nærøy kommune. Vikna har ikke 
gjennomført dette tidligere. Nå settes det i gang et omfattende skogplanarbeid i hele Nærøysund 
kommune. Onsdag var det oppstartsmøte for prosjektgruppa.  

 

Ledere med erfaring 

Johannes I. Osmundsen er leder av prosjektgruppa. Han har erfaring fra tilsvarende prosjekt som 
nettopp er gjennomført i sørhelgelandskommunene Bindal, Sømna og Brønnøy, samt Gutvik i Leka 
kommune.   

- Dette er litt enklere prosjekt ettersom det bare involverer en kommune, men arealmessig er det 
noe det samme, sier Osmundsen, som har med seg blant annet lokale skogeiere og kommunen i 
arbeidet. Nærøysund kommune vil i tiden framover leie skogbrukstjenester fra Bindal kommune, så 
Karl Erik Solum fra Bindal kommune vil bli en del av prosjektgruppa. Han har også erfaring fra 
prosjektet som er gjennomført på Sør-Helgeland og Gutvik. Nærøysund vil dermed ha god nytte av 
erfaringene fra naboene i nord, noe som bidrar til å forenkle prosessen.  

 

Inviterer alle med 

Det vil nå gå ut invitasjon til alle skogeiere i Nærøysund om å være med på Skogplanarbeidet. Denne 
løsningen vil være rimeligere for skogeierne enn om de må gjennomføre egen taksering og 
miljøregistrering. Oppfordringen fra prosjektgruppa er derfor at det er viktig at skogeierne melder sin 
interesse nå.  

- Vi skal ha møte i begynnelsen av desember. Der vil vi informere om dette, sier Ole Harry Lie i 
skogeierlaget i Ytre Namdal. De organiserer rundt hundre skogeiere i området og Lie sier at de ønsker 
at flest mulig av disse blir med på skogplanarbeidet. Det søkes om støtte til fylkesmannen til 
prosjektet. Dersom dette innvilges så vil det være med på å gjøre kostnadene lavere for skogeierne. 
Namdal Skogprosjekt er også involvert i arbeidet.  

- Dersom skogeierne ikke blir med i denne omgang så må de betale alt selv senere, så alle oppfordres 
til å delta, sier Karl Erik Solum.  

 

Snarlig oppstart 

Prosjektgruppa har som målsetning å komme i gang med arbeidet så snart som mulig. Dermed kan 
de få et forprosjekt ut på anbud i løpet kort tid. Forprosjektet kan gjennomføres tidlig i 2020 dersom 
tilbyder har kapasitet. Forprosjektet vil i hovedsak omfatte gjennomgang av tidligere 
miljøregistrering i Nærøy. Vikna-delen av kommunen blir ikke med her, ettersom det ikke er gjort 
tidligere taksering.  

Hovedprosjektet vil gjelde hele Nærøysund kommune. Dersom alt går etter planen og den tilbyderen 
som får oppdraget har tid og ressurser kan takseringsarbeidet komme i gang i løpet av andre halvår 
2020.  

Kostnadene for hver enkelt skogeier vil bli klar etter at anbudet ligger klart. Samtidig vil en god 
oppslutning blant skogeierne være med å redusere kostnadene for hver enkelt skogeier.   

 



Inngår skogsamarbeid med Bindal 
 

Nærøysund vil i tiden framover kjøpe tjenester som går på skog og vilt fra Bindal kommune. Dette 
fordi skogbrukssjef Egil Solstad har gått ut i permisjon. 

 

Egil Solstad har vært skogbrukssjef i Nærøy kommune i over 20 år. Nå har han begynt i ny jobb i 
Steinkjer kommune. I den forbindelse har han søkt permisjon fra Nærøysund kommune. I stedet for å 
engasjere vikar så har strategi- og samfunnssjef Camilla Vågan inngått en avtale med Bindal 
kommune om kjøp av tjenester fra dem. Det betyr at skogbruksrådgiver i Bindal Karl-Erik Solum skal 
jobbe i 40 prosent med skogforvaltning for Nærøysund kommune. Nærøysund kommune er en stor 
skogkommune, og det er en fordel med en som jobber med dette og som samtidig kjenner området. 
Det gjør Solum. Avtalen med skogforvaltning mellom Nærøysund og Bindal går fram til 1. november 
neste år. I første omgang skal Solum ha kontordag på Kolvereid hver onsdag fra uke 48. 

Bindal vil også behandle viltsaker for Nærøysund. Denne avtalen går fram til 1. juli 2020.  

 

 

 

Kveitebesøk og ferjetur for Odin 

 

Minner om ukens episode av «Nææært på Nærøysund med Odin Jensenius» som nå ligger ute på 
nettsiden nææært.no. 

I denne episoden går turen innom kveiteklekkeriet til Sterling White Halibut ved Ryumsjøen og det 
blir en tur med Gjerdingaferja.  

 



Møter i formannskap og kommunestyre 
  

Førstkommende tirsdag er det klart for møter i både formannsskap og kommunestyre i Nærøysund 
kommune. Det er stort sett de samme sakene som skal behandles i møtene, i tillegg skal 
kommunestyret få orientering om status rundt budsjettarbeidet.  

 

En av hovedpunktene på kommunestyremøtet på tirsdag er at kommunestyremedlemmene skal få 
en gjennomgang av status i arbeidet med det første kommunebudsjettet for Nærøysund. Etter 
planen skal dette legges fram rundt neste helg.  

I tillegg så vil det bli satt opp noen saker som skal behandles av kommunestyret. Disse sakene skal 
først behandles av formannskapet samme morgen. Dette gjelder i stor grad saker som må avklares i 
forbindelse med kommunesammenslåingen.  

Blant annet skal formannskap og kommunestyre avgjøre hvem som skal ha sekretærtjenesten for 
kontrollutvalget. Dette må være noen utenfor kommunesystemet. Det var to tilbydere og forslaget 
fra rådmannen er å engasjere Søstrene Åsjord AS fra Leinesfjord.  

Andre saker går på blant annet vedtak som må gjøres i forbindelse med at Nærøysund skal inn i 
Interkommunalt  Arkiv –IKA Trøndelag AS og ny selskapsavtale mellom kommunen og Museet Midt 
IKS. Det skal også opp en sak om endring i organiseringen av Ytre Namdal barnevernstjeneste som 
følge av kommunesammenslåingen. Det blir dessuten en sak om nye forskrifter for vann og 
avløpsgebyrer i Nærøysund kommune, samt at møteplanen for kommunestyret og formannskapet 
skal behandles.  

 

Hele saksframleggene kan du finne her: 

Formannskap: 

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1102&documentTypeId=
MI 

 

Kommunestyre: 

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1091&documentTypeId=
MI  
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Nytt kurstilbud til både foreldre og ansatte 
 

 

Den første foreldregruppen har allerede gjennomført kurset og snart starter to til. 

 

Både foreldre og ansatte i Kolvereid barnehage deltar på et nytt kurstilbud. COS-P(Circle of 
Security Parenting), eller Trygghetssirkelen kalles kurset.  

 

- Kurset ønsker å gi foreldre og ansatte et «veikart» til hjelp for å forstå barns behov og signaler og 
hvordan man kan forsøke å imøtekomme disse behovene, opplyser styrer Siv Øren ved Kolvereid 
barnehage. Hun forteller at siden oppstarten i høst har det blitt gjennomført ett kurs og de har 
allerede to full booket kurs som skal i gang.  

- Dette er ett viktig tema og barnehagen er fornøyd med å gi ett tilbud til både ansatte og foreldre 
om samme tema, sier Øren. Hun legger til at ved å møte barns behov på en god måte får barna en 
tryggere tilknytning til sine omsorgsgivere, noe som er av stor betydning for sunne relasjoner og god 
psykisk helse videre i livet. Ansatte blir kurset i arbeidstiden, mens foreldrekurset tilbys på 
ettermiddagstid i barnehagen.  

Sertifisert veileder Siv Heidi Gjeseth holder kurset for både ansatte og foreldrene, samt at to ansatte 
passer barna i barnehagen når foreldrene er på kurs. Ettersom at det er åtte kurskvelder, så er dette 
en kjærkommen ordning for foreldrene som deltar og barna gleder seg til å være i barnehagen på 
ettermiddagstid.  

- Dette er et kurs som passer alle som er i samhandling med barn som ønsker en bevisstgjøring eller 
er nysgjerrig på samspill og hva som skjer mellom voksne/barn i ulike situasjoner, gode nok er et 
viktig begrep, sier Siv Øren 

 



Starter feiringen av 150-årsjubileet 
 

Vi minner om jubileumsarrangementene for Vikna kommune som skal avholdes i tiden framover. 
Første arrangement er førstkommende torsdag. Under kan du se alle de planlagte arrangementene 
og hva de skal inneholde.  

 

 

 
VIKNA KOMMUNE  150 ÅR (1869-2019). 

JUBILEUMS-ARRANGEMENTER: 
 

Torsdag 14.11. kl. 19 Samfunnshuset: 

«KJENNER DU VIKNA?». 
Vikna kommunes’ historie ved Roger 

Walaunet. 
Programvert: Tore Prestvik. 

Arr. Vikna historielag.  50 kr inkl. kaffe. 
 

Lørdag 16.11 kl. 13 i Norveg (salen): 
«Vikna – 150 år med ord og toner, viser og 

vers». 
Nærøysund tr.klubb, Skumsprøyt, Kjell 

Borgan, Arild Jenssen  m.fl. 



Verter: Linn Ofstad og Stein Bjørnæs. 
Musikkansvarlig: Dan Ramstad. 

Arr.: NORVEG. Gratis adgang. Småbord i 
salen. 

 
Onsdag 20.11 kl. 19 i Samfunnshuset (salen): 

«VIKNA – øyriket ditt og mitt». 
HOVEDARRANGEMENTET. 

Rørvik musikkforening, Nærøysund 
trekkspillklubb, 5 tidligere ordførere, 
Søvi V. Brækkan, Torleif Flosand, Dan 

Ramstad. DVD-opptak fra avdukinga av «St. 
Svithun»-bautaen 2002. Hele programmet 

bildebelagt på stor skjerm. 
Verter: Willy Eidsmo og Arild Jenssen.  

Musikkansv.: Kjell Borgan. 
Arr. Vikna kommune.  Kaffesalg. 100 kr. 

(Bill.res. tlf.: 48009480). 
 

Søndag 24.11 kl. 17 i Garstad grendehus: 
«VIKNA - mellom bakkar og berg utmed 

havet». 



Bo- og levekår ute på Vikna gjennom 150 år. 
Vert: Knut Grindvik.  Musikkansvarlig: Tore 

Gravseth. 
Arr. Ytre Vikna pensjonistlag.  Gratis adgang.  

Åresalg. 
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