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Prioritering av spillemidler for 2015. Nye saksopplysninger 

Nye saksopplysninger: 

Etter at saken ble behandlet i formannskapet er det kommet søknad om spillemidler til turkart for 

Nordfjellet. 

Namsos orienteringsklubb er søker, mens Overhalla Røde Kors står for dugnad med informasjon 

om navn, info på kartet og bilder. Overhalla Historielag har også sagt seg villig til å bidra med 

dugnadsarbeidet. Overhalla kommune stiller gratis kartbaser til disposisjon. 

Prosjektet har en kostnadsramme på 780 000. 

 

Namsos orienteringsklubb beskriver prosjektet: 

Dette turkartet er et samarbeid mellom Namsos Orienteringsklubb, Overhalla kommune og 

lag/foreninger med interesse for friluftsliv, historie m.m. i området. 

Kartet vil dekke det meste av Overhalla kommune, nord for Namsen. Dette er et område i 

Overhalla kommune som brukes svært mye til ulike former for friluftsliv (turgåing, bærplukking, 

jakt og fiske m.m.) av folk både i Overhalla og Namsos. 

Det er tilrettelagte turveier fra Berg, Reinbjør og Hammer til Koltjønnhytta, og fra Solem til 

Rødekors-hytta og Himovatnet. Disse er svært mye brukt både sommer og vinter, og er også 

utgangspunkt for turer videre innover i området. 

På vinteren kjøres det opp et nett av skiløyper i disse områdene, bl.a. Nordfjelløypa, fra 

Ranemsletta til Skage. 

Kartet vil også få stor betydning for å kunne ta seg fram på en sikker måte området. 

I de indre og høyere deler av området er det til dels vanskelig å ta seg fram uten detaljert kart. 

Kartet vil være en fortsettelse videre østover fra turkartet ”Namsos Nord” som 

Namsos Orienteringsklubb ga ut sommeren 2010. 

Kartet vil bli laget etter samme standard som ”Namsos Nord” og ”Namsos Sør”, og det vil bl.a. 

bli lagt inn stier, turveier, skiløyper, fiskeplasser, severdigheter, utsiktpunkt o.s.v. Større stup vil 

også bli lagt inn for å vise framkommeligheten. Dette gjør kartet svært detaljert. Det vil bli 

foretatt en grundig synfaring i terrenget. 
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I samarbeid med historielag, andre organisasjoner og enkeltpersoner vil det bli samlet inn lokale 

navn, info om bosetting, skogsdrift, tømmerfløting, setring, bilder o.s.v. Dette vil bli samlet på 

tekstrubrikkene på baksiden av kartet. Her vil det også bli gitt INFO om tur- jakt- og 

fiskemuligheter i området. 

Kartet vil også bli brukt som grunnlag for store karttavler ved inngangen til tur-områdene og 

mindre tavler i stikryss og på dagsturhytter. 

Gjennom utgivelsene og salg av de to tidligere kartene har vi sett at interessen og behovet for 

slike detaljerte turkart er stort, og det er dette behovet vi også ønsker å dekke ved utgivelser i nye 

områder. 

 

 

Tiltaket er positivt og er noe nytt for friluftslivet i Overhalla. Vi går inn i friluftslivets år neste år, 

og selv om kartet ikke er ferdigtrykt før i juni-juli 2016, er det et tiltak som forhåpentligvis vil få 

folk til å bruke naturen mer. 

Det er også viktig at kartet kan brukes på opplysningstavler i turområdet. Dette er stort sett ennå 

ikke på plass. 

Nord-Trøndelag fylkeskommune prioriterer friluftslivtiltak ved prioritering av spillemidler. 

 

Rådmannen tilrår at søknad om spillemidler til turkart for Nordfjellet prioriteres høyt fordi det er 

et tiltak som gir noe til alle, støtter opp under kommunens satsning på friluftsliv og folkehelse, og 

følger fylkeskommunens prioritering av friluftstiltak. 

 

Ut fra dette tilrår rådmannen følgende prioritering og justering av tidligere forslag til 

vedtak: 

 

1. Kapittel 11.1 – Prioritert handlingsprogram i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og 

kulturbygg rulleres i henhold til innkomne søknader og kommunale føringer for behandling 

av disse. 

2. Ut fra dette prioriteres søknad om spillemidler for 2015 slik: 

 

Prioritet Søker Tiltak Totalkostnad Søknadssum 

Ordinære anlegg 

1 Namdal 

motorsportklubb 

Regionalt 

Motocrossanlegg 

3 329 121 1 200 000 

2 Namsos 

orienteringsklubb 

Turkart 

Nordfjellet 

718 000 312 000 

3 Overhalla idrettslag Renovering 

kunstgressbane 

2 360 000 944 000 

4 Namdal Golfklubb Rehabilitering 

bane 

693 500 276 000 

5 Overhalla Skytterlag Ombygging av 

bane fra 300 m til 

200 m 

263 605 132 000 

6 Overhalla Jeger- og 

fiskeforening  

Restaurering 

leirduebane 

476 800 190 720 

7 Overhalla Jeger- og 

fiskeforening 

Blakkhaugen 

jaktskytebane-

Utbygging 

185 125 92 500 

8 Øysvollen 

velforening/Overhalla 

Øysvollen 

bod/sanitærbygg 

314 000  

157 000 
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idrettslag 

9 Overhalla Skytterlag Gimle 

skytterbane-

Ombygging til 

elektronisk bane 

358 000 143 000 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Trond Stenvik 

Rådmann 

 

Annbjørg Eidheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


