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Status tiltak bestillingsdialogen 2015
Forvalters tilrådning
Byrkije Nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell Nasjonalparkstyre tar saken til orientering.
Begrunnelse
Framdriften i bestilte tiltak anses tilfredsstillende.

Saksopplysninger
I bestillingsdialogen for 2015 ble det totalt søkt om kr. 587.000 til ulike tiltak i
nasjonalparken og landskapsvernområdet. I brev av 23.02.15 fra Miljødirektoratet ble det
innvilget en total tiltakspott på kr. 230.000.
Fra 2015 er det nettobeløp (uten mva) som tildeles, for å sammenligne med tidligere år må
merverdiavgiften plusses på. Inkludert mva. er tildelingen for 2015 på kr. 287.500, dvs. en
reduksjon på kr. 42.500 ift. 2014.
I 2013 fikk nasjonalparkstyret kr. 150.000 i bestillingsdialogen til bestemte tiltak og kr.
220.000 i egne tiltaksmidler. Totalt kr. 370.000 til tiltak inkl. mva.
Arbeidsutvalget gjennomførte prioritering av tiltak for 2015 i bestillingsdialogmøte 2 den
23.03.2015. Sammen med aktørene ble tiltakene diskutert og ut fra dette fattet
arbeidsutvalget vedtak om følgende tjenestekjøp for 2015.
Rydding, omlegging og klopplegging langs Orvasselva (300 meter)
Supplerende klopplegging Namskroken
Bru Simskarelva, rep av bankett
Supplerende klopplegging sti til Djupvatnet (125 meter)
Supplerende klopplegging (600m), fjerning av gammel klopplegging og rydding
Jegelstien
Sum

30 000
60 000
20 000
20 000
80 000
210 000

Arbeidsutvalget valgte å avsette kr. 20.000 av tiltaksmidlene for oppsett av
jubileumplaketter, disse foreslås nå omprioritert jfr. egen styresak.
Status mai 2015
Nasjonalparkforvalter har etterspurt status for de ulike tiltakene for å oppdatere styret på
fremdriften hos tjenesteyterne. Disse ga følgende tilbakemeldinger:
Namsskogan fjellstyre
Tiltak: Supplerende klopplegging Namskroken
Plank for klopplegging er anskaffet og utkjørt i det omfang som er beskrevet i
bestillingsdialogen. Venter på barmark for å få klopplagt og gjort resterende arbeid i felt. Er i
rute.
Statskog Fjelltjenesten
Tiltak: Supplerende klopplegging (600m), fjerning av gammel klopplegging og rydding
Jengelstien
Materialer og forsterkningsnett utkjørt. Utleggingen starter når det blir bart.
Tiltak: Bru Simskarelva, rep av bankett
Avtale med reindrifta om innflyging av utstyr når de samler rein til kalvmerking – ultimo juni.
Støyping av bankett i juli.

Røyrvik Fjellstyre
Tiltak: Supplerende klopplegging sti til Djupvatnet (125 meter)
Tiltak: Rydding, omlegging og klopplegging langs Orvasselva (300 meter)
Material for klopplegging for begge prosjektene er utkjørt i vinter, legging i felt
gjennomføres så snart det er bart i terreng og farbart på Namsvatnet med båt.
I tillegg til bestilte tiltak har Statskog fjelltjenesten reparert hengebro i Storelvdal som ble
ødelagt av vind i vinter.
Vedlegg:
- Ingen

