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Ide/tiltak

Tilgjengelige
ressurser

Tidsrom

Finansiering

Ansvarlig

Status

.Merking og tilrettelegging av
turstier fra land og sjø, for alle
aldersgrupper og universelt
utformet

Lund idrettslag,
Namsos
kommune, Kultur
og inkludering,
Strategi og
samfunnsutvikling
, Visit Namdalen

2020-2021

Søke eksterne
midler
(spillemidler,
folkehelsemidler)

Siw Storø

Hatt møter med Thor Brandt fra
fylkeskommunen og Ove
Sæternes fra Namsos
kommune om spillemidler.

Planlegger også tavler som
plasseres på seks forskjellige
steder.
Ønsker å få digitalisert kart
og lagt disse inn i
kommunens kartdata.

Det er sendt inn søknad om
spillemidler for merking og
skilting av 5 mil med turstier

Ide/tiltak

Tilgjengelige
ressurser

Tidsrom

Finansiering

Ansvarlig

Status
i Lund og Smines. Søknaden
inneholder også utbedring
av underlag enkelte steder.
Søknaden på kr 602 000 er
innvilget, og arbeidet med å
realisere prosjektet er godt i
gang. Det er
gjennomført 3 dugnader for
rydding av skog
langs Bjøllivatnet, og i
september skal et firma
utbedre traktorvegen langs
vannet slik at stien får status
«godt tilgjengelig». Dette
innebærer også at
tilgjengeligheten til
badeplassen i Bjøllivatnet blir
god. Det jobbes for tiden med å
ferdigstille
grunnlagsinformasjonen slik at
skilt og skilttavler kan settes i
bestilling. Det er en målsetting
å få satt opp de seks
skilttavlene i løpet av
høsten. Deretter blir det
fortløpende oppsetting av skilt,
og dette arbeidet er forventet
også å pågå ut over i 2022.

Det er også sendt inn søknad

Ide/tiltak

Tilgjengelige
ressurser

Tidsrom

Finansiering

Ansvarlig

Status
om spillemidler for bygging
av en paviljong ved
fornminnestien ved Smines
båthavn.
Midler til paviljong er
innvilget (kr. 133.000,-)
Bygging av paviljong er
planlagt i 2022.
Skilt blir produsert i løpet av
vinteren, og stolper er
bestilt.
Entreprenør Fjellheim er i
gang med arbeidet med å
oppgradere veien til
badeplassen Bjøllivatnet.

2.Tilrettelegging/infrastruktur for
båter
Oppgradering og utvikling av
småbåthavn inkl. Sanitæranlegg
med møte- og kursrom for mindre
grupper (opplæring i sikkerhet og
båtbruk m.m.)
Tilgjengelige fiskeplasser fra land,
både sjø og vann

Smines
båtforening
Namsos
kommune;
Strategi og
samfunnsutvikling
,
Salmonor
Visit Namdalen

2020 2021

Bjørnar Smines
Knut Storø
Siw Storø

Søknad til næringsfond,
innvilget 810.000, - juni 2020
Arbeidet settes i gang så snart
som mulig.
Arbeid oppgradering er satt i
gang; betongbrygger og
utriggere er bestilt og man tar
sikt på å bli ferdig i løpet av
høsten.
Dette ble levert i september
2020. Bryggene er midlertidig

Ide/tiltak

Tilgjengelige
ressurser

Tidsrom

Finansiering

Ansvarlig

Trygg båthavn ved bruk av
bølgebryter

Status
fortøyd inne i Fjærangen i
påvente av permanent
ankringshjelp fra lokalt
oppdrettsfirma. Alt levert
materiell er fullfinansiert og
betalt.

Kajakk- og båtutleie med guiding
Utbedring av parkeringsplass ved
Smines båthavn

Anlegget er i all hovedsak
ferdig.
Det er/blir sendt inn en søknad
om spillemidler i forhold til
sanitæranlegg ved Smines
Båthavn, et samarbeid mellom
Smines båtforening og
Idrettslaget på Lund.
Det jobbes nå med å få på plass
en reguleringsplan for området
i forhold til servicebygg og
parkeringsplass.
Det søkes om fylkeskommunale
midler på parkering og
paviljong.

Marianne Smines
Reidunn Smines

Søknaden for parkering er
sendt inn og innvilget (kr.
197 000,- fra fylkesmannen og
kr. 181 500,- fra Næringsfondet
i Namsos)
Ønsker å etablere en

Ide/tiltak

Tilgjengelige
ressurser

Tidsrom

Finansiering

Ansvarlig

Status
utleieordning for kajakk og båt
våren 2021. Kajakker er på
plass. Det skal etableres en
egen bedrift i forhold til dette.
Kontakt med Kjell Ivar Tranås
eller Inam.

Det blir søkt om
fylkeskommunale midler til
utbedring av parkeringsplass
ved båthavna. Søknadssummen
er 200.000, -. Kobles til turstier
og fornminner i området. (Se
tekst lenger opp)
Oppgradering av småbåthavn
er ferdig, og regnskapet er
avsluttet. Godkjent.
3. Utvikle bølgebrytere for salg

Lokale aktører
Lund,
Namsos
kommune;
Strategi og
samfunnsutvikling
Inam
Salmonor

2020 2021

Bjørnar Smines
Knut Storø
Kjell Tranås

Det jobbes videre med å
utvikle dette.

Det er etablert en bedrift i
Nærøysund som jobber med
resirkulering av plast, og vil
kanskje være viktig i forhold til
dette prosjektet.
Det foregår en diskusjon rundt
dette med miljø, sikkerhet og
teknologi for dette prosjektet.

Ide/tiltak

Tilgjengelige
ressurser

Tidsrom

Finansiering

Ansvarlig

Status
Saken ligger nå hos kommune,
men det er dialog.

4. Tilrettelegging/infrastruktur for
bobiler ved Lundstua
Overnatting (gammelskolen)
Campingplass/rorbuer
Videreutvikling av Lundstua

Silje Jakobsen
Namsos
kommune;
strategi og
samfunnsutvikling
Visit Namdalen
Thomas Finanger

Silje Jakobsen
Rina Skjæran
Håvard Jakobsen

Har fått tilskudd på
130 000,-.
Starter jobben i løpet av
høsten, blir et vinterprosjekt.
Arbeidene med gammelskolen
er satt i gang. Gjøres om til 2
store leiligheter i kjeller og litt
mindre rom oppe. Arbeidet

med dreneringen rundt
bygget er gjort, og inventaret
er revet ut. Fremgang i
prosjektet.
Man har kommet langt og
håper å være ferdig i løpet av
senhøsten 2021 / tidlig vår
2022.

Garasje under bygging,
regner med å være ferdig
vinter 2021.
Har tatt frem planene rundt
rorbuer, og sett på den
videre fremdrift. Området
regulert for
næringsvirksomhet, mulig

Ide/tiltak

Tilgjengelige
ressurser

Tidsrom

Finansiering

Ansvarlig

Status
man må ha ny geologisk
undersøkelse av grunn.
Geoteknisk undersøkelse er
utført våren 2021. Det ble
anbefalt supplerende
utgraving av planområdet.
Dette ble utført høst 2021.
Positive tilbakemeldinger
angående grunnforholdene
fra geoteknikere i Rambøll.
Det er behov for et større og
bedre kjøkken på Lundstua,
og dette vil bli prioritert
foran andre prosjekter, som
f.eks robuer. Rorbuprosjektet
jobbes det likevel videre
med.
Planlegging av nytt kjøkken
og en omfattende oppussing
av Lundstua startet januar
2022. Skisse sendt til
arkitekt.

5. Næringsutvikling/arbeidsplasser
Områder for næringsutvikling
Kartfestet og tekstet
6.Spredernett for bredbånd

Namsos
kommune;
Strategi og
samfunnsutvikling
Harald Grøtting

2020

2019 ->

Harald Grøtting
Svein Storø
Joar Grøtting
Namsos

Kjell Ivar Tranås

Telenor er kontaktet. Anbefaler

Ide/tiltak

Tilgjengelige
ressurser

(spredernett på land)

Namsos
kommune;
Strategi og
samfunnsutvikling

Tidsrom

Finansiering

Ansvarlig

kommune

Status
oss å kontakte kommunen for å
presse på så vi blir med i neste
prosjekt.
Ref. Kjell Ivar Tranås
Det er sendt henvendelse til
Kjell Ivar Tranås for å få en
status på hvordan dette går. Se
svar på e-post fra Kjell Ivar.
Ingen midler til utbygging av
spredernett på Lund i 2021,
men håp om positivt svar
angående midler i september
2022. Telenor er kontaktet på
nytt angående fiber til Lundstua
og Hotell Skolestua.

7. Tilrettelegge for aktiviteter
knyttet til natur/kulturverdier, ny
informasjonstavle Fornminnestien
m/lokale gamle stedsnavn og
historiske funn mellom Fjærangen
og Salvatnet, trapp ved Bekkdalen,
gapahuk og grillplass.

Grendalaget
v/Harald Grøtting,
Namsos
kommune; Kultur
og inkludering
Statens kartverk
Norsk språkråd
Bjørnar Smines

Harald Grøtting
Namsos
kommune

Har fått 5000,- i kulturmidler
fra Namsos kommune. Det er
hentet inn pristilbud på skilt, og
det overskytende beløp dekkes
av Grendelaget. Man er i dialog
med Arkeoplan i Molde, skilt
som skal opp sammen med
skiltet ved fornminnestien på
Smines.
Skiltet er satt opp våren 2021.
Det planlegges nye skilt på hver
av de tre funnene; kavelvegen,

Ide/tiltak

Tilgjengelige
ressurser

Tidsrom

Finansiering

Ansvarlig

Status
bygdeborgen og båtfunnet. Det
er søkt om midler fra
Riksantikvaren til dette.
Grendelaget har fått 50 000,- i
støtte fra Språkrådet for å
jobbe med lokale stedsnavn.
Registreringen er igangsatt.

8. Utvikling av Lundstua som
innbyggerpunkt med tilhørende
tilbud (kommunal informasjon,
turistinformasjon og bibliotek?)

Namsos
kommune; Kultur
og inkludering

2020

Namsos
kommune

Ann Evy Duun,
Brit Randi Sæther
Pedersen

29. September ble
innbyggerpunktet på Lund
åpnet, som det første av 4 i
Namsos kommune.
Kursing utført i 2021. Nytt møte
mellom innbyggerpunktene i
starten av 2022.

9.Skogrydding/rydding/forskjønning
av veier og turstier (vårdugnad,
blant grunneiere, hytteeiere og
innbyggere) Høyden før Kvennvika,
Båtstøa (Fjærangen)
Forskjønning/rydding/ grusing
av/ved «gammelveien» på Lund,
Oppgrusing av veien
forsamlingshuset og idrettsanlegget
- Faksstrandvegen
10. Regulere flere områder til
hyttefelt

Dugnad blant
grunneiere og
veimyndigheter
(fylkeskommunen
)

Våren/
sommeren
2021

Arnt Storø
Idrettslaget v/
Siw Storø

Det ble gjennomført
4 dugnadskvelder i mai 2021
hvor det ble ryddet skog og
kratt langs fylkesveien fra Båtst
øskardet og mot Hestøya. Dette
har åpnet utsikten innover mot
Fjærangen betydelig.

Grunneiere
Arealplan
v/Namsos
kommune
Bjørnar Smines

2020

Grunneiere
Strategi og
samfunnsutviklin
g

Det er kommet en henvendelse
fra grunneier på Lund som
ønsker å regulere områder til
hyttetomter.

Ide/tiltak

Tilgjengelige
ressurser

Tidsrom

Finansiering

Ansvarlig

Status

Saltkjelvika hyttefelt er et ferdig
regulert hyttefelt som det nå
jobbes med å få ordnet vei,
vann og strøm.
Det har vært et møte mellom
grunneiere på Spordneset ang.
Oppstart av regulering til
hyttefelt. Elin Hovik Skage og
Baard S. Kristiansen sjekker
videre prosess og hva som må
til for å få en reguleringsplan på
plass.
Grunneiere har hatt vært i
kontakt med Namsos
kommune, og har hatt møte
med saksbehandler der.
Det er jobbet godt med
reguleringsarkitekt, og det skal
nå legges ut forslag på 2. gangs
høring.
11. Padleruter – utnytte potensialet
 Sti fra Tjyvholet til InnerFjærangen for padlere,
 Muligheter for overnatting –
med eller uten sovepose
 Samarbeid med leirskole
Salsnes?

Arnt Storø
Bjørnar Smines
Svein Storø,
padlerrute
Namsos
kommune; Kultur
og inkludering

Grendalaget v/
Harald Grøtting

Sender henvendelse til Knut
Storeide med info om
muligheter for padlerute
Smines/Fjærangen/ over til
Salvatnet. Samarbeid med evt.
leirskolen.

Ide/tiltak
Mulig å søke midler til
trillevogner for kano/kajakk(?)

12. Via Ferrata
13. Service og vinterlagring for båt,
bobil og campingvogn – Smineset

14. Tilrettelegge for tilflytting (både
av pendlere og andre) – omregulere
fra hytte til bolig og omvendt, samt
nybygging
15.
a) Eget møte med ideer fra
hyttefolket

b) Spørreundersøkelse

Tilgjengelige
ressurser
Grunneiere
Visit Namdalen
Namsos
kommune v/
Oppvekst og
opplæring
Firma Albert
collett
Bjørnar Smines
Namsos
kommune;
Strategi og
samfunnsutvikling
Arealplan
Hyttemøte

Lokal
arbeidsgruppe
Namsos
kommune

Tidsrom

Finansiering

Ansvarlig

Status
Lund grendelag har sagt seg
villig til å være med å planlegge
aktiviteter m.m.

Bjørnar Smines

Det er samtaler, og det
jobbes videre med tiltaket.

Bjørnar Smines

Det jobbes videre med dette
tiltaket.

Namsos
kommune
v/Strategi og
samfunnsutviklin
g
Silje Jakobsen
Tor Tisløv
Harald Grøtting
Siw Storø

Tas med i arbeidet med
rullering av arealplan.

Møtet med hyttefolket avlys på
grunn av Covid-19. Settes opp
på et senere tidspunkt. Det er
sendt ut en spørreundersøkelse
for å få tilbakemelding fra
hytteeiere om hva de kan bidra
med, og hvilke tanker de har
rundt utvikling på
Lund/Smines. Det kom mange
nyttige innspill gjennom
svarene som prosjektet
hensyntar i det videre arbeidet.

Ide/tiltak
16. Mudring i Lund småbåthavn, og
kjøp og vedlikehold av molo

Tilgjengelige
ressurser
Namsos
kommune,
Trøndelag
fylkeskommune,
Kystverket, lokal
arbeidsgruppe.

Tidsrom

Finansiering

Ansvarlig

Status

Thomas Finanger

Det er ønskelig at det sendes
en henvendelse til Kystverket
med forslag om at de gir
havnen til Namsos kommune,
og så gir Namsos kommune
havnen videre til Lund
Småbåthavn. Harald Grøtting
skriver et brev på vegne av
arbeidsgruppen.
Det blir utarbeidet en sak som
skal til politisk behandling i
september. Vedtak er gjort

om at Namsos kommune.
Melder sin interesse for å
overta havnen.
Administrasjonen jobber
videre med saken.
Fylkeskommunen ønsket ikke
å ta over moloen, Namsos
kommune tar dermed heller
ikke over moloen, og
dermed er dette så langt lagt
på is.
Lund småbåtforening har nå
fått overta anlegget.
17. Lage en informasjonsbrosjyre for
området Lund/Smines

Lund Grendelag,
lokale lag og

Høst 2020

Harald Grøtting

Harald lager et utkast.

Ide/tiltak

Tilgjengelige
ressurser
foreninger

Tidsrom

Finansiering

Ansvarlig

Status
Utkast sendt til arbeidsgruppa
for gjennomlesing
Har sendt forslag til Salsnes og
fått noen tilbakemeldinger.
Denne er ferdig, og distribuert
blant annet til Innbyggertorg
Jøa i forbindelse med
turistinformasjon.
Arbeidet er gjennomført og er
tilgjengelig på nettet:
https://namsos.kommune.no/
tjenester/kultur-idrett-ogfritid/turistinformasjon/lokalinformasjon/

18. Markedsføring av området
19. Restaurering av Stortjønna

Arbeidsgruppa
2021-2022

Det er nedsatt en
arbeidsgruppe som arbeider
med dette. Det er gjort avtale
med grunneierne i forhold til et
forprosjekt for å se hva som
kan gjøres for å bringe
Stortjønna tilbake til sin
opprinnelige tilstand.
Det planlegges befaring med
representanter fra
Statsforvalteren våren 2022.

