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Femund Hytter

www.femundhytter.no

HOVDEN HYTTEFELT

– nye tomter for salg!
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KONTAKT
Knut Erik Eriksen
 

E-POST
post@femundhytter.no

TELEFON
957 57 590

www.femundhytter.no
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• Solrike selveiertomter

• 1,2–2,4 mål 

•  Skiløyper, turstier  
og sykkeltraseer

•  Nøkkelferdige  
prosjekter 

mailto:post@femundhytter.no
http://femundhytter.no/
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Velg en topp!Velg en topp!
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Vi har 67 på 
over 1000 meter!over 1000 meter!

Femund Engerdal er rene paradiset 
for turgåere. Legg opp til din egen 
vandringsuke i sommer! 
Et godt utgangspunkt er de 
ny merkede toppene våre.
Last ned «Appen» til DNT, 
som heter DNT sjekkUT, og 
registrer deg på våre turer.
De rolige fjellene som omgir 
dalene våre gjør fotturene til en natur-
skjønn opplevelse. I Femundsmarka 
er det mange DNT-merkede ruter. 
Kommer du med Fæmund II, er både 
Revlingen, Haugen og Røa fi ne steder 
å starte turen inn i nasjonalparken.
En vandringsuke sørover fra Femunds-
enden er et fl ott turområde både som-
mer og vinter, med rolige vidder, sjøer, 
tjern og bekker og fl ere topper for de 
spreke.
Du kan starte fra Engerdal Østfjell  eller 
f.eks. Lillerøåsen. Finn turen som pas-
ser for deg og dine, med eller uten 
fi skestang!

Et godt utgangspunkt er de 

De rolige fjellene som omgir 
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Innhold Velkommen til Femund Engerdal
 Vi deler gjerne med deg!

Først må vi få rette en stor takk til dere for 
god respons på hytteeierundersøkelsen vi 
gjennomførte høsten 2016. Vi vil bruke den 
som grunnlag i jobben med å gjøre Femund 
Engerdal enda bedre for oss alle. Et utdrag fra 
undersøkelsen finner du inne i magasinet.

Satsingen på vandring og nye turmål i 2016 
blir nå fulgt opp med et nytt kart og en 
egen turapp –«DNT SjekkUT». Den bør 
du laste ned så fort som mulig og planlegge 
sommerens turer.

Destinasjon Femund Engerdal har startet 
prosessen med å kvalifisere oss for Merket 
for Bærekraftig reiseliv. Her håper vi å 
komme i mål før sommeren. Vi tror dette 
vil kunne gi oss et konkurransefortrinn inn 
i fremtiden. 

I tidligere utgaver av hyttemagasinet har vi 
gitt dere gode eksempler på hva dere kan 
se, oppleve og gjøre i Engerdal. Denne 
utgaven er intet unntak og mulighetene er 
mange. 

Destinasjon Femund Engerdal, sammen 
med Destinasjon Trysil, Sälen og Visit Idre, 
samarbeider sammen i SITE Prosjektet 
Scandinavian Mountains. Dette er et godt 
nettverk å være i, og Femund Engerdal 
lærer og utveksler erfaringer med våre kol-
legaer i de andre kommunene. Den siste 
tiden har vi hatt fokus på guidenettverket. 
Hva som har kommet ut av det kan du se i 
reportasjene om Jan og Tore fra Fjellstyret, 
samt Ola Engerbakk som har startet opp 
egen bedrift. Hvorfor ikke bli med en skik-
kelig kjentmann i sommer?  

Dette magasinet inneholder også informa-
sjon om Engerdal Nasjonalparkkommune. 
De sidene finner du midt i bladet.

Engerdal
Tekst: Nils Torstein Melodi: Visa hennes Staslin

Jeg vil synge om ei bygd i Østerdalen,
fra Trysil og til Os den strekker seg.
Der hvor Fmundselva glitrer gjennom dalen,
og Engern speiler himmel, eng og hei.

Jeg har sett vakre Femund der den hviler,
når kvelden senkes over skog og myr.
Reinsdyrflokker er å se fra vei og stier,
ved Kvitvordlias vakre eventyr.

Sølentoppene de vakre siluetter,
de stolte reiser seg mot himmel blå.
Like lokkende i sol som månenetter,
i sommerdrakt og vintersnøen på.

Jeg har sett den kjære bygd i vinterhammen,
sett dyrespor har krysset skog og vang.
Jeg har sett at vinterkulden pakker sammen,
sett knoppesprett og hørt på fuglesang.

Jeg har sett ett folk i arbeid for å tjene,
sin gode bygd som de har så kjær.
Her de fødtes, og her vil de også leve,
må lykke, hell få følge hver især.

Kjære Engerdal og kjære engerdøler,
ha takk for jeg fikk være gjest hos deg.
Mange minner har du gitt meg, og jeg føler
en takk i hjertet når jeg drar min vei.

Gjør deg kjent med vårt mangfoldige kultur-
liv og delta sammen med oss. 
Informasjon får dere i våre kalendere, 
www.femundengerdal.no/hva skjer eller følg 
oss på facebook eller instagram 
#femundengerdal. 

Kom gjerne innom oss for en prat på turist-
kontoret. Her tilbyr vi også gratis wifi.

Til vi sees igjen, ha det godt!

Mia Faldmo
Daglig leder 
Destinasjon Femund Engerdal

9. årgang
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Engerdals utvikling er viktig for oss alle, 
både for oss som bor her og for de som er 
her mer som fritidsinnbyggere.

I 2017 skal kommuneplanens samfunnsdel 
lages. Den tar for seg utfordringer fram-
over og hvordan vi skal løse de. Befolk-
ningsvekst er helt nødvendig for å kunne 
opprettholde en livskraftig kommune. Ved 
å øke besøksattraktiviteten, bostedsattrak-
tiviteten, bedriftsattraktiviteten, samtidig 
som vi har mer fokus på god profilering 
og markedsføring av kommunen skal vi nå 
målet om å bli flere.

Her kan vi alle jobbe sammen som gode 
ambassadører for kommunen. Alle har vi 
også evner, engasjement og ressurser til 
å bidra på et eller annet vis for å styrke 
Engerdal. Gjennom hytteeierundersøkel-
sen som ble gjennomført i fjor av Destina-
sjon Femund-Engerdal, har vi fått et godt 
bilde av hva mange av dere tenker rundt 
dette. Dette tar vi med oss inn i prosessen 
og videre i samarbeidet.

En offensiv kommune satser på bredbånd 
og fiber. I budsjettet for 2017 ble det avsatt 
2 millioner kroner som kommunalt bidrag 
for 2017 for utbygging. For å få oversikt 
over status og muligheter, legge til rette for 
søknad om nasjonale midler og for å vite 
hvor mye som vil kreves av finansiering 
i årene framover, ble det i tillegg avsatt 
500.000 kr til å engasjere eller kjøpe tje-
nester for å avklare dette. Det finnes flere 
muligheter, blant annet det som kalles 
dugnadsfiber. Her går ulike aktører og inn-
byggere sammen for å få bredbåndsutbyg-
ging. Gode bredbåndsløsninger på hytta 
og tilgang via mobil når man er ute i den 
flotte naturen vår er også viktig.

Tilgjengelige boligmuligheter er viktig for 
en offensiv kommune. Det ble for 2017 
avsatt 3 millioner kroner for å bidra til 
husbygging eller kjøp av boliger. Det er 
viktig å ha boliger med god standard til-
gjengelig for engerdøler under etablering 

og for tilflyttere. Samtidig er vi flinke til å 
tilby ledige bomuligheter, når det etterspør-
res fra folk som vil flytte hit. Blant annet 
ble den nye samfunnsutvikleren ønsket 
velkommen med mange tilbud og positiv 
respons. Det er veldig trivelig! I magasinet 
du leser i nå, kan du også lese om mulighe-
ten til å kunne bo permanent på hytta di. 
Ta kontakt med kommunen, så hjelper vi 
deg med dette.

Kommunestyret er opptatt av å tilrettelegge 
for økt utvikling i næringslivet og flere 
arbeidsplasser. Rådmannen fikk i oppdrag 
å utrede mulighetene for å etablere et 
investeringsselskap sammen med andre 
aktører. Erfaringer fra andre kommuner 
skal innhentes. Et investeringsselskap med 
ulike investorer vil kunne gi et tilbud til de 
som trenger egenkapital og investerings-
hjelp for å utvikle eller starte med nærings-
virksomhet. Her har du som hytteeier også 
mulighet til å melde din interesse for å 
bidra inn i et slikt selskap.

Som vanlig er det mye som skjer i Engerdal 
hele året rundt. 

I år vil jeg spesielt nevne to store arrange-
ment! Pinsehelga markerer vi at det er 100 
år siden det store samemøtet i Trondheim. 
Vår egen Daniel Mortenson var en av 
de sentrale initiativtakerne da, og hans 
innsats var med på å legge grunnlaget for 
dagens Sameting. I Elgå blir dette markert 
med åpning av den nyoppbygde vinterbo-
plassen hans, samt seminar og konsert. 

Engerdalsdagene, 3.–5.august, er alltid en 
stor begivenhet. På fredagen markerer vi 
åpningen av nye Engerdal Sentrum og ikke 
minst åpning av Baggroa Park med kunst-
verk inspirert av engerdølen Prof. Egil A. 
Hylleraas sitt arbeid. Prof. Hylleraas sin 
metode og forskning er verdenskjent. Fors-
kningsrådet har nå tildelt 150 millioner 
kroner til opprettelsen av Hylleraas Centre 
for Quantum Molecular Sciences ved Uni-
versitet i Oslo. Dette vil bli etablert i løpet 
høsten 2017. Et veldig gledelig sammenfall 
av begivenheter! 

Jeg ønsker dere et flott 2017 i Femund 
Engerdal!

Vennlig hilsen
Lars Erik Hyllvang
Ordfører i Engerdal kommune

MIL
JØMERKET

241
Trykksak

64
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www.femundengerdal.no

Universell utforming 
i Femund Engerdal

Destinasjon Femund Engerdal
Tlf (+47) 941 86 951

Fiskeplasser
Leirplasser
Nasjonalpark
Turveger
Rasteplasser

Attraksjoner
 - Elgå
 - Gutulia
 - Glen
 - Sorkodden
 - Langodden
 - Femundselva
 - Blokkodden
 - Røafallene

Universelt utformede:
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Utstillinger 
Informasjon 
Turmuligheter
Naturlekeplass 
Sykkelutleie

(+47) 62 45 87 87
www.femunden.no

Femundsmarka  
avdeling Elgå

Ta kontakt på 62 45 96 00 – postmottak@engerdal.kommune.no – www.engerdal.kommune.noTa kontakt på 62 45 96 00 – postmottak@engerdal.kommune.no – www.engerdal.kommune.no

Kjenner du noen
 som vil bo i Engerdal?

Småtroll-løp for barn fra 
0–11 år. Femundtrollet 
kommer også.

Nærmere opplysninger på www.ren-eng.no

Femundløpet
FÅ MED SLEKT OG VENNER OG BLI MED PÅ

24.  juni 2017

FemundløpetFemundløpet
FÅ MED SLEKT OG VENNER OG BLI MED PÅFÅ MED SLEKT OG VENNER OG BLI MED PÅ

50år

http://www.femundengerdal.no/
tel:+47) 941 86 951
tel:+47) 62 45 87 87
http://www.femunden.no/
http://www.engerdal.kommune.no/
mailto:postmottak@engerdal.kommune.no
http://www.ren-eng.no/
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Småbåthavn
 i Femund

Arbeidet med reguleringsplanen pågår.
Havnen får plass til ca 110 båter. Førstemann 
til mølla ...
Innendørs vinterlagring tilbys også.

Kontakt Per Joar Kvilten, tlf 911 24 415

Kjøp båtplass!
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• Propangass
• Ved i sekker
• Bilrekvisita
• Storkiosk/

daglivare
• Fiskekort

Joker Jordet 
2430 Jordet

Landhandel
• Velassortert 

dagligvareforretning
• Hytteutstyr

Sunwind Faghandel
Solcelleanlegg, gass- 
utstyr, kjøleskap
Komfyrer
Baderomsinnredning
Toaletter
Hyttedusjer
Montering av 
solceller m.m.

• Fiskesaker
Stenger
Sneller
Sluk/spinnere
Fluer

• Gaveartikler
• Pakkeutlevering

Bensinstasjon
• Max Bensin/Diesel
• Autogass
• Oljeskift
• Dekkservice
• Batterier

Telefon 62 45 70 03

Telefon 62 45 72 55 – 905 99 463
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Denne sommeren får du muligheten til å oppleve 
 Engerdalsnaturen sammen med noen av dem som 
kjenner den best.
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Fjelloppsynsmennene Tore 
Stengrundet og Jan Nordvålen 
holder i regi av Engerdal fjell-
styre denne sommeren hvert 
sitt guide-tilbud. Her blir det 
muligheter for guidede turer 
i vakre og mystiske Gutulia 
nasjonalpark og overnattings-
turer ute i Femundsmarka.

Jan Nordvålen har sin arbeids-
plass ute i Femundsmarka og 
Gutulia. Han har tidligere job-
bet som guide og hundekjører 
på Svalbard og som rafting-
guide i Engerdal og Trysil. 
Nordvålen kjenner Gutulia 
og historiene rundt området 
bedre enn de aller fleste. 

– Jeg hadde et lignende opp-
legg i Gutulia for en del år 
siden. Det slo aldri helt til, og 
årsaken er kanskje at det ikke 
ble godt nok markedsført, 
men jeg har tro på det kan bli 
et godt og populært tilbud, 
sier Nordvålen.

Hver tirsdag fra 1. juli til 15. 
august arrangerer han tur fra 
parkeringsplassen ved Gutuli-
sjøen og innover i nasjonalpar-
ken. Turene er tilpasset grup-
per på opp mot 10 deltakere.

– Turen er på ei snau mil. Den 
er ikke spesielt krevende, og 
bør være overkommelig for de 
fleste. Vi tar oss god tid og har 
flere stopp underveis. Gutu-
lia har mye å by på i form av 
natur- og kulturopplevelser, 
forteller Nordvålen.

De underjordiske i Gutulia
Gutulia nasjonalpark er Nor-
ges minste. Den er også en av 
de nasjonalparkene som er 
minst tilrettelagt for turisme. 
Naturen er trolsk, og histo-
rien om huldra og de andre 
underjordiske lever fortsatt. 
Nordvålen deler historier og 
gir deg et innblikk i forholdet 
mellom mennesker, dyr og 
natur i nasjonalparken. 

– Turen går blant annet 
innom det første seterhuset 
som ble satt opp i Gutulia. 
Ifølge sagnet ble nærværet av 
de underjordiske så sterkt at 
beboerne til slutt ikke så noen 
annen løsning enn å flytte fra 
stedet, forteller Nordvålen.

Ta med barna på villmarks-
camp
Tore Stengrundet er adjunkt 
og jobber også for Engerdal 
fjellstyre/fjelloppsynet. Han 
er en ihuga friluftsmann og 
har blant annet tilbrakt en 
hel sommer i Femundsmarka 
uten forsyninger og telt. 
24.–25. juni, 7.–8. juli og 
11.–12. august har du mulig-
het til å bli med Tore på ekte 
villmarkscamp.

– Turen starter med en båttur 
med Femund II fra Elgå til Røo-
sen. Dette er en tur som passer 
godt for barnefamilier. Her 
blir alle involvert i å sette opp 

camp og gjøre i stand bål, og alt 
som hører med når man skal 
tilbringe et døgn ute i villmarka. 
Det er en ypperlig måte å opp-
leve naturen på om man kan-
skje tidligere har kviet seg for 
å gjøre noe slikt på egenhånd, 
forteller Tore Stengrundet.

Campen holder til i flotte omgi-
velser inntil Femundsmarka 
nasjonalpark. Fjellstyret har 
en hytte som kan brukes, men 
turen baseres på at både lek, 
mat og overnatting skal skje 
utendørs. 

For å bli med gutta på tur, ta 
kontakt med Tore og Jan gjerne 
på SMS, da de er mye ute i 
marka.
Jan tlf 905 10 592
Tore tlf 90 56 4818 

TeksT Ola kOlåsæTer 
FOTO Jan nOrdvålen
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TeksT Ola kOlåsæTer 
FOTO Femund FriluFT

Fiskeguiding, kanoturer, og 
opplevelser i fri natur er noe 
38-åringen fra Elgå i Enger-
dal satser på å gjøre til et 
levebrød. Engerbakk er i dag 
lærer på Engerdal barne- og 
ungdomsskole, men har vært 
en ivrig friluftsmann i hele sitt 
liv. Med seg på laget har han 
samboeren Katrine Røsten, 
som blir med som medarbei-
der.

– Basen blir der jeg bor i Elgå 
nå i oppstarten, og når jeg 
starter opp i sommer så blir 
det også her turene og aktivite-
tene skal foregå, forteller Ola 
Engerbakk.

Guidede toppturer
Engerbakk forteller at det blir 
en litt forsiktig oppstart med 
fokus på sommerturismen dette 
året, men på sikt er målet å 
gjøre dette til en helårsbedrift.

Guidede turer i Elgå
Med det nystartede Femund Friluft tar Ola Engerbakk 
sikte på å gi storslåtte naturopplevelser i området 

rundt Elgå.

I sommer blir det i hovedsak 
guidede toppturer, men Enger-
bakk jobber også med å kunne 
tilby elgsafari.

– På toppturene vil jeg legge 
inn litt historier og ekstra 
naturopplevelser underveis for 
å krydre turene. Jeg legger opp 
til både korte og litt lengre 
turer for å tilpasse meg flere 
forskjellige målgrupper, sier 
han.

Han jobber i disse dager med 
booking og planlegging av 
sommerens aktiviteter.

– Jeg tar sikte på å holde de 
første turene mot slutten av 
juni. Og med unntak av en 
liten ferieuke så vil jeg holde 
på det meste av sommeren og 
sensommeren. Mot slutten 
av sesongen kommer det ofte 
mye gjester fra Tyskland og 

Nederland til området. Det er 
gjester jeg tenker at dette kan 
være et aktuelt tilbud for, sier 
Engerbakk.

Engerdølen har også drevet 
mye med hundekjøring, og 
har i dag ni trekkhunder. På 
sikt vil hundekjøring bli en 
del av opplegget til Femund 
Friluft. 

– Det skjer nok ikke før om 
noen år, men jeg håper etter 
hvert å kunne tilby hun-
dekjøring i vinterhalvåret. 
Vi vurderer også å ha åpen 
hundekennel slik at gjester 
kan komme på besøk der og 
få oppleve det. Hundene kan 
vi også bruke på fjellturer og 
som en del av opplevelsen, 
forteller han.For bestilling av turer:  

913 97974 og 951 77 021
eller e-post: 
ola_e2@hotmail.com

mailto:ola_e2@hotmail.com
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topper over tusen
Hvis du har som mål å gå på for eksempel 11 topper 

over 1000 meters høyde i Femund Engerdal hver sommer, 
tar det seks år før du er rundt! Det kryr av slike topper, 

og i tillegg er det mange på under tusen som har 
utsikt og opplevelse så det holder.

67

Svarthammaren 4,4 km

Engerdal stedsgruppe

Svarthammaren 

1141 moh

Ny app skal få fl ere på tur
Den nye appen DNT SjekkUT gir deg turforslag 
i nærheten. Du kan sjekke inn når du besøker en 
post, legge ut egne bilder og skrive i gjesteboka. 
Last ned appen like godt med en gang. Når du er 
oppå fjellet, er det for sent! Appen virker også 
i områder uten telefondekning.

Alle Femund Engerdals toppturer er allerede med 
i appen. Før 1. juni kommer Trysils toppturer med, 
pluss hele Femundstien delt opp i ca 17 etapper.



1 Elgåhogna 1460
2 Stor-Svuku  1416
3 Grøthogna 1401
4 Gloføken 1357
5 Storslåga 1344
6 Sylfjellet  1335
7 Gloføkkampen 1325
8 Digerhogna 1294
9 Flenskampan 1292
10 Salsfjellet 1281
11 Rønsjøruten 1264
12 Sushøgda 1252
13 Lifjellet, store 1219
14 Tverrfjellet 1209
15 Storelthøa 1202
16 Østerhogna 1185
17 Mosastøten 1173
18 Fonnflåhøgda 1158
19 Revlingkletten 1154
20 Forborgen 1153
21 Litl-Svuku 1153
22  Nordre 

Kvitvolaknappen 1153
23 Svarthammaren 1141
24 Storhøa 1139

25  Søndre 
Kvitvolaknappen 1135

26 Røskalhøgda 1131
27 Buhøgda 1128
28 Sjøhøgda 1121
29 Rundhøgda 1120
30 Vesterhogna 1114
31 Djupsjøberget 1112
32 Søndre Buhøgda 1112
33 Blakksjøhøgda 1104
34 Østerfjellet 1100
35 Sandtjønnvola 1099
36 Rømundfjellet 1099
37 Båthusberget 1092
38 Hundskampen 1086
39 Litlsjøberget 1082
40 Bårn 1079
41 Kratlvola 1078
42 Lauvbekknappen 1078
43 Kvennvikhøgda 1075
44 Skjerbekkhøa 1070
45 Østre Blakksjøhøgda 1061
46 Nordre Buhøgda 1058
47 Kvislbørthøgda 1054
48 Blankåshamrane 1050

49 Skarvhåmåren 1050
50 Litlhogna 1048
51 Jaggelhøa 1045
52 Syndre Gråkletten 1043
53 Sylvola 1040
54 Vestregnollen 1035
55 Gråhøgda 1032
56 Tovbergan 1026
57 Storgnollen 1022
58 Høgpiken 1021
59 Nyrøstvola 1020
60 Sorkvola 1012
61 Nilsvola 1009
62 Storsjøberget 1008
63 Veslfjellet 1005
64 Vonsjøgusten 1002
65 Litlfjellet 1001
66 Røskdalsknappen 1000
67 Støta 1000

Ser du feil, er det fint om du gir 
meg beskjed. 
knut@eggen.no

Her er lista vår. Fet skrift betyr at det er en av Femund Engerdals toppturer. God tur!

1 Elgåhogna 1460

Her er lista vår. Fet skrift betyr at det er en av Femund Engerdals toppturer. God tur!

Tverrfjellet 
1209 moh

Elgåhogna 1460 moh

Elgåhogna 6,1 km

Elgå IL

Storhøa 
1139 moh

13 Femund Engerdal

mailto:knut@eggen.no
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Heme dine er en festival på 
fjellet med fokus på kultur- og 
naturopplevelser. Fjellet er 
setergrenda Lillerøåsen og 
musikken er folkemusikk. 
 Premierefestivalen var i 2016.  
14.–16. juli 2017 er det klart for 
ny festival, og artistlista er klar!

– Heme dine dekker mye av 
det jeg er opptatt av, forteller 
festivalsjef Sigrid Stubsveen. 
Kultur, friluft, lokalmat. Jeg 
har bodd borte i mange år, 
men er lokalpatriot på min 
hals! Med festivalen ønsker 
jeg å sette fokus på tradisjoner 
fra hjemstedet mitt og gjøre 
engerdøler og hytteeiere opp-
merksomme på dette. Kan det 
også trekke utenbygdsfolk til 
Engerdal, så hadde det så klart 
vært utrolig moro. I fjor var 
det ca. 300 besøkende innom 
på festivalen. I år øker vi! Det 
er målet. 

Det startet med en marsj
Idéen om en natur- og kultur-
festival i fjellet i Engerdal har 
Sigrid hatt lenge. Det var først 
i 2015 at idéen ble mer kon-
kret. Og da rullet også ballen 
veldig fort!

– Den sommeren la jeg ut 
på en vandrende soloturné i 
kommunen. Jeg gikk fra sted 
til sted. 100 km ble tilbakelagt 
fra Sømådalen til Marikroken 
seter. Jeg gikk om dagen og 
hadde konsert om kvelden. 
Det var litt slitsomt, men vel-
dig inspirerende! Østfjellet til 

Velkommen til 
«heme mine»!TeksT runa eggen. FOTO ThOr hauknes, knuT eggen, runa eggen

Sigrid Stubsveen fra Ulvågrenda i Engerdal har spilt 
fele siden hun var 8 år. Til våren er bachelorgraden  
i utøvende folkemusikk fra Norges musikkhøgskole 
på plass. Heme dine har hun dratt i gang av kjærlig-
het til hjemkommunen!

Marikroken var siste etappe, 
og det var på den vandringen 
det gikk opp for meg hvor vak-
kert det er i området rundt 
Lillerøåsen. Jeg kjente også til 
lokalitetene med Bakkfjøset. 
Lillerøåsen-området er i tillegg 
sentrumet for den tradisjonelle 
bygdedansen Runnom og for 
Bjønndansen. Det sa seg sjøl at 
det måtte bli Lillerøåsen.

«Det kling gøtt i øra» 
Bente Kvile Buflod fra Trysil 
var en av artistene i 2016, og 
om navnet Heme dine sa hun 
velformulert: «Heme dine – det 
kling gøtt i øra!»

– Navnet bare ramla ned i 
hodet mitt, forteller Sigrid. 
Det setter fokus på viktigheten 
av lokal forankring. Gjennom 
bruken av dialektnavnet sier vi 
at vi er stolte over det «heme 
vårt» har å tilby. For de besø-
kende skal Heme dine være 
gode opplevelser ute med kul-
tur og natur, og det skal være 
høy kvalitet.

Og med den setningen er vi 
klare til å snakke om somme-
rens program.

Solide navn!
Jeg møter Sigrid siste søndagen 
i februar. Hun kommer fra 
komitémøte for Landskapp-
leiken 2018 som skal avholdes 
i Trysil. Heme dine er mange 
hakk mindre, men for Sigrid 
like viktig. Som i fjor er det kva-
litet over artistlista. 

– Åpningskonserten blir med 
Tone Hulbækmoe med band. 
Andre som legger turen til fjells 
er Steinar Ofsdal, den svensk/
norske feleduoen Patrik & 
Vegard, trekkspilleren Ole Nils-
sen fra Løten , og det blir drik-
kevisekurs med Margrete Nord-
moen. Lørdagskvelden blir det 
som seg hør og bør tradisjonell 
dansefest. En stor happening 
for meg personlig er relanserin-
gen av en kassett som ble gitt ut 

på 80-tallet med folkemusikk 
fra Engerdal,  «I fedres arv.» Jeg 
gleder meg veldig til det! Også 
har vi som i fjor en  hovedartist.

I fjor var det trioen Fra de moll-
stemte skoger. Er det samme sus 
over årets hovedartist?

– Ja, i aller høyeste grad! Vi er 
så heldige å kunne presentere 
Frida Ånnevik fra Hamar. Med 
Frida har vi funnet en artist 

På scena er det aktivitet også etter mørkets frembrudd. 
Bålpannene rundt omkring er godt lys og god varme.
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Vakrere festivalplass skal du lete lenge etter! Scena glir inn i omgivelsene bak 
Bakkfjøset, og det naturlige amfiet i forgrunnen fylles opp av festivaldeltakere.

Sigrid Stubsveen (til venstre) og Solveig Brekke Hauknes 
sitter i Heme dine-komitéen. De har også med seg utflytta 
engerdøl og hytteeier på Lillerøåsen, Rune Andersen.

På festivalprogram met står også guidede turer, blant annet 
en botanisk vandring med Jan Wesenberg.

som både passer inn i vise -
sjangeren og som alle folk har 
en viss interesse for, sier Sigrid 
synlig stolt. 

– Og få med Anette Skogheim 
Lillestu fra Heggeriset og trys-
lingen Øyvind Buflod Ås. Det 
er alltid morsomt å ha med 
erkelokale artister. Anette blir 
oppvarming for Frida Ånnevik. 
Buflod Ås spiller konsert med 
egne låter.

Sommerleir for barn
Det er barna som representerer 
framtida, og sommerleir er vik-
tig innslag på festivalen. Barna 
er ekte festivaldeltakere med 
telt og sovepose.

– Rekruttering er viktig skal 
tradisjonene overleve. Vi legger 
blant annet opp til dansekurs 
og friluftsaktiviteter, halling-
kurs med Martin Myhr, selje-
fløytekurs med Steinar Ofsdal 

og trekkspillkurs med Ole 
Nilssen. Også er barna så klart 
publikum når det er konserter 
fra scena. Sommerleiren er for 
barn fra 8 år. 

50-årsjubilant
Sigrid Stubsveens læremestere 
i egen barndom var Engerdal 
Spelemannslag, og Sigrid trek-
ker fram Jo Gjermunds som 
hovedlærer og viktigste kilde. 

– Spelemannslaget har 50- 
årsjubileum i 2017, og Heme 
dine-komitéen ser det som 
helt naturlig at dette markeres 
under festivalen, avslutter 
festivalsjefen. Som altså er 
såpass lokalpatriot at hun ikke 
er fremmed for tanken om at 
Engerdal en gang i framtida 
blir hjemme- adresse igjen. 
Heme mine!
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Vår kvalitet    – din sikkerhet

Roald Andersen, 2440 Engerdal • 908 51 500 • femund@online.no                                                                                              www.femund-bygg.no

GRUNNARBEID • NYBYGG 
TILBYGG • REHABILITERING

Femund Bygg AS er en liten bedrift med 8–9 ansatte, 
etablert i 1983. Våre høyt kvalifi serte medarbeidere er 
Deres sikkerhet for et godt utført håndverk.

mailto:femund@online.no
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Vår kvalitet    – din sikkerhet

Roald Andersen, 2440 Engerdal • 908 51 500 • femund@online.no                                                                                              www.femund-bygg.no

La byggmesteren ordne alt!
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I forbindelse med 100-års 
feiringen for samenes første 
landsmøte i Trondheim 6. 
februar 1917 samarbeider Svah-
ken Sijte, Engerdal kommune, 
Hedmark fylkeskommune og 
Anno museum om å markere 
denne historiske hendelsen her 
i Hedmark. 2.–4. juni markeres 
begivenheten i Elgå.

I 2017 er det 100 år siden samenes  
første landsmøte. I Hedmark skal begivenheten  

markeres i Elgå i  Engerdal.

TeksT Ola kOlåseTer

– Engerdal kommune er 
stolt av vår samiske kultur og 
næring. Det er med stor glede 
vi i år feirer jubileum 100 år 
etter det store samemøtet i 
Trondheim, ved å sette et fokus 
på vår egen Daniel Mortenson 
sitt virke i Engerdal og sin inn-
sats for det samiske folk, sier 
ordfører i Engerdal, Lars Erik 
Hyllvang.

Foto: Rørosmuseet Foto: Daniel Mortensson
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Et varig minnne
En sentral del av arrangementet 
i Elgå blir åpningen av Daniel 
Mortensons gjenoppbygde 
vinterboplass ved Kjerran på 
Valdalsfjellet.

Bjarne Granli i Engerdal kom-
mune, forteller at det i disse 
dager jobbes på spreng med å 
ferdigstille anlegget.

– Det blir en sentral del av 
markeringa. Dette er også et 
anlegg som i ettertid vil være en 
informasjonsplass og et varig 
minne om Mortenson. Her 
vil samene kunne holde sine 
arrangementer for å fremme og 

ivareta samisk kultur, samtidig 
som vi på Blokkodden museum 
vil bruke anlegget i forbindelse 
med samiske arrangementer, 
forteller Granli.

Boplassen ble oppført i 
perioden 1900–1902 og besto 
i utgangspunktet av ei vinter-
gamme og et tømmerhus. 

– Den vintergamma som byg-
ges opp er en rekonstruksjon 
basert på målene til den opp-
rinnelige gamma. Tømmer-
huset er det som sto på den 
opprinnelige boplassen, og 
som etter at Daniel Morten-
son flyttet til Svukuriset, ble 

overtatt av driveren av Kjerran 
gård like ved, forteller Granli.

En foregangsmann
Arrangementet starter med 
åpning av Mortensons gjen-
oppbygde boplass. Fortsetter 
med seminar, konsert og fest-
middag i Elgå lørdag 3. juni, 
og avsluttes med samisk guds-
tjeneste og tur til Svukuriset 
søndag 4. juni.

Daniel Mortenson (1860–
1924) var en tydelig frontfigur 
og foregangsmann for same-
politisk arbeid. Morteson 
ble født i fjellområdene ved 
Inndalen i Vukku 2.juni 1860. 

Rundt 1900 flyttet han til dis-
triktet på østsida av Femund, 
og slo seg ned i det som i dag 
er distriktet Svahken Sitje. 
Senere kjøpte han gården 
Nedre Svukuriset, der han 
drev både reinsdrift og gards-
drift, og var en aktiv og sterkt 
engasjert samfunnsmann.

Sammen med Else Laula Ren-
berg var Daniel Mortenson 
en frontfigur under det første 
samelandsmøtet i Trondheim 
i 1917.

Foto: Daniel Mortensson
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Telefon: 62 45 82 90
Mobil: 900 26 385
Epost: post@engerdal-elektro.no
www.engerdal-elektro.no

12 prosent av alle boligbranner start-
er ved komfyren. Komfyrvakt er et 
e� ektivt tiltak mot brann på kjøkken-
et og er nå påbudt i alle nye boliger. 

Argus komfyrvakt

Det kan komme tillegg i prisen ved 
kompliserte monteringer

 – som å ha 
sin egen brannmann på kjøkkenet

Nå har vi kampanje på Argus kom-
fyrvakt fra Schneider. Ikke utsett 
det kjæreste du har for unødvendig 
brannfare. Ta kontakt med oss i dag 
for å avtale montering. 

Les mer på 
www.norgeseliten.no

Engerdalsveien 1789, 2440 Engerdal

4900,- 
inkl. mva.

mailto:post@engerdal-elektro.no
http://www.engerdal-elektro.no/
http://www.norgeseliten.no/
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Marikroken
seteropplevelser

Åpen seter 
hver søndag 
i juli kl 11–15
Skiltet fra FV 26 ved 
Røa. 
Velkommen!
Tlf 977 21 216 eller 
906 89 985
www.marikroken.no

 TETT PÅ NATUREN

Tretopphytte 
i Engerdal
Velkommen hele året!
7 meter over bakken, 
740 moh, 8 sengeplasser, 
fullt utstyrt.

www.tretopphytta.com
tlf 62 45 87 78 / 997 07 979

Kraggbua

Kildesorter 
på hytta
Lever avfallet til FIAS 
• Returpunkt
• Gjenvinningsstasjon
 

ProffBag!
Byggavfall kan samles 
i storsekk. Lever den 
til gjenvinningsstasjonen, 
eller bestill henting.

 
Tlf.: 62 49 48 00  www.fias.no

Vi tilbyr alle med utviklings hemming 
en uke med tilpasset  friluftsliv, 
 aktiviteter og uforglemmelige 

 opplevelser i vakkert �ellandskap.

Vil du vite mer; 
besøk vår hjemmeside
www.�ellheimen.com

eller ta kontakt på tlf: 400 24 950.

Fjellheimen Leirskole FRILUFTSLIV FOR ALLE

Velkommen til fjells!

Visste du at …
Visste du at …
I Femund Engerdal finner du 
900 fiskevann på ett 
fiskekort!
Du får kjøpt fiskekort over 
hele kommunen.

 

Visste du at …
Du kan laste ned turappen 
DNT sjekkUT.
Her er alle våre nye toppturer 
beskrevet.
Du kan også komme innom 
turistkontoret og få med deg 
en brosjyre.
NB! Husk å «sjekke inn» når 
du er ved turmålet.

 

Visste du at …
På turistkontoret har vi gratis 
wifi.

Viste du at …
På Optimisten kan du kjøpe 
handverksprodukter av over 
100 forskjellige leverandører.
Optimisten finner du på 
 Drevsjø.

Visste du at …
Du kan melde deg inn i lokal-
lagene av mange lag og for-
eninger i Engerdal.
Dette gjelder bl.a. pensjonist-
foreningen, DNT Engerdal og 
Trysil og Sanitetsforeningen.

 

Visste du at …
Krysset Restaurant og Cafè 
holder åpent hver dag med 
alle rettigheter.
Det er også mulig å kjøpe 
med seg mat og spise 
hjemme.
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http://ellheimen.com/
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Engerdal kommunestyre vedtok 
i fjor høst å åpne for å gi de 
som ønsker det, permanent til-
latelse til å bo på hytta.

– Engerdal vil gjerne ha flere 
innbyggere, og vi har merket 
økt interesse fra hytteeiere 
som ønsker å melde flytting til 
Engerdal. Da skal vi selvfølge-
lig, så langt det er mulig, stå 
med åpne armer og legge til 

Bruker du hytta så mye og trives så godt i Engerdal 
at du kunne tenkt deg å bo på hytta? Da er det ingen 
grunn til å vente, for nå kan du melde flytting til hytta.

rette for det, sier ordfører Lars 
Erik Hyllvang

Permanent tillatelse
Det har også tidligere vært 
mulig å benytte hytta som bolig 
i Engerdal, men da bare som 
en treårig dispensasjon. Nå gis 
tillatelsen permanent.   

– Tre år er kort tid og for 
mange vil belastningen med å 

flytte kanskje føles for stor, hvis 
du må risikere å flytte igjen da 
dispensasjonstiden er utløpt. 
Med det nye vedtaket gis det 
en helt ny forutsigbarhet, og 
vi håper jo at det kan bli noen 
flere som følge av dette vedta-
ket, sier Hyllvang.

1.300 fritidsboliger
Engerdal kommune har som 
mange andre utkantkommuner 

EngerdalFlytt til

– og bruk hytta som bolig

TeksT harald nyberg
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synkende innbyggertall, og 
håper at dette kan være med på 
å snu trenden. 

– Det er om lag 1.300 fritidsbo-
liger i Engerdal og blant disse er 
det nok noen som kunne tenkt 
seg å bo permanent i Engerdals 
vakre natur. Hvor mange det 
blir gjenstår å se, men vi håper 
jo at det blir så mange som 
mulig, smiler Hyllvang.
 

Bo på hytta:
Dersom man ønsker å benytte 
hytta som bolig er det viktig 
at man først kontakter kom-
munen som vil rettlede og 
gjøre rede for saksgangen i 
denne prosessen.
Nedenfor har vi satt opp noen 
punkter som er vesentlige i 
denne forbindelse:

•  Bruksendring fra fritids-
bolig til bolig vil kreve 
søknad om dispensasjon 
fra planbestemmelsene for 
området det fritidsboligen 
ligger. 

•  I forbindelse med bruks-
endring fra fritidsbolig til 
bolig kreves det: 

-  fritidsboligen skal ha inn-
lagt vann, godkjent avløps-
anlegg samt helårsveg.

-  vurdering av bygningens 
tekniske tilstand.

-  evt. annen relevant doku-
mentasjon .

•  Neste trinn er at søkna-
den om dispensasjon skal 
behandles politisk av for-
mannskapet. 

•  En evt. godkjenning av søk-
nad om bruksendring gis til 
nåværende eier av fritids-
boligen. Bruksendringen vil 
opphøre ved eierskifte, ved 
eiers død eller etter ønske 
fra eier. Eier må melde flyt-
ting til Engerdal kommune. 

•  Behandling av søknad om 
bruksendring faktureres 
etter gjeldende gebyrregu-
lativ. Kommunale avgifter 
faktureres etter kommu-
nens gebyrregulativ for 
fritidsbolig.   
Søknad sendes Engerdal 
kommune, Engerdalsveien 
1794, 2440 Engerdal eller 
e-post postmottak@enger-
dal.kommune.no eller aller 
helst ring 6245 9600 og 
snakk med saksbehandler 
som vil veilede.

– Flere innbyggere i Engerdal 
betyr økte statlige overføringer 
til kommunen vår, som i sin 
tur betyr at vi kan opprettholde 
et høyt nivå på servicenivå på 
kommunale tjenester og infra-
struktur. Det kommer alle til 
gode, ikke minst hytteeiere, 
forklarer Hyllvang.
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Det er langt fra Frogner i Oslo 
til Buvika i Engerdal. Langt på 
flere måter enn de 320 kilome-
terne du må reise for å ta deg 
dit. Buvika er så langt fra et 
hovedstadsliv på alle områder, 
at for mange vil det nok føles 
som en helt utenkelig tanke å 
gå til det skritt å flytte dit. Men 
ikke for ekteparet Røtnes.

I 2014 flyttet ekteparet 
Jan Aaage og Tine Røtnes 
fra et travelt og hektisk 
liv i hovedstaden til va-
kre og fredfulle Buvika 
i Sømå dalen. Og de har 
ikke angret et sekund.

TeksT Og FOTO harald nyberg Savnet Sømådalen
Et langt yrkesliv i IT-bransjen 
har ført Jan Aage verden rundt. 
Han har bodd i og er lokalkjent 
i storbyer som Washington, 
Los Angeles og Stockholm for å 
nevne noen. Det er med andre 
ord en verdensvant kar som 
i perioder har jobbet og reist 
ekstremt mye. Sømådalen ble 
han kjent med etter et besøk 
tilbake i 1990. Etter det har det 
blitt mange turer til Engerdal, 

og opp gjennom årene har bare 
følelsene for stedet blitt  sterkere 
og sterkere.

– Du kan si at jeg har vært 
heldig og privilegert som har 
hatt en jobb som har ført meg 
verden rundt, og at jeg har 
fått møte så mange spennende 
mennesker, og oppleve så mye. 
Samtidig har det vært et urolig 
og stressende liv, som ble kom-
binert med familieliv. Og etter 

Flyttet til

Buvika
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hvert kommer du til et punkt 
der du ønsker noe annet, og 
det var litt rart å bo i Berverly 
Hills og oppdage at du savner 
Sømådalen, smiler Jan Aage.

Hytte på Frogner
Hytta i Buvika har de disponert 
i mange år gjennom avtale med 
eieren av Buviken Søndre gård. 
Da sommerhuset ble bygget ut 
og modernisert til en skikkelig 
hytte, bestemte deg seg for å 

søke omregulering til helårsbo-
lig og flytte dit. Søknaden ble 
godkjent, og siden 2014 har de 
hatt adresse Engerdal. 

– For oss var det egentlig bare å 
fullføre en påbegynt prosess. En 
liberal arbeidsplass med mulig-
het for hjemmekontor, gjorde at 
vi til stadighet forlenget helgene. 
Vi var mer og mer på hytta. Opp 
på torsdag og ned igjen mandag. 
Av og til ble det lengre. 

– Tine er kunstner og driver 
eget firma og styrer i stor grad 
sin egen tid. Til slutt kjente 
vi at det ble helt naturlig. Vi 
kunne like godt snu på det. Bo 
her oppe og beholde leiligheten 
på Frogner, som nå blitt vår 
hytte, ler Jan Aage. 

Gode på integrering
En av de tingene som ekteparet 
fort merket etter at de flyttet er 
at det er forskjell på å gå fra å 
være gjest til å bli fastboende.

– Vi hadde ikke vært her 
mange timene før telefonen 
ringte. De manglet en kasserer 
i det lokale skytterlaget. Jeg sa 
naturligvis ja til det, og også 
til Sømådalsopplevelser, som 
arrangerer musikkfestival i 
august hvert år. En bedre måte 
å komme i kontakt med lokal-
befolkningen på kan du knapt 
få. Det er en av de tingene de 
er gode på i Engerdal. Integre-
ring, forteller Jan Aage.
Etter hvert kom henvendel-
sen om å bli styreleder både 
i Femundfisk AS og i AS 
Fæmund, som driver MS 
Fæmund II. Da trengte han 
betenkningstid, men ikke 
lenge.

– Jeg er vel litt rastløs som per-
son og det er helt umulig for 
meg å bo her uten å engasjere 
meg i noe. Og hvis jeg kan 
bidra litt med det jeg kan slik 
at vi kan utvikle oss videre, så 
skulle det bare mangle. Målet 
vårt er å bli gamle i en av Nor-
ges beste kommuner å bo i.

– Jeg driver fortsatt et eget 
firma, men jeg klarte heller 
ikke å si nei da jeg ble spurt om 
å ta et 50 prosent engasjement 
som næringsutvikler i kommu-
nen i høst. Fra mars er dette en 
100% ansettelse, og jeg stortri-
ves med jobben. Jeg er ikke noe 
A4 menneske, og jobber ofte 
til underlige tider av døgnet og 
uken, men jeg må jo passe på at 
det ikke blir for mye. Jeg skal jo 
ha tid til å nyte fred og ro også, 
smiler han.

Inspirasjon fra nærområdet
Freden og roen finner ekte-
paret Røtnes i rikt monn i 
Buvika. Tine har fått sitt eget 

atelier hvor hun blant annet 
produserer bilder og utstillings- 
og teaterrekvisitter. Inspirasjon 
henter hun fra ting hun finner 
i naturen og motiver rundt 
hytta.

– Jeg har nok litt samlemani 
og hvis du er beheftet med en 
kreativ hjerne er det alltid noe 
å finne. Ting andre går forbi 
uten å legge merke til kan jeg se 
en mulighet i. Det finnes utstil-
linger i motebutikker i Oslo 
med elementer fra Buvika, 
smiler hun.
Tine er også opptatt av å 
komme i kontakt med lokalbe-
folkningen. Det har gitt henne 
ny kunnskap om alt fra slakting 
av dyr til bearbeiding av melk 
fra nabogården.

– Når du bor her har du fan-
tastisk tilgang på førsteklasses 
råvarer. Vi har gris sammen 
med noen andre, og  jeg lager 
sylte etter at den er slaktet. Det 
er egg, kylling, vilt og bær og 
det er mye mer inspirerende å 
gjøre noe ut av det når du bor 
midt i naturen. 

– Ingen yoghurt eller ikke noe 
smør smaker i nærheten av det 
du kan lage selv av fersk melk 
fra kua til bonden. Det er bare 
helt magisk, forteller Tine.

Resten av livet
Etter at reglene ble myket opp 
og det ble enklere å omregulere 
hytta, er det stadig flere som 
velger å gjøre hyttedrømmen 
om til en boligdrøm.
 
– I dag er det mange som er  
i vår situasjon. De har god øko-
nomi, mye fritid og frihet til å 
velge både båt og kjøpe seg hus 
i utlandet. Det kunne vi hatt 
også, men vi tenker annerledes 
rundt det. 

– Vi lever nøkternt, men vi har 
alt vi trenger. Vi lever godt, vi 
har ren luft, vi sover utrolig 
godt om natta, og vi våkner 
opp til lyset over Femunden. 
Vi har kanskje igjen en tredje-
del av livet, og vi har bestemt 
oss for at det er slik vi vil leve 
resten av det, sier ekteparet 
Røtnes.
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Om hytta og bruken av den 
•  De fleste hyttene er på mellom 71–90 m2

•  De fleste hyttene har 5–8 sengeplasser.
•  Hele 94 prosent er på hytta si i påsken
•  De fleste bruker hytta mellom 31–50 dager i året.
•  87 prosent tror at hytta vil bli like mye, eller mer brukt 

i tiden fremover.
•  66 prosent har hatt hytte i Engerdal 7 år eller mindre.

Aktivitetstilbud
Naturen i Engerdal er storslått og ikke uventet er det aktiviteter 
knyttet til den som er mest populært blant hytteeierne.

Servicenivå
På spørsmål om hvor fornøyd hytteeierne er med servicenivået, 
er det spesielt gledelig for det lokale næringslivet at hånd-
verkerne scorer høyest. 

Tilbud Andel	fornøyd/	veldig	
fornøyd 

Andel	vet	ikke/	ikke	
beny5et	 

Lokale	håndverkere 77	% 14	% 

Utvalget	av	dagligvarer 75	% 1	% 
Byggevarer 72	% 10	% 

Bensin	og	kioskvarer 71	% 4	% 

Offentlig	snøbrøy@ng 70	% 9	% 
Renovasjon 66	% 4	% 
Helse	og	lege@lbud 61	% 38	% 

Byggesaksbehandlingen 55	% 34	% 
Mobildekning 52	% 1	% 
Bank	og	post 48	% 28	% 

Sport	og	fri@dsar@kler 45	% 13	% 
InterneN 34	% 13	% 

Restauranter	og	kafeer 24	% 21	% 
Buss@lbudet 23	% 41	% 

Hytteeierne trives 
i Engerdal!
Destinasjon Femund Engerdal gjennomførte høsten 2016, en hytteeierunder-
søkelse hvor de ønsket svar på 20 spørsmål om forhold som vedrører trivsel, 
 service, aktiviteter og bruk av hytta. 403 hytteeiere besvarte undersøkelsen og 
her gjengis noen av tilbakemeldingene.

Ønsker mer av
I vår digitale tidsalder er det stadig viktigere med et godt og vel-
fungerende internett i hverdagen. Det ønsker også hytteeierne i 
Engerdal.

Svarvalg Andel 

Bedre	interne/lgang 57,3% 

Mer	utvalg	av	lokal	mat 40,2% 

Bedre	vareutvalg	i	bu>kkene 23,6% 

Bedre	>lre@elagte	ak>viteter	uten	guide 16,8% 

Tilbud	om	kjøp	av	lokal	mat	på	interne@	med	levering	
på	hy@a 14,1% 

Mer	>lre@elagte	ak>viteter	med	guide 12,5% 

Levering	av	dagligvarer	på	hy@a 10,1% 

Bedre	åpnings>der	i	bu>kkene 7,1% 

Informasjonskanaler
Destinasjon Femund Engerdal har grunn til å være fornøyd med 
at deres hjemmesider er stedet hvor hytteeierne henter mest 
informasjon om Engerdal fra.  

* DFE hjemmesider 48%
* Sosiale medier 45%
* Engerdal fjellstyres hjemmesider 32%
* Familie og venner 30%

Flytte til Engerdal
9 prosent høres kanskje ikke mye ut, men tatt i betraktning at 
det er om lag 1300 hytteeiere i Engerdal, så er det altså rundt 
120 personer som under visse forutsetninger kunne tenkt seg å 
flytte hit. 
• Kan tenke deg å flytte hit 9%
• Kan ikke tenke seg å flytte hit 63%
• Vet ikke 24%
• Bor allerede i Engerdal 3%

Fornøyde
Til sist er det hele 91 prosent som er fornøyd eller svært fornøyd 
med å ha hytte i Engerdal. 
• Svært fornøyd 45%
• Fornøyd 46 %
• Verken eller 7%
• Misfornøyd 3%
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Vår «nasjonale skattekiste» kalte 
daværende klima- og miljøvernmi-
nister Tine Sundtoft landets nasjo-
nalparker da en splitter ny merke-
vare- og kommunikasjonsstrategi 
ble lansert i april 2015. Gjennom én 
felles grafisk profil og mer infor-
masjon og tilrettelegging skal den 
nasjonale skattekisten åpnes for et 
enda bredere publikum, og slik gjøre 
det lettere for flere å ferdes i natu-
ren. I Engerdal forbereder begge 
parkene seg på å kunne følge opp 
den nye strategien. 

Felles besøksstrategi
Alle landets 44 nasjonalparker skal 
ha sin egen forvaltningsplan; en 
plan som forteller konkret om hva 
slags regler som gjelder innenfor 
verneområdet, hvordan naturen skal 
forvaltes og hvordan de som ferdes 
i den skal oppføre seg. Før den nye 
merkevarestrategien kan tas i bruk, 
må planene være på plass. 

– For Femundsmarka har vi en fer-
dig forvaltningsplan, men for Gutu-
lia, som ble opprettet i 1968, finnes 
det ingen. Men vi er godt i gang med 
arbeidet, og det er Henriette Kildahl 
med kontorsted på Drevsjø som har 
hovedansvaret for dette sammen 
med Ragnar Ødegård hos Fylkes-
mannen i Hedmark, forklarer Kir-
sten Thyrum, som er nasjonalpark-
forvalter for både Femundsmarka 
og Gutulia. 
Vanligvis har hver park sine egne 
strategier og planer, og det er nød-
vendig å ha forvaltningsplanen klar 
før en besøksstrategi lages. Besøks-
strategien skal si noe om hvordan 
forvaltningen ser for seg at parkene 
skal tilrettelegges, og hvordan ver-
neverdiene skal ivaretas. Dette kan 
innebære etablering av innfallspor-
ter og avklaring av hvor skilting, 
informasjon og eventuell tilretteleg-
ging skal gjøres. Nasjonalparkstyret 
for Femundsmarka og Gutulia 
vedtok i juni 2016 at de to parkene 
får én felles besøksstrategi, og at den 

Nasjonalparkene 
ut til folket
Alle landets nasjonalparker skal gjøres mer tilgjenge-
lig og kjent for publikum. I Engerdal forbereder både 
Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker seg på ta 
imot flere besøkende.

TeksT maren sandbakk 
FOTO kirsTen Thyrum

lages parallelt med den nye forvalt-
ningsplanen for Gutulia. 

– Vi ser at disse to områdene har 
mye til felles. Det er de samme 
bedriftene og de samme gruppene 
besøkende som gjør at dette henger 
sammen. Det gjør det fornuftig å 
tenke felles for begge områdene, sier 
Thyrum.

Omfattende undersøkelse
Som et ledd i arbeidet med å finne 
ut hva de besøkende ønsker seg av 
Femundsmarka og Gutulia, ble det 
gjennomført en brukerundersøkelse 
sommeren 2015. Gjennom selvre-
gistreringskasser kunne de turglade 
svare på undersøkelsen og legge 
igjen epostadressen sin for å være 
med i en dybdestudie. Responsen 
var stor: Over 3000 personer svarte. 
På slutten av 80-tallet ble det gjen-
nomført en lignende studie, da 
NINA-forsker Odd Inge Vistad 
skrev sin doktorgradsoppgave om 
Femundsmarka. Han utarbeidet en 
metodikk for slike undersøkelser 
som nå tas i bruk i større skala for 
nasjonalparkene i Norge. Dermed 
fantes det grundig materiale å sam-
menligne med.

– Det var ikke så mye forskjell på 
svarene som forventet, men vi ser 
at det er f lere kvinner og flere eldre 
som svarte i 2015. Dette sier litt om 
behovet for tilrettelegging, og det 
er interessant. Det som skiller disse 
parkene fra andre, er at det er et 
høyt antall utenlandske besøkende, 
og flere førstegangsbesøkende, for-
teller Thyrum. 
Svarene på hva de besøkende ønsker 
av parkene – tilrettelegging eller 
villmark? – skal tas med som et 
grunnlag når besøksstrategien lages. 

Vern eller bruk?
Nasjonalparkene er opprettet for å 
ta vare på spesiell, vakker og sårbar 
natur. Mens mange andre land 
markedsfører sine nasjonalparker 
som de største attraksjonene de har 
å by på, har det i Norge vært mye 
større fokus på vern og forvaltning 
enn tilrettelegging og verdiskaping. 
I mange tilfeller krever det spesiell 
kunnskap og mye utstyr for å legge 
ut på tur, og mange som reiser 
gjennom et område er ikke engang 
klar over hvilke muligheter den 

omkringliggende naturen byr på. 
Det er dette Klima- og miljødepar-
tementet ønsker at den nye merke-
varestrategien skal endre på, men 
for hver park er balansen mellom 
bruk og vern unik, og ønskene de 
besøkende har til de ulike parkene 
kan variere. 

- Brukerundersøkelsen viser at over 
90 % av de besøkende er positive til 
at området er vernet. Det er ulike 
holdninger til graden av tilretteleg-
ging i området, og mange peker på 
at de oppsøker området for å opp-
leve villmarksområdene, og derfor 
ikke ønsker sterk grad av tilretteleg-
ging. Men samtidig er det en del 
som peker på behovet for opprusting 
av klopper etc., slik at disse fungerer 
etter hensikten. Det bør også vurde-
res ulike muligheter for tilretteleg-
ging i randsonen.  Det er slike ting 
vi må drøfte, forklarer Thyrum. 
Men bruken må ikke gå på bekost-
ning av vernet. Det er områder med 
sårbar vegetasjon og dyreliv hvor 
det ikke er ønskelig med økt ferd-
sel, og eventuell tilrettelegging bør 
ikke legges til slike områder. For-
valtningsmyndigheten har derfor 
tatt initiativ til å kartlegge sårbare 
områder og naturverdiene.

- Reindrift er en viktig aktivitet i 
området, og det har også noe å si 
for hvordan vi kan bruke det, sam-
tidig som det gir området en ekstra 
dimensjon, sier Thyrum.
I tillegg til naturverdiene kommer 
dessuten kulturverdiene. Femunds-
marka er full av kulturminner etter 
tidligere tiders bruk: Steinalderbo-
plasser, dyregraver, minner etter 
skogsdrift og tømmerfløting. Sist-
nevnte er tømmerrennene mellom 
Femund og Feragen et eksempel på. 
De ble laget for å lettere frakte tøm-
mer til kobberverket på Røros, og de 
er dermed en del av verdensarven. 

- Kanopadlerne bruker disse for let-
tere adkomst gjennom vassdraget. 
Det er et viktig kulturminne, som 
forteller om hvor langt inn i marka 
man faktisk hogg tømmer. Det er 
mye kulturpåvirkning i disse par-
kene, og store tilgrensende områder 
i Sverige som gjør at dette blir et 
veldig stort sammenhengende ver-
neområde, sier Thyrum. 
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Fishspot.no er en paraplyside som 
samler informasjon om fiskemu-
ligheter i Hedmark, Oppland, 
Sør-Trøndelag og Buskerud. Daglig 
leder i Fishspot, Gudmund Nygaard, 
var den som først hadde ideen om 
å gi fiskere mulighet til å planlegge 
en hel fiskeferie ut fra én enkelt 
nettside.

– Bakgrunnen var at jeg bodde i 
Finnmark i ti år og jobbet som dag-
lig leder i Lakselv Grunneierfore-
ning. Etter å ha jobbet en del med 
laksefiske og turisme, f lyttet vi til 
Tynset. Jeg så at her var det mye 
ressurser som ikke var foredlet, og 

Portalen til fiskeriket  

På syv år har Fishspot.no gått fra å være et midlertidig prosjekt til å bli et eget 
samvirkeselskap. Fishspot gjør det lettere å planlegge fisketurer på områder i fire 
fylker – inkludert Engerdal.

TeksT maren sandbakk 
FOTO Fred-JOhnny ØsTbØl

skulle man finne informasjon om 
fiske, var det lite å finne og vanske-
lig tilgjengelig. Jeg tenkte at det 
må da gå an å samle dette, forteller 
Nygaard, som siden ideen oppsto 
har gått i gang med prosjektet som 
har blitt til Fishspot.no.
Ideen om å samle all informasjon 
om fiske på én side har utviklet seg 
til en portal for helhetsopplevelser. 
Ut fra en enkelt adresse kan man 
finne fram til gode fiskeplasser, 
kategorisert etter hvilket geografisk 
område en vil besøke eller hva slags 
fiske en er interessert i – fra fiske-
plasser passende for barn og univer-
selt utformede plasser til villmarks-
fiske i Lars Monsen-stil. Har en først 
valgt seg et område, dukker det også 
opp forslag til overnatting, spiseste-
der og andre typer aktiviteter. 

Fra prosjekt til  
samvirkeselskap
Forsøket på å samle all informa-
sjon om fiske i en nettportal startet 
i 2010. Fishspot ble etablert som et 
toårig prosjekt, med base på Tynset 
og med Nord-Østerdal Utmarks-
tjenester som prosjekteier. I 2014 
ble Fishspot SA etablert som et 
samvirke, eid av rettighetshaverne 
til fiskevannene. Mellom 40 og 50 
grunneiere og rettighetshavere er 
med som andelseiere. 
Området Fishspot gir informasjon 
om har vokst fra hovedsakelig Hed-
mark og flere steder i Oppland til å 
omfatte også fiskeplasser i Sør-Trøn-
delag og Buskerud. Omtrent 1000 
unike brukere er innom i døgnet. 
Nå har de fire ansatte som jobber 
med det rent redaksjonelle og med 

markedsføring. Nygaard utelukker 
ikke at Fishspot kan vokse seg større 
med tida. 

– Vi har ikke tenkt så langt ennå. 
Nå har vi definert oss i fire fylker, 
men vi har tatt høyde for at det kan 
vokse, sier han. 

Samarbeid er suksessfaktor
De senere årene har det skjedd en 
endring i turisters adferd og ønsker. 
Tidligere var det å reise på ferie akti-
vitet nok i seg selv, men nå ønsker 
stadig flere seg tilrettelagte, helhet-
lige opplevelser når de er på ferie. 
Trenden er at de som lykkes, er de 
aktørene som klarer å samarbeide 
om tilbud på tvers av næringer. Det 
er derfor Fishspot er laget slik at det 
også kommer forslag til overnatting, 
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spisesteder og andre ting å gjøre enn 
å fiske.

– Det er det som er hele forretnings-
modellen vår, sier Nygaard. - Det er 
veldig mange tilreisende fiskere som 
bruker vår side. Har du overnat-
tingssted, spisested eller butikk, vil 
det å markedsføre seg på vår side 
føre til at man får f lere kunder selv. 
Meningen er også at planleggingen 
skal gå lettere for dem som har tenkt 
seg på tur. 

– Får vi dem inn på siden vår, vil 
de begynne å planlegge. I Engerdal 
er det mange varierte fiskeplasser, 
og de ser at her er det mange steder 
å handle og spise også, og det kan 
gjøre at de legger turen til Engerdal. 
Reiselivsbedrifter kan også linke til 

våre sider om Engerdal, for da vil de 
som tenker seg dit få god info om 
fiske og andre ting, sier Nygaard. 

Viktig for Engerdal
Fiske er en svært viktig aktivitet for 
reiselivet generelt, og i Engerdal er 
det en av de viktigste aktivitetene. 
Norsk institutt for naturforskning 
(NINA) har i 2013 og 2014 forsket 
på Fishspot, dette for å blant annet 
finne ut hva fiskerne legger penger 
på, om de ble fornøyde med opple-
velsen og om de vil komme tilbake. 
Forskningen resulterte i to rapporter 
som viser at salget av fiskekort i Fis-
hspot sine områder økte med ti pro-
sent fra 2010 til 2013. Økningen fra 
2013 til 2014 var på fire prosent. Tre 
av fire fiskere sa seg godt og meget 
godt fornøyd med fisketilbudet fra 

Fishspot, og hele 94 prosent svarte 
at de ville komme tilbake for å fiske 
året etter. 
Rapportene viser at det er store 
muligheter for økt verdiskaping 
innenfor områdene Fishspot dek-
ker. Fishspots tankegang om å 
samle informasjon i én portal har 
også spredd seg til andre områder. 
Jaktspot.no er en relativt nystartet 
temasatsing som er bygd opp på 

HVA ER HVA?
KLD: KLIMA- OG MILJØ-
DEPARTEMENTET
Klima og miljødepartementet har 
ansvar for å ivareta helheten i regje-
ringens klima- og miljøpolitikk, og 
ledes av klima- og miljøminister 
Vidar Helgesen (H).

MILJØDIREKTORATET
Miljødirektora-
tet ble opprettet 
i 2013 og er en 
sammenslåing 
av Direktoratet 
for  naturfor-
valtning (DN) 

og Klima- og forurensningsdirek-
toratet (Klif). Miljødirektoratet er 
en rådgivende og utøvende statlig 
etat, underlagt Klima- og miljøde-
partementet. De jobber bl.a. for et 
stabilt klima, mangfoldig natur og 
et aktivt friluftsliv.

SNO: STATENS  
NATUR OPPSYN

Statens 
naturoppsyn 
(SNO) er miljø-
forvaltningens 
operative feltor-
gan, underlagt 
Miljødirektora-
tet. SNO fører 
tilsyn med natu-
ren og påser at 
bestemmelsene 

i miljølovgivningen blir overholdt, 
blant annet at folk oppfører seg som 
de skal ute i naturen.
Veiledning og informasjon er en 
viktig del av dette arbeidet. Ole 
Vangen er ansatt i SNO, med kon-
torsted på Skrivargarden, Drevsjø.

NASJONALPARKSTYRET
Nasjonalparkstyret for Femunds-
marka og Gutulia er forvaltnings-
myndighet for Femundsmarka 
nasjonalpark, Gutulia nasjonal-
park, Langtjønna landskaps-
vernområde, Femundslia land-
skapsvernområde og Grøvelsjøen 
naturreservat. Styret skal sørge 
for en helhetlig samlet forvalt-
ning av verneområdene på tvers av 
administrative grenser, og innenfor 
rammen av naturmangfoldloven 
og verneforskriften. Styret følger 

valgperioden for fylkesting og 
kommunestyre. Styret består av føl-
gende personer: Lars Erik Hyllvang 
fra Engerdal kommune (styreleder), 
Hans Vintervold fra Røros kom-
mune (nestleder), Heidi Lundstedt 
fra Hedmark fylkeskommune, Liv 
Darell fra Sør-Trøndelag fylkes-
kommune, Maths Mortensson for 
Sametinget og Eva Nordfjell for 
Sametinget.

NASJONALPARK-
FORVALTER

Det er ansatt to nasjonalparkforval-
tere for Femundsmarka og Gutulia. 
Kirsten Thyrum har kontorsted 
på Doktortjønna, Røros. Henri-
ette B. Kildahl har kontorsted på 
Skrivargarden, Drevsjø. Henriette 
vil i hovedsak arbeide med saker 
tilknyttet Gutulia, hun har også 
ansvar for forvaltningen av Fulu-
fjellet i Trysil.

Norges nasjonalparkkommuner 
og nasjonalparklandsbyer (NPKL) 
består av 33 medlemmer som 
etter søknad har fått tildelt status 
som nasjonalparkkommune eller 
kommuner som har et tettsted 
som har fått status som nasjo-
nalparklandsby. Status er tildelt 
av Miljødirektoratet etter gitte 
kriterier. Engerdal har status som 
nasjonalparkkommune og fem tett-
steder i Norge har i dag status som 
nasjonalparklandsby. Dette gjelder 
Storslett, Vingelen, Lom, Jondal og 
Geilo.
Målet er å stimulere til økt lokal 
verdiskaping og representere en 
bedre mulighet for lokal nærings-
utvikling. Dette må sees i sam-
menheng med merkevaren «Norges 
nasjonalparker» som ble lansert 13. 
april 2015 av Klima- og miljøminis-
ter, Tine Sundtoft.

samme måte, men som dreier seg 
om jakt. 

– Intensjonen vår er at vi tror det 
er lurt å samarbeide om et tema på 
tvers av kommune- og fylkesgren-
ser. Da blir vi f linkere på det temaet 
i stedet for å prøve å være gode på 
alt innenfor et geografisk område, 
avslutter Nygaard.
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1  Gutulia er Norges minste 
nasjonalpark (23 km²). Hvil-
ken park er fastlands-Norges 
største? 

2  
Med Eggen Ski fikk Engerdal 
sin egen skifabrikk. Når var 
fabrikken i drift?

Nasjonalpark-
kommune

3  Dagfinn Grønosets dokumen-
tarbok om Anna på Haugset-
vollen ved Isteren regnes som 
en av 1970-tallets største bok-
suksesser. Men hva het boka 
han debuterte med i 1952?

4   Vassdraget som har sitt utløp  
i Femunden, via Isteren og 
Galtsjøen, er Skandinavias 
lengste. Hvor renner det ut?

Svar 1. Hardangervidda nasjonalpark. 2. 1968-1983. 3. Vandring i villmark – liv og lagnad i Femundstraktene. 4. I Vänern i Sverige. 5. «Senorita i Engerdal». 
6. «Verre enn minken» 7. Vi Menn 8. Runar Warhuus 9. Kvantefysikk 10. Signe Danielsen. En enestående livshistorie: Viddas mor, Signe Danielsen fra Elgå. 11. 
Sju: Kvisleflået og Hovdlia Naturreservat, Bjørnberget og Isteren Naturreservat, Galtsjøen Naturreservat, Volaberget og Kvemskjølen Naturreservat, Grøvel-
sjøen Naturreservat, Bjørkodden Naturreservat og Flensmarka Naturreservat. 12. Grensesømmen 13. Ca. 10 kilometer 14. 2010 15. Essand reinbeitedistrikt/
Saantin Sijte og Riast-Hylling reinbeitedistrikt/Gåebrien Sijte 

Velkommen til årets  

nasjonalpark dager 1.–9.juli

Årets nasjonalparkdager starter med sesongåpning på Gutuli-
setra lørdag 1. juli. Da vil May Britt Trydal ønske velkommen 
som nytt vertskap, og tradisjonen tro vil det bli mulighet for  
å kjøpe kaffe og vafler.

Programmet under nasjonalparkdagene, vil bl.a. bli lagt ut  
på Destinasjon Femund Engerdal og Engerdal kommune sin 
facebookside i løpet av juni.

Velkommen inn!

5    Gjermund Eggen og Dizzie 
Tunes’ innspilling av «Enger-
dalsvalsen» ble en stor hit da 
den utkom i 1967, og solgte  
i 25.000 eksemplarer. Hvilken 
sang var på B-siden?

6    Hva heter f luebinderen Erling 
Sands mest berømte flue?

7    Erling Sand hadde i mange  
år en fast f luebindingsspalte  
i et ukeblad, og laget også en 
egen flue til dette ukebladet. 
Hvilket blad var det?

8    Hvem skrev boka «Fluenes 
dronning», som handler om 
norgesmester i f luefiske og 
verdensmester i f luebinding 
Torill Kolbu, og om fluer og 
fluefiske?

9  Fysikeren Egil A. Hylleraas 
fra Hylleråsen ble internasjo-
nalt anerkjent for sine arbei-
der i teoretisk fysikk. Han var 
den første i Norge som under-
viste systematisk i et bestemt 
felt innen fysikk. Hvilket?

10  Hva var navnet til «Viddas 
mor», som Alf Johansen skrev 
en bok om i 1975?

11    De to nasjonalparkene Gutu-
lia og Femundsmarka gir 
Engerdal status som nasjonal-
parkkommune. Men hvor 
mange naturreservater har 
kommunen?

12    Den Norske Turistforening 
(DNT) har en spesiell rute 
som går langs grensa mellom 
Norge og Sverige fra Halden 
til Treriksrøysa. Hva heter 
den?

13    Hvor lang er Langsjøen  
i Sømådal?

14    Hvilket år ble Femundshytten 
innlemmet i UNESCOs ver-
densarvliste?

15    Engerdal er Norges sørligste 
kommune med samisk rein-
drift, og Svahken Sijte/Elgå 
reinbeitedistrikt har helårs-
drift. To andre reinbeitedis-
trikter bruker Femundsmarka 
til vinterbeite. Hva heter de?

qu¿z

Knips deg til neste FRAMSIDE!
Grip stemningen i Engerdal nasjonalparkkommune, og del 
dine naturopplevelser i 2017 med oss!

Send inn dine beste bilder til post@femundengerdal.no 
og DU vil kanskje få ditt bilde på neste framside i Nasjonal-
parkkommune-bilaget.

Regler:
• Bildene må være i stor oppløsning min. 5MB og jpg. 
• Bildene må være tatt i Engerdal. 
• Du kan kun delta med bilder du selv har fotografert. 
•  Det er innsenders ansvar å sørge for å få tillatelse til 

offentliggjøring av eventuelt andre personer på bildet.

•  Navn på personer på bildet må være med hvis personene 
er identifiserbare.

•  Personopplysninger vil bli lagret i forbindelse med bilder 
som arkiveres i Engerdal kommunes og Destinasjon 
Femund Engerdals fotoarkiv.

•  Ved bilder av barn må foreldre samtykke på barnets vegne 
inntil barnet er 15 år.

•  Vi forbeholder oss retten til å offentliggjøre innsendte 
bilder samt bruke bildene i våre egne kommunikasjonska-
naler (magasiner, nettsider, sosiale medier) og i PR.

Husk å ta med kamera når du er på tur. Lykke til!
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• 67 fjelltopper over 1000 m
• 900 fiskevann på 1 fiskekort
• 2 nasjonalparker – Femundsmarka og Gutulia
• Kano- og vannaktiviteter
• Langrenn i fjellet, med og uten oppkjørte spor

Engerdal Turistinformasjon • Tlf (+47)  941 86 951
Gratis Wi-Fi på turistkontoret

Vi deler gjerne med deg – 

og du kan dele videre med dine venner,

www.femundengerdal.no Eg
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Byggeklare hyttetomter 
ved FEMUND

og FEMUNDSELVA

Kontakt:
Statskog SF | Tlf 07800

E-post: post@statskog.no | www.statskog.no
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Bjønnskora

TeksT runa eggen 
FOTO bOsse hOlmseTh

Fakta
3,6 km en vei. 
Engerdals eneste svarte sti. 
Ta på gode sko. 
Skiltet fra Nybrua mellom 
Engerdal og Heggeriset.
Merket tur fra parkeringen. 
Du kan drikke vannet  
i bekken.
Du kan bade i kulpen under 
fossen. Friskt! 
Lokalt uttales navnet 
Bjønnskøra.

Når fossen fryser til is ser den ut som en skjeggete kar, en «kall».  
På folkemunne går den under navnet Fossekallen.

on the rocks
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Om sommeren er turen inno-
ver Bjønnskora svart i grade-
ring. Ikke fordi den er så bratt, 
men fordi du må over et par 
kraftige steinurer. I følge Merke-
håndboka er denne type ter-
reng svart gradering. Men  
fargen som øyet ser er den 
vakreste grønnfargen du kan 
tenke deg!

Frodig og hissiggrønt
Bjønnskorbekken er en pålite-
lig følgesvenn hele turen. Den 
har sitt utspring ved Tuvflået, 
nord for Storhøa. Så sildrer 
den avgårde og stuper utfor 
skrenten. I følge kjentmann 
Odd Gisle Heggerisets erfarne 
øyemål er selve fossefallet 
ca. 20 meter. Så fortsetter 
bekken ferden, lettbent og 
lekent, omgitt av bjørkeskog. 
Bjønnskorbekken renner ut  
i Leråa og Leråa ut i Engeråa, 
som igjen ender sin reise i 
Engersjøen. Slik er vannveien. 
Men tilbake til Bjønnskora.

– Dette er et spesielt frodig 
område, bekrefter Odd Gisle 
Heggeriset. Ei kalkåre kom-
mer ut i dalen her og sørger 
for godt jordsmonn. Fargen 
som omgir oss er hissiggrønn! 
I det hele tatt er dette et vann-
rikt område. I fjellområdet 
over fossen, under Storhøa, er 
det et underjordisk vannreser-
voar og mange bekker har sitt 
utspring. Bjønnskorbekken, 
Husflodbekken, Kannsbek-
ken. For å nevne noen.  

Bjørn i Bjønnskora?
Så var det dette navnet da. 
Bjønnskora. Hva kommer 
det av? Det er nærliggende å 
tenke seg til at det har noe 
med bjørn å gjøre. Odd Gisle 
bekrefter det og forteller at 
i gamle tider var det en del 
bjørn i området. Det var 
naturlig trekkrute og tilholds-
sted. Det frodige jordsmonnet 
gav god mat for beitedyr, og 
bjørn tok sau i Bjønnskora. I 
dag er det slutt med sauehold 
og det er lenge siden det er 
observert bjørn. 

– For noen år tilbake lå det 
bjørn i hi i Bjønnskora, 
forteller Odd Gisle. I dag er 
det elgen som er mest vanlig. 

Det var for 3–4 år siden det virkelig tok av. Alle 
snakket om den vakre fossen innerst i Bjønnskora og 
tok bena fatt for å beundre skaperverket. Vill, vakker, 
svart rute. Den hvite varianten er myk og vennlig.  
On the rocks!

Langs bekken vokser planten 
kvann, og det er snaddermat 
for elgen. Annet dyreliv er 
rype og hare, og i fjellhyllene 
over fossen har jeg sett både 
vandrefalk og musvåk.

Den hvite varianten
En iskledd foss er et vakkert 
syn, og for variasjonens skyld 
tok jeg turen til Bjønnskora 
den første søndagen i april. På 
med truger og marsj avgårde! 
Nattens små minusgrader 
sørget for stedvis skareføre. 
Den rødmalte merkingen syn-
tes hele veien. Mellom trær, 
langs bekken, over ei snølagt 
ur. Slakk og jevn stigning. Fra 
start til mål er høydeforskjel-
len 175 meter. 

– Du Bosse, jeg synes da virke-
lig at turen er lettere å gå om 
vinteren! 

Snølagte steinurer med et ska-
relokk er fint turterreng! Du 
glir over snøen med trugene. 

–Tidligere om vinteren, 
når bekken er islagt, går jeg 
oppå bekken, sier turkompis 
og fotograf, Knut «Bosse» 
Holmseth. Da går det så lett 
som bare det. Men en skal 
være forsiktig innover her på 
vinterstid. Det kan gå ras. Er 
du ikke kjent, så forhør deg 
med kjentfolk før du legger 
avgårde. 

En ting er sikkert. Det er vak-
kert året rundt. De siste årene 
har mange fått opp øynene for 
turen. Før den tid var det kun 
lokale naturvenner som opp-
søkte Bjønnskora. 

– Fluebinder Erling Sand fra 
Heggeriset brukte Bjønnskora 
som sitt rekreasjonsområde, 
forteller Odd Gisle. Når han 
trengte en pause fra arbeidet 
med fluene, tok han turen 
dit. Han var en naturens 
mann og visste å sette pris på 
Bjønnskora.

Akkurat som deg det, Odd 
Gisle, tenker jeg. 

Det er vakkert å bevege seg mellom trærne, langs med bekken. Sommeren er 
grønn og frodig. I den hvite årstida ser det ut som om trærne sover!

Odd Gisle Heggeriset har brukt Bjønnskora i alle år. Han kjenner naturen, dyre-
livet og historiene. Av og til tar han på seg guideoppdrag. Både inn til fossen 
og videre opp på fjellet ovenfor fossen.

Innerst i Bjønnskora er vi 773 moh. 
Rundt skiltet er det fint å sitte og 
myse på livet.

Noen lar seg friste! Som Per Arne 
Storsnes. Friskt! Forfriskende.  
For friskt?
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- Byggevarer 
- Trelast 
- Møbler 
- Kjøkken 
- Maling og interiør 
- Elektroverktøy

DET KOMPLETTE  BYGGEVAREHUSET

Bli medlem
se coop.no

Coop byggekonto
– en enkel måte 
å betale på

http://coop.no/


DET KOMPLETTE  BYGGEVAREHUSET

Utkjøring av varer 
direkte til hytta

Gode råd er gratis – du får 
dem hos oss!

Følg oss på 
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Det er ingenting halv-
veis med Knut Eggen. 
Det han bestemmer 

seg for å gjøre skal gjøres skik-
kelig, og helst i går. Da han 
gikk av med pensjon for snart 
fem år siden, fikk han mer 
tid til å dyrke sin store hobby. 
Vandring og stimerking. Det 
er det blitt 20 mil med sti av, 
så langt. Alle merket etter Den 
Norske Turistforenings krav, 
og flere vil det bli.

Hobby og trening
– Jeg må først si at jeg på 
ingen måte har gjort alt dette 
alene. Interessen for stiarbeid 
er økende, og det er mange 
som har bidratt med haugevis 
av dugnadstimer. Men hvis 
jeg skal være litt ubeskjeden, 
så er det kanskje riktig å si at 
jeg har dratt prosjektene, sier 
han.

– Nå har vi etter hvert også 
fått et godt korps av sti-faddere 
som har ansvar for ettersyn og 
vedlikehold på sine streknin-
ger. Det er et must, for en sti 
blir aldri ferdig. Den må følges 
opp, remerkes og passes på 
hele tiden, forklarer han fra 
hytteveggen i Lillerøåsen.

Hytta er viktig for Knut. Den 
er hans andre hjem. Noen vil 
nok til og med si at det er blitt 
hans hjem, for med over 200 
loggførte døgn i 2016, er han 
mer på hytta enn hjemme. 
Der klekker han stadig ut nye 
ideer, og midt i et vandrings-
eldorado er den et naturlig 
utgangspunkt for merking av 
stier.  

– Det startet vel egentlig for 
20 år siden. Jeg og kona mi 
Janne var ute og gikk, og det 
var vanskelig å finne fram hvis 
du ikke var helt lokalkjent. 
Det var masse stier på kryss og 
tvers, så vi begynte å legge opp 
steiner slik at det skulle bli 
enkelt å finne igjen til neste 
gang. 

– Så kan du vel trygt si at det 
har ballet på seg, for nå går 
det vel knapt en dag uten at 
hjernen er opptatt av noe som 
har med sti å gjøre. Men det 
du brenner for, må du holde 
på med. Du må følge dine 
drømmer, og for meg er sti-
merking både en fin hobby  
og en fin måte og holde meg  
i form på. Og så håper jeg jo 
at at det kan inspirere andre 

til å komme seg ut. Jo flere jeg 
møter ute på stiene, jo gladere 
jeg blir, smiler han.

Den største suksessen
At det er blitt flere, hersker 
det ingen tvil om. Stien rundt 
den etter hvert så omtalte 
Skagsvola, Trysils svar på 
Besseggen, er et Knut Eggen 
prosjekt og en formidabel suk-
sess. I 2016 viste telleverket til 
Destinasjon Trysil hele 6037 
passeringer, og den er blitt et 
samtaleemne langt utenfor 
Trysils grenser.

– Da vi startet det prosjektet, 
hadde vi ingen anelse om hvor 
populært det skulle bli. Vi 
merket stien delvis i uberørt 
natur, og bare tre uker etter 
åpningen var det full sti hele 
veien rundt. Det er et godt 
eksempel på at folk vil vandre, 
hvis det blir tilrettelagt og godt 
merket. 

– Jeg er egentlig ikke så opp-
tatt av å bevare gamle stier. 
Det viktigste er å lage et godt 
vandringsnett, men om det 
kan kombineres, så er det 
selvfølgelig perfekt, forklarer 
Knut.

TeksT Og FOTO harald nyberg

«Hva du gjør, gjør fullt og helt, og ikke stykkevis og 
delt». Det er ikke engerdølen, hytteeieren og ildsjelen 
Knut Eggens ord, men de kunne like gjerne vært det.

Nå er han blitt så god på 
sti-bygging, at han er blitt en 
etterspurt foredragsholder og 
instruktør for andre i regi av 
Den Norske Turistforening. 
Prosjektene står med andre 
ord i kø, og det er stadig nye 
ideer som dukker opp.

– Et av prosjektene jeg har 
begynt å se på nå, er å tilrette-
legge mer for barn. Det må bli 
mer spennende og interessant 
å vandre på tur for de små. 
Det kan være så enkelt som å 
bygge noen trappetrinn, noen 
hoppestener, et balansehinder, 
noen klatreelementer, en stige 
og så videre. Kanskje vi kan 
legge inn noen fotopunkter 
også, sier Knut entusiastisk 
med en hjerne som sjelden 
hviler og som brenner for 
vandring.

SAMSTEMTE: Knut og kona Janne Eggen deler interessen for vandring. Selv 
om hun «bare» hadde 150 døgn på hytta i Lillerøåsen i fjor, er hun en fast 
følgesvenn og hjelper på mange av hans turer.  

TYDELIG MERKING: For en vandrer er det viktig at skiltingen er tydelig og  
korrekt. I Engerdal og Trysil har Knut satt opp hundrevis av skilt de senere 
årene.
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Tlf 62 45 14 40 • www.fagmobler.no/trysil

Møbler • Hyttemøbler • Madrasser • Senger • Tepper
Garderober • Interiør 

Besøk oss – bli inspirert

– og alt får du i samme butikken!

Se vårt store utvalg i:

Mosanden Næringspark • Tlf 62 45 14 40

trysil@fagmobler.no

Shell

  FV26   Elverum/OsloTrysil

Åpningstider
Mandag–fredag 10–17
Lørdag 10–15

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Visste du at …
På Drevsjø vil de i år begynne 
med Stolpejakten. Det går ut 
på at du skal finne frem til 
og registrere stolper sentralt 
plassert.
Stolpene er utstyrt med en 
farget tupp øverst (vanske-
lighetsgrad), et nummer, en 
unik bokstavkode og en unik 
QR-kode.
Stolpene registreres analogt 
eller via stolpejakten.no ved 
hjelp av bokstavkodene på 
stolpene, eller ved å scanne 
QR-kodene i appen.
Stolpejakten tar sikte på å 
legge til rette for å aktivisere 
både unge og gamle.
Stolpejakten er et gratis 
tilbud for alle deltakere.
For mer info: 
www.stolpejakten.no/
omraader/drevsjo-engerdal

 

Visste du at …
Drevsjø Grend feirer 200 år 
i år og markerer dette med en 
rekke ulike arrangementer.
Følg med på vår kalender for 
mer info.
http://femundengerdal.no/
hvaskjer

Visste du at …
Visste du at …
Gutulia holder åpent med 
servering fra 1.juni til 15. 
august.

De har de deiligste vafler, 
som smaker himmelsk etter 
turen inn til setra.

Visste du at …
Hvis du trenger det, kan du ta 
båten inn til Gutulia i som-
mer. Båten er tilpasset rulle-
stoler. Vi kjører på faste dager 
i juli inn til setra.

Området inne på setervollen 
er universelt utformet –til-
gjengelig for alle.
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I storfi skens rike

Det er ikke uten grunn at Engerdal er et ettertraktet 
reisemål for ivrige sportsfiskere. Jakter du storørreten 
kan Johnsgård turistsenter og Langsjøen være et godt 

utgangspunkt.
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TeksT Ola kOlåseTer 
FOTO JOhnsgård TurisTsenTer

Femund og Engerdal er kjent 
for sitt gode sportsfiske. Hver 
sommer reiser mange ivrige 
fiskere til Engerdal i jakt på 
storfisken. Ett fiskekort gir deg 
muligheten til å fiske i rundt 
900 sjøer, tjern, elver og åer.

En perle blant disse er Lang-
sjøen som byr på både stor ørret 
og harr. Innsjøen ligger idyllisk 
til, omkranset av storslagen 
natur, og strekker seg sør for 
fylkesvei 26 mellom Tolga og 
Sømådal kirke i området mel-
lom Sømådalen og Holøydalen. 

Et glimrende utgangspunkt for 
fiske i Langsjøen er Johnsgård 
turistsenter i Sømådalen. Jan 
Ole Johnsgård har drevet turist-
senteret siden 1999 og kjenner 
sjøen bedre enn de aller fleste. 
Fra i år er det imidlertid søn-
nen Jonas Steigen Johnsgård og 
svigerdattera Monica Bye Spån-
berg som drifter turistsenteret.

– Storørreten er ikke lett å 
lure, men det tas allikevel flere 

ørret her på mellom fem og 
seks kilo hver eneste sommer. 
Det handler om å være på rett 
sted til rett tid, smiler Jan Ole 
Johnsgård.

Like etter isgang og i den første 
delen av juni er sjansen for den 
virkelig store ørreten er på sitt 
beste.

– Fisket tar seg også ofte godt 
opp igjen fra august og utover 
også. På høsten går ørreten 
opp for å gyte, og om man tar 
turen ned i elva Sømåa kan det 
være gode muligheter, forteller 
Johnsgård.

Båter til utleie
Langsjøen er om lag ei mil 
lang. Næringsforholdene  

i sjøen er gode, vannkvaliteten 
og sjøens næringsproduksjon 
er også god. Fiskens lengde-
vekst, kvalitet, kjønnsmod-
ningsalder og alderssammenset-
ning er til dels meget god. De 
viktigste fiskeartene er harr, sik 
og ørret, men det finnes også 
abbor og gjedde.

– De store ørretene tar du på 
dregging. Sjøen er forholdsvis 
grunn i sørenden, så jeg anbefa-
ler å starte ved midten av sjøen 
og fiske seg nordover, forteller 
Jan Ole Johnsgård. 

Skal man fiske i Langsjøen 
er det en stor fordel med båt. 
Mange av fiskegjestene kom-
mer med egne båter, men Jan 
Ole forteller at de også har fire 
båter til utleie.

Sjøen har også en god harr-
bestand, og det er ifølge Johns-
gård ikke uvanlig med harr på 
én kilo og oppover.

Jan OLe Johnsgaard med flott Langsjø-ørret Raymond Rudshaug med en rugg på 5,2 kg 
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Ørretfiske i Isteren
Har du først tatt turen til 
Johnsgård turistsenter er fiske-
mulighetene enorme. Bare 
en halvtimes tid unna har du 
andre gode fiskevann som 
Femundselva, Isterfossen, 
Gløta og Isteren. Sistnevnte 
huser en av landets 30 storør-
retstammer og i sjøen er det 
tatt ørret på stang på nærmere 
10 kilo. Vannet forvaltes av 

Isteren fiskelag, og krever et 
eget fiskekort. 

– I nyere tid så er den største 
registrerte ørreten på 9,8 kilo. 
Skal man få storørreten så er 
det dregging som gjelder. Det 
er jo ikke slik at det bare er å 
reise ut hit og håve inn stor-
fisken, men det tas en god del 
ørret på mellom tre og fem kilo 
hver eneste sommer. Det er 
også et godt isfiske her, og det 
har blitt dratt opp fisk gjennom 

isen på fire-fem kilo, forteller 
Thore Joten i Isteren fiskelag.

Vannet er populært og godt 
kjent blant sportsfiskerne. 
Joten forteller at de selger mye 
fiskekort hvert eneste år. Og for 
å bevare ørretstammen i sjøen 
er det klare regler.

– Vi har ei verneverdig storør-
retstamme her i sjøen, og der-
for har vi et spesielt vern med 
baglimit på to fisk om dagen, 
og et minstemål på 40 centime-
ter, forteller han. De samme 

reglene gjelder forøvrig også  
i Langsjøen.

På grunn av steiner og skjær 
kan det være lurt å være obs på 
hvor man ferdes i sjøen, men 
Joten forteller at de har merket 
de mest trafikkerte områdene.

– Et godt tips kan også være 
å bruke kano eller kajakk, da 
kommer man lett til i viker og 
rundt holmer i sjøen. Jeg vet 
det er fiskere med kano som 
har hatt rimelig heftige fiske-
opplevelser ute på sjøen her, 
forteller han.

Sjøen har også en god del stor 
gjedde, og det er ikke uvanlig 
med størrelser på opp mot sju 
kilo.

Cato Bekkevold med nok en Langsjø-glams Fiske på Isteren
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Nils Ole Rønes Joten har vært 
en ivrig fisker i hele sitt liv. 
22-åringen har utallige timer 
med fiskestanga langs elver 
og på sjøer i Engerdal. Blant 
mange gode fiskeopplevelser 
nevner Joten blant annet ørret 
på 4,9 kilo på dregging i Isteren, 
og to-kilos røye på isfiske på 
Røvolfjellet.

– Jeg har fisket mest i den 
nordre delen av kommunen, 
som i Langsjøen, Isteren og i 
Femundsmarka. Men generelt 
kan jeg jo si at det er et veldig 
godt fiske i hele Engerdal. Det 
er gode muligheter i både, 
elver, sjøer og tjern, sier Joten.

Har du noen gode tips?
– Når det gjelder fiske etter 
stor-ørret er Isteren og Lang-

sjøen gode alternativer. Det er 
ofte godt fiske tidlig i sesongen. 
Like etter isgang, og etter en 
liten godværsperiode når van-
net er på vei ned etter issmel-
tingen. I Isteren kan det være 
fint å ta utgangspunkt enten i 
den nordre eller søndre delen 
av sjøen. Man får kjøpt småsik, 
eller istersild som vi kaller det, 
noe som funger veldig godt 
som agn. Prøv deg gjerne både 
på djupt og grunt vann. Det er 
alltid en fordel å spørre noen 
lokale, det vet gjerne hvor fis-
ken står, forteller Joten.   
Har du med deg familien og 
små barn på tur, er kanskje 
ikke tålmodighetsfiske som 
dregging etter storørreten det 
beste alternativet. 

– For familiegrupper så kan 
jeg anbefale Isteren fra juli og 

utover. Der er mye stor abbor, 
som er lett å få. Det er bankers, 
og det er moro for ungene å få 
mye fisk, sier han.

– Ellers kan jeg anbefale harr-
fiske i Sømåa med flue og 
mark. Hele strekningen er god, 
forteller Joten.
I Engerdal er det et godt fiske 
både sommer og vinter, og 
Joten har flere gode tips til deg 
som vil pilke.

– Det er veldig godt vårfiske 
på isen etter sik og harr på 
Galtsjøen og i Galthåen. Det 
er også lett tilgjengelig rett fra 
veien. Det er også gode mulig-
heter for fisk, særlig lake og 
noe ørret på Isteren. Det kan 
også være verdt å ta turen opp 
i Røvolfjellet, sier Nils Ole 
Rønes Joten. 

Tips  
fra en erfaren 
fisker
TeksT Ola kOlåseTer 
FOTO JOhnsgård TurisTsenTer
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 – din investering 
i egen sikkerhet

Telefon: 62 45 82 90
Mobil: 900 26 385
Epost: post@engerdal-elektro.no
www.engerdal-elektro.noEngerdalsveien 1789, 2440 Engerdal

El-sjekk

Norge er et av de landene 
i verden hvor det brenner mest og 
hvor � est mennesker omkommer 
av skadene. Fire av ti boligbran-
ner i Norge kommer av feil på det 
elektriske anlegget eller feil bruk 
av elektriske apparater. 

Ved å gjennomføre en el-sjekk, 
går en av våre elektrikere gjen-
nom hele det elektriske anlegget 
i boligen din og skriver en til-
standsrapport. Eventuelle feil og 
mangler blir avdekket og påpekt. 
Dermed er det enkelt å få oversikt 
over anleggets tilstand og rette 
opp eventuelle feil.

I tillegg til bedre brannsikring vil 
kontrollen kunne avdekke jordfeil 
og andre svakheter i anlegget. Vi 
gir også råd om el-sikkerhet og 
NØK.

Ta kontakt  for mer 
informasjon eller for 
å bestille el-sjekk av
hytte, hus eller næring.

mailto:post@engerdal-elektro.no
http://www.engerdal-elektro.no/
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TeksT runa eggen. FOTO knuT eggen.

Bli med opp til 
 «toppen av verda»!

På fine dager er det et utrolig vakkert skue! Sølenfjellenes markante 
silhuett. På slike dager skal du ikke bare se, men gjøre. Sette av 

dagen og bestige en av toppene. De fleste går på den høyeste, 
Midtre Sølen på 1755 moh.
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Sølen, eller Rendalssølen som 
noen velger å si, er et fjellmas-
siv i nabokommunen. Kommu-
negrensene er ikke interessante 
i denne sammenhengen. På 
godværsdager er utsikten fra 
toppen gigantisk i alle him-
melretninger. Du kan starte 
turen fra flere steder. Et sted 
er Grøndalen hytteområde ved 
Gravåsen. Min tur starter her. 
Prikk klokka 8 skal vi gå, har 
turfølgets høvding, far på 70, 
sagt. Da blir det slik!

Første etappe: Grøndalen 
hytteområde-Skardstjønna
Høvdingen har GPS. Alle tall 
lagres fortløpende. Parkerings-
plassen er på 780 moh. Vi 
starter i rolig tempo. Det er lett 
og svak stigning på sterk sti. 
Landskapet ligger der, åpent og 
oversiktlig. Vi er de første som 
går turen denne dagen. Ingen 
foran eller ved siden av! I pent 
og pyntelig tempo, ilagt en kaf-
fepause, bruker vi 3 timer til 
Skardstjønna. Info fra høvdin-
gen følger.

– Vi er på 1196 moh. og har 
gått 8,6 kilometer. Her tar vi en 
pause. 

Akkurat det siste er ikke 
instruks fra GPSen, men en 
rast ved vakre Skardstjønna 
hører med. Her er vi midt 
i mellom Søndre og Midtre 
Sølen. Den virkelige stignin-
gen starter her. En flott varde 
poengterer det. Skardstjønna 
er forresten en fin teltplass. Et 
tips er å gå inn om ettermid-
dagen, sove over og bestige top-
pen om morgenen. 

Andre etappe: Skardstjønna-
Midtre Sølen
Selve oppstigningen til toppen 
tar vel noe slik som 1 time. 
Høvdingen og jeg brukte 1,5. 
Det er ikke noe poeng å sprinte 
opp heller! Det er lett å forstå 
hvor du skal gå. Småvarder hele 
veien viser vei. Og ved noen 
av disse er det fint å stoppe og 
se seg rundt, kanskje knipse 
noen gode bilder. Høvdingen 
er belest! Han gjengir Per Hoh-
les beskrivelse av Sølen i boka 
Femundsmarka og Sølentrak-
tene.

«Dette høye og isolerte fjellet 
gir utvilsomt et av de videste 
rundskuer, ikke bare på Østlan-
det men i hele sør-Norge.» 

Vi fortsetter videre for å se hva 
Hohle egentlig mener. GPSen 
tikker og går, og når vi når den 
store varden på toppen leses 
den av.

– Fra parkeringen har vi gått 
11,4 km. Vi har steget nesten 
1000 meter. 

Det skyer over. Men sjøene 
blinker om kapp med skylaget 
og vinner lett. Sølensjøen, 
Galtsjøen, Isteren, Femunden, 
Drevsjøen, Vurrusjøen. Lengst 
sør ser vi også Engersjøen. Per 
Hohle skildret godt!

Tredje etappe: Til bilen!
Mange synes at nedstigningen 
er hardere enn oppstigningen. 
Vi går pent på vår vei ned. Det 
er stedvis litt småstein som det 
er greit å vinne kontrollen over. 
Etter 1 time er vi ved Skard-
stjønna igjen. Vi kaster et siste 
blikk på tjønna og setter bena 
i det siste giret. Med lange hur-
tige steg går vi tilbake til bilen. 
Vi brukte 3 behagelige timer 
opp til Skardstjønna, ned bru-
ker vi 1,5. Vi går om kapp med 
ei regnskur som nærmer seg. 
Klokken 16.15 er vi ved bilen. 
Bena settes i fri, bilen i gir og 
GPSen får pause. Takk for 
turen!

Greit å vite:
I 2017 skal turen opp til 
Sølen nymerkes fra Grøndalen 
hytteområde og Sølenstua. 

Midtre Sølen er den høyeste 
av toppene, men du kan også 
gå på de andre. Og en topp 
som har litt historisk sus over 
seg er «Flytoppen». Den er 
1470 moh. Her ligger rester 
etter et flyvrak fra andre 
verdenskrig. For mange godt 
kjent info. Jeg visste det 
ikke. Historien om hvorfor 
flyet styrtet kan du lese deg 
opp på først – så blir besøket 
litt mer interessant. 
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BYGGBUA AS
Tlf 62 45 93 05 – 2443 Drevsjø
post@byggbua.no  

Byggevarer • Jernvarer
Verktøy • Redskap
Trelast • Maling • Utstyr 

– besøk heller oss!
Man – fre: 0900 - 1700 Lør: 0900 - 1500

HOS OSS 
FÅR DU: 

Gå ikke
over bekken…

Bryggeloftet

Villmarksrestaurant og overnatting ved Elgå Brygge.
Kurs, konferanser og selskaper. Det perfekte utgangspunkt
for turer – året rundt – ved innfallsporten til Femundsmarka.

www.bryggeloftet.net - Tlf 62 45 95 43

man–tors 9–18, fre 9–20, lør 9–18

Coop marked Engerdal 
tlf 62 45 80 15

- Post i butikk 
- Tipping og  Rikstoto 
- Apotekvarer
- Blomster
- Garn 
-  Leker og

gaveartikler

Vil du bli medlem av 
pensjonistforeningen?
I Engerdal er det en aktiv pen-
sjonistforening med over 200 
medlemmer.

Vi vet at det blant dere hytte-
eier er en del pensjonister, og 
at noen av dere er direktemed-
lemmer i Pensjonistforbundet. 
Hvorfor da ikke bli medlem i 
vår lokalforening?

Vi ønsker kontakt med dere, 
og vi tror at en del av dere 
også ønsker kontakt med 
lokalbefolkningen.  

Dere som oppholder dere i kor-
tere eller lengre perioder på 
hytta er velkommen til å delta 
på våre møter og aktiviteter 
her i Engerdal. På våre møter 
som ambulerer rundt om i 
grendene i kommunen, tar vi 
opp aktuelle tema, har bevert-
ning og underholdning. Vi 
har hyggekvelder i forskjellige 
samfunnshus og aktivitetsda-
ger med lette turer, natursti 
og konkurranser. Vi arrangerer 
også bussturer over flere dager 
og dagsturer til reisemål i 

nærområdet eller til kulturar-
rangement. I år arrangerer vi 
tur til Lofoten i tiden 16.–20. 
juli.

Vil du vite mer om Pensjo-
nistforbundet kan du gå inn 
på www.pensjonistforbundet.
no. Der vil du også finne 
informasjon om vår lokalfore-
ning ved å «klikke» deg inn 
på lokalforening Hedmark, og 
videre til Engerdal pensjonist-
forening hvor det finnes mer 
informasjon om vår forening. 
Vi har også egen lukket face-
bookgruppe hvor vi informerer 
om våre aktiviteter og legger 
ut stoff av interesse for våre 
medlemmer.

Ta gjerne kontakt med leder 
av foreninga, 
Olav Sande, 95974100, 
sandeol@online.no eller 
sekretær Arne Kristian Winge, 
62458109, 
briwinge@online.no

Hilsen Engerdal Pensjonist-
forening

Visste du at …
Visste du at ..
På Bryggeloftet er det nytt 
vertskap.
De nye eierne er Mali Rome-
strand og Bjørn Olsen.

 

Viste du at..
Anne på Landet har åpent 
hver dag hele sommeren og i 
alle skolens ferier.
I tillegg kan du kjøpe fersk 
hjemmebakt brød hver søndag 
morgen.

 

Viste du at..
På Galten Gård har de bygget 
ny restaurant.

 

Viste du at..
Destinasjon Femund Engerdal 
er Miljøfyrtårn.

Visste du at..
På turistkontoret selger dem 
lokale produkter, flatbrød, 
bøker, kart, t skjorter, sitte-
underlag, kopper osv.
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mailto:post@byggbua.no
http://www.bryggeloftet.net/
mailto:sandeol@online.no
mailto:briwinge@online.no
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Hylleråsen Løypeforening 
drifter løpenettet Hylleråsen-
Lillerøåsen-Hyllsjøen. Fra 
november til mai tilbyr de 30 
kilometer med godt preparerte 
skispor. I påsken utvides løy-
penettet til hele 70 kilometer. 
Da kobler de seg i tillegg på 
løypene til Trysil i sør og 
Engerdal Østfjell i nord og 
mulighetene blir nesten uen-
delige. 

– Løypene våre har utgangs-
punkt ved Gammelsetra 
ovenfor Hylleråsen. Derfra 
går det østover mot idylliske 
Lillerøåsen, og løypene deler 
seg etter hvert både nord og 

13  mil med
skiløyper!

Fjellene i Engerdal er snøsikre og fantastiske. 
I fem  forskjellige løypenett har du hele 13 mil med 
 maskinpreparerte og varierte skiløyper å boltre deg i.

TeksT harald nyberg FOTO rOald andersen sør i flere rundløyper. Med 
moderne tråkkemaskin blir 
løypene som trikkeskinner, og 
til forskjell fra andre områder 
i Engerdal, legger vi bare ett 
spor slik at det blir god plass 
til de som ønsker å skøyte, for-
klarer leder Roald Andersen. 

– Vi er en liten forening og alt 
kjøres på dugnad, så vi klarer 
ikke å ha nypreparerte løyper 
hver eneste dag, men vi får 
mange positive tilbakemeldin-
ger på jobben vi gjør. Stiman-
nen vår, Knut Eggen, har søkt 
og fått midler til et nytt skilt-
prosjekt, og i vår har vi kjørt 
ut stolper på snøen. Til høsten 

blir det nye skilter i henhold 
til turistforeningens krav, og 
det kommer til å bli veldig 
bra, forteller Andersen.
Andre områder med første-
klasses skiløyper er Engerdal 
Østfjell, Sølenstua, Elgå og 
Sømådalen. Det prepareres 
også flere steder med scooter 
som blant annet Drevsjø, 
Gløtberget og Lisetra. På ski-
sporet.no får du både informa-
sjon om hvor løypene går og 
hvor lenge siden de ble prepa-
rert. Løypekart får du også på 
turistkontoret i sentrum. 

Løypemaskina legger spor for 
 klassisk og fristil.

http://sporet.no/
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Fra kontoret i Hylleråsen i 
Engerdal har Roald Ander-
sen full kontroll på hva som 
rører seg i hyttemarkedet i 
Engerdal og Trysil. Femund 
Bygg AS har siden oppstarten 
i 1983 vært med på mye av 
den store hytteutbyggingen 
og utviklingen i de to kom-
munene. Andersen beskriver 
dagens marked som noe av 
det bedre han har opplevd i 
løpet av sine godt over 30 år i 
bransjen.

– Det er gode tider. Per i dag 
har vi arbeid godt ut i 2019, og 
flere av dette er store prosjek-
ter, forteller Andersen.

Firmaet er godt kjent for å 
sette opp de virkelig store hytte-
palassene på 400–500 kvadrat-
meter oppe i  Trysilfjellet.

– Vi tar mye av disse store 
oppdragene, men vi har et 
slagord om at ingen jobb er 
for liten. Vi tar på oss alt fra 
restaureringsoppdrag, tilbygg 
og oppsetting av splitter nye 
hytter her i Engerdal og i Try-
sil. Vi gjør også boligoppdrag, 
sier Andersen.

I vinter har firmaet blant 
annet jobbet med et hyt-

– Vi har et slagord om at ingen jobb er for liten, sier 
Roald Andersen i Femund Bygg AS.

TeksT Ola kOlåsæTer  
FOTO Ola kOlåsæTer Og Femund bygg

teoppdrag på vestsiden av 
Femundsjøen. Det er i løpet 
av vinteren kjørt 85 scooter-
lass med materialer over isen 
på Femund.

– Det er et spennende og 
annerledes oppdrag, og det 
viser at vi har en allsidighet til 
å ta på oss det meste, forteller 
Andersen.

Ser på nye løsninger
Etter mange år i bransjen synes 
Andersen det fortsatt er både 
viktig og spennende å følge med 
på nye produkter og byggløs-
ninger. Nylig inngikk firmaet et 
uforpliktende samarbeid med 
Woodcon som spesialiserer 
seg på løsninger i massivtre/
krysslaminert tre. (CLT – Cross 
Laminated Timber).

– Det er et spennende pro-
dukt som brukes mye på 
større bygg i dag, men det er 
like fint å bruke på mindre 
konstruksjoner som hytter. 
Det er en rask og effektiv måte 
å bygge på. Ei hytte på 150 
kvadrat kan fint være oppe 
på en til to dager, forteller 
Andersen.

– Fortsatt bygger vi hovedsake-
lig tradisjonelt, men dette er 

et nytt spennende tilbud vi 
har begynt å snuse på. Jeg tror 
absolutt at dette er noe vi får 
se mer og mer av framover, 
sier han.

10 ansatte
Femund Bygg har i dag 10 
ansatte, og er en stabil og 
viktig arbeidsgiver i området. 
Fimaet er også godkjent lær-
lingsbedrift og har for tiden 
en lærling i opplæring.

– Vi har en dyktig arbeids-
stokk med godt utdannede 
snekkere. Dette er noe som 
har gitt oss et godt rykte. Vi 
annonserer lite, men har 
veldig mye jobb i begge disse 
kommunene, sier Andersen.

Femund Bygg AS er medlem 
av byggmesterforbundet 
 (Mesterbedrift). Har sentral 
godkjenning for søkerfunk-
sjon, prosjekterende og utfø-
rende innen bygg.

– Jeg startet firmaet fordi jeg 
synes det er gøy å skape noe. 
Og det gjør vi blant annet 
med å sikre arbeidsplasser 
til folk her i området, smiler 
Roald Andersen.
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En viktig arbeidsgiver 
gjennom 20 år
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20-årsjubilanten har i dag sju 
ansatte og tar på seg oppdrag 
både i og utenfor kommunen. 
Daglig leder siden 2003, Tor 
Rønning har god tro på fram-
tiden for Engerdals-bedriften.

– Før `97 var vi installasjons-
avdeling for kraftverket. Men 
da de ikke lenger ønsket å 
opprettholde avdelingen, 
startet Joar Flobak opp selska-
pet, noe som reddet mange 
arbeidsplasser her oppe, fortel-
ler Rønning.
Flobak gikk av med AFP i fjor, 
men Engerdal Elektro lever 
videre som en stor og viktig 
arbeidsgiver i kommunen. Det 
er Ørjan Holmseth som nå er 
fagansvarlig som installatør 
i bedriften. Holmseth gjen-
nomførte installatørprøven i 
fjor vinter.

Gode år i vente
Engerdal Elektro har sitt 
lokale midt i Engerdal sen-
trum, der har de kontorer, 
lager og et lite utsalgssted.

– Butikken er mest som en 
ekstraservice, men det er 
viktig å ha et slikt tilbud her i 
kommunen. Det er ute i feltet 
vi tjener pengene våre. Hyt-
temarkedet er utrolig viktig for 
oss. Både hyttefeltene som har 
strøm og vann innlagt, samt 
de som har lavere standard. 
Vi leverer solcelleanlegg og 
hytteutstyr til slike hytter også, 
forteller Rønning.

– Her i Engerdal er det van-
skelig å spesialisere seg på et 
felt. Derfor driver vi med det 
meste som går på strøm, smi-
ler Rønning

Etter 20 år i bransjen står Engerdal Elektro AS støtt 
som en viktig arbeidsgiver og entreprenør i Engerdal 
kommune.

TeksT Og FOTO Ola kOlåseTer

Han forteller at firmaet i 
hovedsak gjør oppdrag i 
Engerdal og i Trysil. Men nylig 
tok de også på seg arbeidet 
med den nye ambulansestasjo-
nen i Rendalen.

– Det er gode tider med all 
utbyggingen som skjer i Trysil 
og Engerdal. Det vil også byg-
ges mye her i kommunen i 
årene som kommer. Jeg tror vi 
har gode år i vente, sier han.

Ung arbeidskraft
For noen år siden slet sel-
skapet med rekruttering, 
og stadig flere av de ansatte 
nærmet seg pensjonsalder. For 
tre år siden fikk bedriften inn 
de lokale lærlingene Sondre 
Østvang, Magnus Lagmans-
sveen og Hans Trondsvang 
Østmo. I dag har alle de tre 
bestått fagprøven og er i fast 
arbeid, og dermed er selskapet 
sikret stabil arbeidskraft for 
framtiden.

– Det er veldig positivt for oss. 
Det kan være en utfordring å 
skaffe arbeidskraft i en liten 
kommune.  Vi har hatt lær-
linger tidligere også, men ofte 
reiser de ut av kommunen 
etter endt lærlingtid. Nå er 
framtiden sikret og vi er en 
forholdsvis ung gjeng, smiler 
Rønning.
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Fra det nye hyttefeltet Hovden 
nord i Engerdal Østfjell har 
du utsikt rett ut mot Sølenfjel-
lets mektige topper. Området 
ligger idyllisk til med storslått 
natur på alle kanter. Perfekt 
for friluftsglade og aktive hyt-
teeiere. 
Salget i området har også vært 
en suksess fra dag én, og alle-
rede tre år etter oppstart job-
ber utbygger Femund Hytter 

– Det har gått over all forventning, sier Knut Erik 
Eriksen i Femund Hytter AS. På 36 måneder er det 
solgt 42 tomter på det nye feltet Hovden i Engerdal 
Østfjell.

TeksT Ola kOlåsæTer 
FOTO Ola kOlåsæTer Og Femund hyTTer

AS med å klargjøre byggetrinn 
to, med inntil 54 nye hytte-
tomter. 

– Alle de 42 tomtene på 1-A 
er solgt. 25 hytter er bygget, 
og vi har ordre godt ut i neste 
høst. Vi regner med å ha 30 
hytter under tak nå til som-
meren, forteller eier og daglig 
leder i Femund Hytter AS, 
Knut Erik Eriksen. 

Selskapet har i dag 13 mann 
i arbeid i området, og er 
allerede i gang med å bygge 
ut infrastruktur til den nye 
delen.

– Her satser vi på å ha 15 til 
20 tomter klare for salg så fort 
som mulig. Infrastrukturen vil 
ikke være klar før til vinteren. 
Men nå blir det mulighet til å 
velge kremtomter fra øverste 
hylle, smiler Eriksen.

Over all forventning 
Det er grunneierne Jan Erik 
Nordgård og Engerdal kom-
muneskoger som eier Hov-
den hyttefelt. De to partene 

Lokalt samarbeid gir

på Hovden
hyttesuksess
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begynte planleggingen av 
området for 10 år siden.

– Området ble regulert i 2009, 
men det var i en tid med et 
tregt marked, så planene ble 
lagt litt på vent. Nå ser det 
derimot annerledes ut, og det 
har vært en rivende utvikling 
i dette området de siste årene, 
sier Nordgård.
Etter å ha gått runder med 
flere interessenter, endte 
jobben til slutt på det lokale 
firmaet Femund Hytter AS. 
Selskapet startet arbeidet med 
infrastrukturen i mai 2014.   

– Vi hadde forventninger til 

området, men at det skulle 
dra i veien på denne måten 
hadde vi ikke turt å håpe på, 
sier Eriksen.

Totalt er Hovden regulert 
for 290 tomter.
– For oss som grunneiere er 
det viktig å tenke langsiktig. 
Det handler ikke om å tjene 
raske penger. Hele området 
skal være idyllisk og vakkert, 
det gjøres en skikkelig jobb 
her oppe, sier Nordgård.

Flere årsaker til suksessen
De to mener det er flere årsa-
ker til den store hyttesukses-
sen på Hovden.

– Kundene synes prosessen 
er enkel når de kan få tomt, 
hytte og møbler ferdig mon-
tert fra en og samme leveran-
dør. At en hytte på 80 kvadrat-
meter med 3 soverom og full 
leveringsgrad kan leveres til en 
prislapp på under 2 millioner, 
er heller ingen ulempe og 
kan passe de fleste, forteller 
Eriksen.

– Området har også en fan-
tastisk beliggenhet i et mildt 
terreng som passer både ung 
og gammel. Det ligger ute 
i villmarka med det beste 
utgangspunktet for sykkel- og 
skiturer, sier han.

Eriksen forteller at de har 
flere hyttetyper, og de mest 
populærere ligger i prisklassen 
1,9–2,3 millioner kroner.

– Hyttene leveres ferdig med 
kjøkken, bad, garderobe og 
senger. Men det er ingen ting 
som er fastlåst, og kundene 
har tilpasningsmuligheter, noe 
som da igjen vil påvirke pris. 
Det kan bygges hytter med 
bruksareal på helt opp i 220 
kvadratmeter her, forteller 
han.

Grunneier Jan Erik Nordgård(t.v.) og eier av Femund Hytter Knut Erik Eriksen. 
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På Hogstad bakst- og smakslåve 
mattradisjoner fra Femunden, 
produserer Kristin Hanssen 
flatbrød og andre sesongbaserte 
godsaker som sirupstynnkake 
og potetlefser. Både lokalet og 
oppskriftene har gått i arv gjen-
nom familien.

29-åringen hadde lenge hatt en 
drøm om arbeid på hjemstedet, 
og i fjor vinter tok hun skrit-
tet fullt ut, og flyttet tilbake 
til hjemkommunen for å gjøre 
drømmen til virkelighet.

– Ja, dette er farmors gamle 
bakstrom. Hun bakte bare til 
eget bruk, så det er første gang 
det bakes kommersielt her. Jeg 
har investert i en del nytt utstyr 
nå etter oppstarten, og gjort 
noen små forandringer på opp-
skriften, forteller Hanssen, som 
selv er utdannet kokk.

Baker ti kilo fl atbrød om 
dagen
I det lille lokalet på Hogstad på 
står takkene på rekke og rad. 
Her produserer Kristin opp 
mot 10 kilo flatbrød hver dag.
Alt gjøres for hånd.

– Det er hardt arbeid, og jeg 
baker ekstra hardt nå inn mot 
påsken, da jeg forventer salg 

Flyttet hjem for å drive

Lokalmat er i vinden som aldri før. På Drevsjø har Kristin Hanssen startet opp sitt 
eget hjemmebakeri. Der bakes det flatbrød etter en oppskrift som har gått i familien 
gjennom generasjoner.

TeksT Og FOTO Ola kOlåseTer

litt utover det vanlige, forteller 
hun. 

For Hanssen kom ideen om å 
starte bakeri like kjapt som den 
ble gjennomført.

– Det hele var egentlig ganske 
impulsivt. Jeg var arbeidsledig, 
så tenkte jeg at jeg kunne prøve 
å bake litt her på bakstrommet 
til bestemor. Derfra har det 
bare utviklet seg videre, fortel-
ler Hanssen.

Produktet har hittil blitt svært 
godt mottatt, og daglig banker 
kunder på døra for å kjøpe 
ferskt og hjemmebakt flatbrød.

Lys framtid
For Hansen og bakeriet ser 
framtiden lys ut. Lokalmat 
er vinden som aldri før, og 
med stadig bedre etterspørsel 
fra lokale kunder og et  hittil 
forholdsvis urørt hytte- og 
turistmarked, har hun god tro 
på å gjøre virksomheten til et 
lønnsomt levebrød. Hanssen 
jobber nå også for å få på plass 
avtaler med lokale utsalgssteder 
i området.

– Nå selger jeg mest til privat-
personer. Men jeg føler det har 
vært god etterspørsel, og folk er 

bakeri
eget hjemmebakeri. Der bakes det flatbrød etter en oppskrift som har gått i familien 

bakeribakeri
godt fornøyde med produktet. 
Det er foreløpig ikke nok til å 
leve av dette uten noe ved siden 
av, men på sikt så håper jeg at 
det blir det. Etter påske kommer 
jeg til å ha en egen utsalgsdag i 
uken, forteller Kristin Hanssen.
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Hytteveien 45, 2443 Drevsjø
Tlf +47 469 64 653 | post@engerdal-fjellstyre.no | www.engerdal-fjellstyre.no

http://www.engerdal-fjellstyre.no/
mailto:post@engerdal-fjellstyre.no
tel:+47 469 64 653
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I sommerhalvåret bringer 
tradisjonsrike Fæmund II deg 
langs «innlandshavet» Femun-
den, gjennom naturskjønne 
omgivelser. Fæmund II har 
til sammen fem anløpssteder 
på østsiden av sjøen og tre 
på vestsiden. Alle med sitt 
særpreg. Femunden er Norges 
nest største naturlige innsjø – 
på hele 203 km2 og er over 60 
km lang og danner inngangs-
porten til populære Femunds-
marka nasjonalpark.  

Nye opplevelser i hånd med 
gamle tradisjoner
I fjor sommer var det 130 
år siden Dampskipselskapet 
Fæmund ble stiftet. Siden den 
gang har det vært kontinuer-
lig rutetrafikk på sjøen, og 
ekstra gledelig var det å kunne 
notere en solid økning i antall 
passasjerer forrige sommer. I 
året som har gått har de jobbet 
med å utvide opplevelsespro-
duktet. Båtturen er i seg selv 
en storslagen naturopplevelse, 
i tillegg er det et ønske om å 
gi de reisende en smak av fjel-
lets delikatesser som regionen 

er så kjent for. De har derfor 
inngått et samarbeid med flere 
lokale matprodusenter om et 
godt serveringstilbud ombord. 

Ny skipper mønstrer på M/S 
Fæmund II
I sommer møter du et nytt 
ansikt bak roret på Fæmund 
II. Per Erik Husøy har overtatt 
roret etter Odd Kjøsnes som 
har vært skipper de siste 27 
årene. Vertskapet ombord 
setter sin ære i å gjøre turen 
til en god opplevelse og svarer 
mer enn gjerne på spørsmål. 

Velkommen

om bord!
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Gammel og ny skipper.Lemse.

STASELIG: Gamle og ærverdige Fæmund II til kai ved brygga i Elgå.
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Åge Aleksandersen &
 sambandet

www.engerdalsdagene.no

3.–5. august

 Happy skvett
Knut Anders Sørum

Too far gone
Becca

Rotlaus

Har du hytte 
i Engerdal’n?

Avd. Drevsjø: Grubbveien 1, 2443 Drevsjø • Tlf: 62 45 66 50 • E-post: engerdal@vekstra.no
Avd. Trysil: Storvegen 13, 2420 Trysil • Tlf: 62 45 57 77 • E-post: trysil@vekstra.no

Kanskje du kan tenke 
deg regnskapsfører her også?
Vi har allerede mange kunder fra by’n,
så kom innom for en uforpliktende prat!

D e s i g n m a n u a l
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Pris fra 130 000,– til 285 000,–
1,2–2,6 daa

Flott utsikt med lang solgang, 800–850 moh.
Turstier og preparerte skiløyper
Gode jakt- og fi skemuligheter

Tlf 62 45 88 00 – Mobil 951 24 938
poo@engerdal.kommune.nopoo@engerdal.kommune.no

Store sjøleiertomter
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Lillerøåsen

http://www.engerdalsdagene.no/
mailto:engerdal@vekstra.no
mailto:trysil@vekstra.no
mailto:poo@engerdal.kommune.no
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Fjellbondesønnen og skogs-
arbeideren Egil Hylleraas 
(1898–1965), var så matematisk 
begavet at han ble headhuntet 
av en av Albert Einsteins samar-
beidspartnere på 1920-tallet, for 
å løse et av de vanskeligste pro-
blemene i kvantemekanikken. 

Matematisk begavelse
Egil Hylleraas vokste opp i 
Hylleråsen, som yngst av 11 
søsken. Han var med i gårds-
arbeidet og drev et par år som 
skogsarbeider før han som 
syttenåring begynte i øverste 
klasse på middelskolen på 
Rena. Han var en sjelden mate-
matisk begavelse, og ble innstilt 
til Kongen for de teoretiske 
beregningene i hovedfaget i 
fysikk ved Det Kongelige Fre-
deriks Universitet i Kristiania. 
Den tidligere samarbeidspart-
neren til Albert Einstein, den 
jødiske professor Max Born 
ved Universitetet i Göttingen, 
som fikk Nobelprisen i fysikk i 
1954, la merke til de matema-
tiske evnene til Hylleraas.

Engerdølen 
som bekreftet kvantemekanikken
Professoren som løste et av de viktigste problemene i kvantemekanikken, vokste 
opp på en gård i Hylleråsen. 50 år etter hans død er metoden hans viktigere enn 
noen gang.

Moderne kvantemekanikk
Max Born var med på å utvi-
kle den moderne kvanteme-
kanikken, for å forklare feno-
mener som klassisk mekanikk 
ikke kunne beskrive, slik som 
stabiliteten og strukturen til 
atomer. I et brev, der Born 
lovpriste Hylleraas for måten 
han løste vanskelige bereg-
ninger på, ble han invitert 
til Göttingen for å løse et 
av de viktigste problemene 
i den nye kvantemekanik-
ken. Da den østerrikske 
fysikeren Erwin Schrödinger, 
som ble tildelt Nobelprisen 
i 1933, i 1926 lanserte en 
kvantemekanisk ligning for 
å beregne energien til elek-
tronet i hydrogenatomet, var 
det uklart om den også ville 
fungere på andre atomer. 
For å bekrefte den generelle 
gyldigheten av kvantemeka-
nikken, var det derfor viktig å 
vise at Schrödinger-ligningen 
også ga en korrekt beskrivelse 
av heliumatomet, som er det 
minste atomet med mer enn 
ett elektron.

Matematisk gjennombrudd
Born satte Hylleraas på opp-
gaven med å løse Schrödinger-
ligningen for heliumatomet. 
Gjennombruddet hans kom 
etter at Hylleraas vendte 
tilbake til Oslo i 1928. Bereg-
ningene hans var i fullsten-
dig overensstemmelse med 
eksperimentelle målinger og 
bekreftet dermed kvanteme-
kanikkens generelle gyldig-
het. Oppdagelsen hans vakte 
oppsikt på Naturforskermøtet 
i København i 1929, og ble 
betegnet som et mesterverk av 
både Max Born og den danske 
fysikeren Niels Bohr.

Regnestykke tok sju 
 sekunder
Da Hylleraas løste 
Schrödinger -ligningen, fantes 
det ingen datamaskin. Det 
eneste hjelpemiddelet hans 
var en tysk, elektrisk regne-
maskin, Mercedes-Euklid.

– Når det er riktig store tall, 
kan den bruke sju til åtte 
sekunder. Hvis jeg tar en spa-

TeksT harald nyberg FOTO muv/uiO

Under Engerdalsdagene   
den 4. august 2017 er det 
«avduking» i Baggroa. Kunst-
verket er laget av Peder Istad, til 
minne om Egil A. Hylleraas.

Bildet viser «Molekylskogen» 
som er en av de tilsammen sju 
delene verket består av.

sertur bortover gulvet, er det 
pussig å høre at den driver og 
regner helt av seg selv, fortalte 
Hylleraas den gang henført.
Selv om beregningene til 
Hylleraas var epokegjørende, 
viste de seg å være vanskelig 
å anvende på større systemer. 
På syttitallet ble Hylleraas 
kun husket med historisk 
interesse. Med stadig raskere 
datamaskiner er metodene 
hans tatt inn i varmen igjen, 
og kan nå anvendes på store 
molekyler og gi langt mer 
nøyaktige resultater enn 
andre metoder. Da professor 
Egil Hylleraas døde for over 
femti år siden, var det ingen 
som hadde forestilt seg at de 
matematiske metodene hans 
skulle bli brukt i superraske 
datamaskiner verden over for 
å simulere molekyler. Takket 
være supergode datamaskiner 
er det i dag mulig å beregne 
molekyler med flere hundre 
atomer. 

Kilde: Forskingsmagasinet 
Apollon, Yngve Vogt

Hedres 
med kunstverk
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Tlf. 62 45 92 25 /911 24 415
Sentralgodkjenning og ADK1

FERDIGBETONG • LEVERING AV PUKK/GRUS

MASKINTRANSPORT • GRAVING • SKOGSMASKINER
Drevsjø • Tlf 62 45 91 72

Man–Lør 11–16

Juni
Pinsen  Tråante, 

samisk jubileum i Elgå

25.  Femundløpet, sommer. Sammen med sykkelrittet 
Femundrittet og Vardfjell-løpet danner Femundløpet 
grunnlaget for å motta «Eggen medaljen», preget av 
Jo og Gjermund Eggen. www.ren-eng.no

19.–25. Nasjonalparkkommunedager, mer info kommer

Juli
Marikroken seter, Engerdal åpen hver
søndag i juli, www.marikroken.no

Minicruise til Buvika
Hver tirsdag og søndag i perioden 2.7–6.8. kan du være 
med på en minicruice fra Elgå. Turen går utover mot Sollerøya 
og anløper Buvika, før den returnerer til Elgå. Turen tar ca. 
2 timer. Avreise Elgå 11.50

7.–8.  Rorbukvelder på Bryggeloftet Elgå
www.bryggeloftet.net

14.–16.  Heme dine på Lillerøåsen. 
For mer info: www.hemedine.no

27.–29.  Femundsfestivalen, Elgå Brygge,
www.bryggeloftet.net

29.  Femundrittet www.engerdalsykkelklubb.no. 
Sammen med Femundløpet/sommer og Vardefjelløpet 
danner rittet grunnlaget for å motta 
«Eggen medaljen», preget av Jo og Gjermund Eggen
www.engerdalsykkelklubb.no

August
3.–5. Engerdalsdagene, www.engerdalsdagene.no

10.–13.  Anna i ødemarka, www.kopparleden-teaterlag.no

18.–20. Sømådalsopplevelser www.johnsgard.no

September
9.  Viltaften med stor viltbuffet, Bryggeloftet. 

www.bryggeloftet.net

November
  Julebord

Desember
  Julebord

2018
Februar
Ferdinand Ice Festival, på Vurrusjøen Ice Way.

www.facebook.com/ferdinandicefestival

Femundløpet, Sjekkpunkt Drevsjø

www.femundlopet.no eller 
www.facebook.com/ sjekkpunkt Drevsjø

Mars
Vardfjelløpet, www.engerdalsportsklubb.no

 på Vurrusjøen Ice Way.

 www.engerdalsportsklubb.no

 Engerdal åpen hver

Arrangement i Femund Engerdal 2017–2018

http://www.ren-eng.no/
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http://www.bryggeloftet.net/
http://www.facebook.com/ferdinandicefestival
http://www.femundlopet.no/
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http://www.engerdalsportsklubb.no/


ALT UNDER SAMME TAK
Åpningstider 

Interiørbutikken: Maxbo:
Man–fre kl 10–17 kl 07–18
Lørdag kl 10–16 kl 09–16

Følg oss på 
Facebook!DEN KOMPLETTE INTERIØRBUTIKKEN

HÅNDVERKDAVDELING 
SOM HJELPER DEG MED 
DET MESTE! Tlf 62 44 84 84_kontakt@tfm.as_www.tfm.as

Du fi nner oss langs Fv 26, 1 km sør for Trysil sentrum.

Ta kontakt, vi kommer på uforpliktende befaring og gir dere tilbud.

ALT INNEN BYGGEVARER

Trysil Bo & Byggevare_trysil@maxbo.no

•   Forhandler av  Huseby-kjøkken
•  Stor hvitevare avdeling
• Utleieverktøy
•  Utlån av henger ved varekjøp
•  Utkjøring med egen lastebil

Utkjøring til Engerdal en gang i uken!

400 M2

MED INTERIØR 

OG KLÆR

mailto:84_kontakt@tfm.as
http://tfm.as/
mailto:_trysil@maxbo.no


Drevsjø

GLØTVOLD HANDEL DREVSJØ

ÅPNINGSTIDER: 
Hverdager 8-19
Lørdager 8-18
Søndag 12-16

Tipping • Lotto • Miniapotek • Post • Bank i butikk
Gass • Leker • Gaveartikler/kjøkkenart • Jakt- og fiskekort

Krysset Drevsjø 
Tlf 62 45 68 00

MAT SPORT/FISKE KAFÉ

Egne åpningstider  
for påske/sommer.

Foto: Gro Gløtvold

Avsender: Destinasjon Femund Engerdal, Engerdalsveien 1781  NO-2440 Engerdal


