HANDLINGSPLAN
Hovedsatsinger Mål

Tiltak

Reiseliv

Stimulere
reiselivsaktørene til
videreutvikling av sin
felles organisering

Stimulere til helårlig
reiselivssatsing

Ressurser

Tidsplan

Ansvar

Årlig tilskudd til Destinasjon Femund Per 2015 er dette på
Engerdal.
kr.300.000,-

Årlig i
kommunebudsjettet

Engerdal kommune

Engerdal Nasjonalparkkommune

Norges nasjonalparkkommune og
nasjonalparklandsby,
Miljødirektoratet,
lokalbefolkningen

Kontinuerlig

Engerdal kommune

Stimulere bedrifter til å søke
utviklingsmidler

Engerdal kommune,
Kontinuerlig
Hedmark Fylkeskommune,
Innovasjon Norge,
Fylkesmannen og andre
aktuelle

Bedriftene og
veiledningsapparatet

Nyetableringer

Destinasjon Femund
Engerdal,
etablereropplæring,
Engerdal kommune

Engerdal kommune,
Hedmark
Fylkeskommune

Kontinuerlig
SITE 2015-2018
Opplevelsesproduksjon

Skaffe prosjektmidler:
 Opplevelsesproduksjon
 Scandinavian Mountains

Engerdal kommune,
Destinasjon Femund
Engerdal, bedriftene

Kontinuerlig

Administrasjon,
Destinasjon Femund
Engerdal, bedriftene

Kompetanseheving
 Kurs
 Temamøter

Aktuelle kursholdere

Kontinuerlig

Destinasjon Femund
Engerdal, Engerdal
kommune

Markedsføring og salg av Engerdal
kommune som ferie og fritidsmål

Bedriftene, Destinasjon
Femund Engerdal,
Scandinavian Mountains
og Engerdal kommune

Kontinuerlig

Bedriftene og
Destinasjon Femund
Engerdal,
Scandinavian
Mountains

Markedsføring og salg av Engerdal
kommunen som hyttekommune
 Engerdal som ferie og
fritidssted
 Være representert i fora der
hyttekjøpere er
 Finne nye markeder –
segmentere markedet

Utbyggere, Destinasjon
Femund Engerdal,
Engerdal kommune,
(Innovasjon Norge)

Kontinuerlig

Utbyggere,
Destinasjon Femund
Engerdal
(koordineringsrolle),
Engerdal kommune
(samarbeidspartner)

Utvikling av fellesgoder
 Godt oppmerkede stier,
skiløyper etc.

Det frivillige/dugnad,
Engerdal kommune
(tilskudd og
saksbehandling),
utbyggerne, øvrig

Kontinuerlig, tilpasse
utviklingen til hvert
enkelt hyttefelt

Det frivillige,
utbyggere, Engerdal
kommune

turistnæring

Scooterturisme som verdiskaper
 Utleie av scooter og guidede
turer – events
 Lagring og service
 Tilrettelegging av leirplasser
og bespisning langs traseen
 Markedsføring og salg

Potensielle
reiselivsbedrifter, annet
næringsliv, frivillige, nye
bedrifter, Engerdal
Snøscooter Forening,
grunneiere, Engerdal
kommune

Fra dags dato til det er Engerdal kommune,
avgjort om det blir
næringslivet, frivillige
løypenett
Kontinuerlig

HANDLINGSPLAN
Hovedsatsinger Mål

Tiltak

Ressurser

Tidsplan

Landbruk

Sikrer levende grender med aktivt
husdyrhold, beitebruk og seterdrift
(eks bidra til rekruttering og
langsiktige investeringer)

Landbrukskontoret

Kontinuerlig

Sikre framtidig
virksomhet med
grunnlag i aktivt
husdyrhold, beiting og
setring

Landbruksorganisasjoner
Fjellandbruksprosjektet
2014-2017/2018

Tilrettelegge (fagmiljø,
ferie/fritidsavløsning)

Bonde kafé

Kontinuerlig

Tilby veiledning ved vurdering av
større investeringer

Fjellandbruksprosjektet

2014-2017

Støtte etableringer og utvikling som
gjør at det skjer en økt
verdiskapning av de råvarene som
jordbruket i kommunen produserer

Fjellandbruksprosjektet

2014-2017

Stimulere til at drift gjenopptas og
vurdering av ulike driftsformer

Fjellandbruksprosjektet

2014-2017

Stimulere til salg av gardsbruk der
selvstendig drift har opphørt

Fjellandbruksprosjektet

2014-2017

Økt beitebruk:

Kommunestyret,
tilskuddsordninger (SMIL,
Fylkesmannen etc.)

Kontinuerlig til man
er i mål

Politisk påvirke til endring av

Ansvar

Engerdal kommune
og landbruksnæringa

Engerdal kommune,
landbruksnæringa

Ordfører/
Kommunestyret/
politiske partier

rovdyrforvaltningen i regionen
Bruke virkemiddelapparatet til å
støtte/stimulere til økt beiting

Økt bruk av setring:
Sikre setrer og seterhus i
landbruksproduksjon

Tilskudd (BU-midler, SMIL
etc.) til bevaring/
restaurering/
Istandsetting, reiselivet og
lokalmat

Kontinuerlig
Engerdal kommune
og næringa

HANDLINGSPLAN
Hovedsatsinger Mål

Tiltak

Ressurser

Tidsplan

Ansvar

Skogbruk

Utarbeide ny skogbruksplan på
kommunens private del

FORAN Norge

Nye planer i 2009

Skogeierne

Videreføre det 3-årige Prosjektet om NMSK / tilskuddsmidler
økt aktivitet i skogbruket

Kontinuerlig

Engerdal kommune

Støtte tiltak der utmarka får økt
verdi gjennom aktiviteter og
opplevelser rettet mot reiselivet

Kontinuerlig

Engerdal kommune
Engerdal
kommuneskog,
offentlige tilskudds
aktører

Tilgang til kompetent
arbeidskraft for
skogkultur å legge
forholdene til rette for
effektiv transport av
tømmeret er viktig for å
sikre framtidige
generasjoners
muligheter til å
nyttiggjøre skogen som
ressurs

Opplevelsesprodusenter,
reiselivet, grunneiere,
foreninger, Engerdal
kommuneskog,
tilskuddsordninger

HANDLINGSPLAN
Hovedsatsinger Mål

Tiltak

Ressurser

Tidsplan

Reindrift

Motivere for tiltak som gir økt
verdiskapning av reindriftas
råvareproduksjon.

Reindriftsnæringa, Engerdal
kommune, Innovasjon Norge,
Sametinget

Kontinuerlig

Reindriftsnæringen skal
med bakgrunn i sine
egne premisser se på
mulighetene til å skaffe
seg
et bredere
næringsgrunnlag, ved å
satse på
næringsutvikling innen
turisme og reiseliv med
følgende temaer:
*Rein og reindrift som
turistattraksjon,
Sørsamisk
informasjonssenter
*Mat/kulturopplevelser
*Utleie av hytter.
*Samarbeid med
resten av reiseliv/turist
næringen

Ansvar
Reindriftsnæringa

Støtte tiltak der reindrifta utvikler Forprosjekt Kompetansesenter for 2015/2016
aktiviteter rettet mot besøkende tradisjonsmat- og handverk fra
og fastboende
Femund Engerdal på
Blokkodden
Opplevelsesproduksjon prosjektet 2015/2016
Engerdal kommune,
reindriftsnæringa

HANDLINGSPLAN
Hovedsatsinger Mål

Tiltak

Ressurser

Industri

Engerdal kommune skal sammen
med private interessenter fortsette
å bidra til økt utnyttelse og
lønnsomhet innen industrien. Dette
kan skje ved bistand til
foretaksutvikling,
kompetanseheving,
nettverksbygging og bedret logistikk

Delprosjekt arbeidsplasser
2014-2016
og næringsutvikling under
hovedprosjektet Attraktive
innbygger- og tilflytterpakker

Rekruttere arbeidskraft til videre
utvikling.

Engerdal kommune kan bistå Kontinuerlig til man er i Ordfører/
i kompetanseutvikling
mål
Kommunestyret/
politiske partier

Salg av hytter:
Utvikling av hyttefelt sammen med
bransjen

Regulerte hyttefelt,
utbyggere, naturen og
tilbudet av aktiviteter,
Engerdal kommune

Kontinuerlig

Engerdal kommune,
Destinasjon Femund
Engerdal og
utbyggere

Markedsføring og salg
 Av Engerdal som ferie og
fritidssted
 Være representert i fora der
hyttekjøpere er
 Finne nye markeder –

Utbyggere, Destinasjon
Femund Engerdal, Engerdal
kommune, (Innovasjon
Norge)

Fra d.d. til 1.1.2016
Kontinuerlig

Utbyggere
Destinasjon Femund
Engerdal
(koordineringsrolle)
Engerdal kommune
(samarbeidspartner)

Industrien skal med
bakgrunn i marked og
egne premisser se på
mulighetene til fortsatt
vekst og utvikling

Tidsplan

Ansvar
Engerdal kommune

segmentere markedet

Utvikling av fellesgoder
 Godt oppmerkede stier,
skiløyper etc.

Det frivillige/dugnad,
Engerdal kommune
(tilskuddsordninger og
saksbehandling),
utbyggerne, øvrig
turistnæring

Kontinuerlig, tilpasse
utviklingen til hvert
enkelt hyttefelt

Det frivillige,
utbyggere, Engerdal
kommune

HANDLINGSPLAN
Hovedsatsinger Mål
Klima og energi

Tiltak

Ressurser

Tidsplan

Engerdal kommune

Kontinuerlig

Sikre god avkastning i Eidsiva

Engerdal Energi Holdning AS

Kontinuerlig

Følge opp tiltakene i kommunens
energi- og klimaplan

Engerdal kommune

Energi- og klimaplan
for Engerdal
Kommune ble vedtatt
i kommunestyret
Engerdal kommune
24.6.2009. Denne
arbeides inn i
Kommuneplanens
Samfunnsdel ved
rullering

Gjennomføre ENØK-tiltak ved
kommunale bygg

Felles ENØK-samarbeid i Sør- 2015 – 2018
Østerdal

Å tilrettelegge for
Sikre kommunens eierskap og
produksjon av lokal
offentlig eierskap i Eidsiva
miljøvennlig energi,
som definert i ”Energi &
klimaplanen

Ansvar
Engerdal kommune
og Engerdal Energi
Holdning AS

Engerdal Energi
Holdning AS

Engerdal kommune

HANDLINGSPLAN
Hovedsatsinger Mål

Tiltak

Ressurser

Oppvekst og
skole

Igangsette elevbedrifter som en del
av skolens undervisning

Næringslivet, Engerdal
barne- og ungdomsskole,
Ungt Entreprenørskap,
frivillige
ungdomsorganisasjoner

Engerdal Kommune må
legge til rette for den
oppvoksende
generasjon, slik at den
enkelte står rustet til å
møte de utfordringer
det å etablere seg gir.
Det er også viktig at
ungdommen
gjennom elevbedrifter
blir forberedt på hva
som kreves innenfor
næringslivet og det å
etablere
bedrifter

Tidsplan

Ansvar

Kontinuerlig

Engerdal kommune

HANDLINGSPLAN
Hovedsatsinger Mål

Tiltak

Ressurser

Kulturbaserte
næringer

Støtte aktivitets- og
kulturnæringstiltak som
underbygger særegne tradisjoner
innen mat, idrett, friluftsliv, musikk
og historie

Blokkodden Villmarks
museum
- Forprosjekt
Kompetansesenter for
tradisjonsmat- og handverk
fra Femund Engerdal på
Blokkodden

Kommunens muligheter
innen natur, kultur og
friluftsliv skal være godt
kjent og utnyttes for å
skape økt trivsel og
bidra til å gjøre
Engerdal kommune mer
attraktiv for
innbyggere, innflyttere,
hytteeiere og
tilreisende

Tidsplan

2015/2016
2015/2016

Kontinuerlig
Engerdal
Nasjonalparkkommune

Ansvar

Kontinuerlig

Engerdal kommune,
frivillige, lag og
foreninger

Opplevelsesproduksjon
prosjektet
Frivillige, lag og foreninger
Tilskuddsordninger
Gjennom noen utvalgte, Støtte enkeltarrangementer som gir
solide og gode
betydelige ringvirkninger utover
arrangementer med
kommunens grenser
kvalitet, skal
opplevelser
bidra til at befolkningen
har noe å samle seg om
og vise til

Frivillige lag og foreninger

Frivillige lag og
foreninger

Tilskuddsordninger
Kontinuerlig

Næringsliv

Næringsliv
Engerdal kommune
Engerdal kommune

