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ENGERDALSDAGENE ØNSKER LOKALE UTSTILLERE 
 
Endelig blir det Engerdalsdager igjen, og vi ønsker at våre 
innbyggere som driver med småskalaproduksjon skal få 
mulighet til å selge sine varer i et eget telt. 
 
Pris kr 300,- pr plass i dette teltet. 
Det er plass til et begrenset antall med utstillere i teltet, så 
påmelding må gjøres så fort som mulig til 
pamelding@engerdalsdagene.no eller ta en telefon til  
Stian Øien, tlf. 977 19 085 etter kl. 16.00 på hverdager. 
 
Det er selvfølgelig også mulig å ha egen stand, til ordinære 
priser. 
 
Kr 250,- pr meter (eks. mva) mot gate + evt strøm. 
 
Nytt for 2022:  
Det blir gratis inngang på standplassområdet hele helga! 
 
Velkommen  
 
 
 

 
 
  



ENGERDAL HORNMUSIKK ØNSKER NYE OG GAMLE 
MUSIKANTER VELKOMMEN! 
 
Vi søker deg som har lyst til å spille sammen med oss i trivelig 
sosialt lag.  
 
Har du lyst til å blåse liv i gamle kunster, og møte andre 
spilleglade folk?  
 
Vi planlegger et oppfriskningskurs til høsten 
for de som har lyst til å ta opp igjen 
musiseringa, som bare trenger litt starthjelp. 
 
Detaljert plan kommer senere. 
 
Interessert? Kontakt Ingeborg Frank på tlf. 990 27 966. 
 
 
 
INFORMASJON FRA BIBLIOTEKET 
 
Biblioteket vil være stengt i hele juli på grunn av ferieavvikling.  
 
Bibliotekaren vil komme innom sporadisk for å rydde 
postkassen hvis lånere vil levere bøker. 
 
Minner også om at Lesekiosken ved Drevsjø Camping er åpen 
alle dager, hele døgnet. 
 
 
 
 
 
  
  



NY UTESTUE PÅ ENGERDAL HELSE- OG 
OMSORGSSENTER  
 
Helse og Engerdal Frivilligsentral har søkt og fått midler fra 
Statsforvalteren i Innlandet gjennom tiltakspakke sårbare eldre 
– Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet.  
 
Målet for aktivitetstilbud er å stimulere til innovative tiltak for å 
opprettholde aktivitet og sosial kontakt slik at personer i 
målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode 
opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste.  
 
Tilskuddet ble lyst ut med tanke på kreative tiltak som kunne 
bedre hverdagen for målgruppen under og etter tiden med 
pandemi.  
 
Engerdal kommune var heldig å få innvilget midler til bygging og 
innredning til utestue, som vi håper og tror kommer til nytte for 
beboere, pårørende og andre besøkende. Beliggenheten blir i 
tilknytning til hovedinngangen og kantina på Engerdal helse- og 
omsorgssenter. 
 
Byggepartner AS er godt i gang med arbeidet - vi gleder oss til 
å ta i bruk den fine fellesstua!  
 
 
 
  



KJÆRE ENGERDØL  
 
Jammen var det deilig å kunne få feire nasjonaldagen vår på 
vanlig vis igjen! I etterkant har jeg sett bilder av mange flotte 
folk i festklær, mange blide unger med diverse godsaker samt 
masse nydelig vær. Sånn skal det være. Selv om jeg er av de 
som synes at Norges nasjonaldag skal basere seg på norske 
flagg og norsk musikk, var det én spesiell ting som rørte meg 
ekstra mye i år: Det var når vår folkekjære og hjertevarme prest 
bad opp alle ukrainske flyktninger til seg i kirka, og at de sang 
sin egen nasjonalsang foran oss. Det var sterkt og rørende. 
Måtte vi aldri glemme hvor heldige vi i Engerdal og i Norge er 
som har et land i frihet og demokrati. 
 
Nå når koronaen har sluppet tak om samfunnet vårt, og våren 
har kommet, er det travle tider for mange. Det er oppstart av 
barsesongens fritidsaktiviteter og økt bruk av naturen, det er 
dugnader der en ønsker å gjøre det fint i grenda og rundt eget 
hjem. For min del er det tida for stor møtevirksomhet både lokalt 
og interkommunalt. Det er alt i fra generalforsamlinger, møter i 
formannskap, kommunestyre og regionråd til arbeid med saker 
som vedrører rovdyr, sykehus, nødetater, stedsutvikling og 
nasjonalparker. Det er mange enkeltsaker som dreier seg om 
utvikling av næringslivet, organisasjonen og samfunnet. Jeg 
håper alle tar kontakt ved et ønske om en prat eller et 
næringsbesøk. 
 
Våren er tida for evaluering av snøscooterløypene våre. I år 
kom sesongen sent i gang på grunn av snømangel, men 
løypene våre er fremdeles flittig brukt. Det er mange som gjerne 
ønsker å utvikle løypene videre, og en del som kanskje tenker 
at vi nå begynner å få et stort nok nettverk. Det er mange 
næringer som gjerne ønsker å få tilknytte sin bedrift til 
løypenettverket. Dette er ett av fire punkter som vi politisk har 
vedtatt skal utredes med det første, og som vi ønsker å ta 
stilling til før det lages mer langsiktige avtaler med grunneiere, 
driftsoperatør og andre berørte interessegrupper.  
  



De andre tre punktene gjelder en løype opp til Rødalen, en 
forespørsel fra Rendalen kommune om å få tilknytte seg 
løypenettverket samt en landbasert løype på østsiden av 
Femunden.  
 
En annen sak som er veldig viktig for meg og som har tatt mye 
av min tid er å formulere innspill til justis- og beredskaps-
departementet som har meldt at de skal opprette 20 nye 
polititjenestesteder i Norge. Engerdal kommune har mange og 
brede argumenter for hvorfor vi bør få tilbake lensmanns-
kontoret vårt, deriblant at vi har utfordringer med store 
geografiske avstander, grensekommune og asylmottak. Dette 
innspillet er nå videresendt departementet og ministeren etter et 
flertallsvedtak i kommunestyret. Så får vi krysse fingrene for at 
Engerdal blir vurdert som en av de kommunene som fortjener å 
få kjenne på tryggheten og nærheten ved et tilstedeværende 
politi. 
 
Selv nærmer jeg meg permisjon fra ordførervervet. På grunn av 
graviditet blir det på sikt Terje Langfloen som overtar 
ordførervervet i min permisjonstid og Linda Nathalie Foss 
overtar varaordfører-rollen. Jeg ønsker med dette begge to 
lykke til i rollene sine. 
 
Vi har mange flotte turdestinasjoner i vår kommune, og jeg vil 
anbefale alle å ta seg en tur i sitt nærområde i sommer. Besøk 
nasjonalparkene våre, gå eller sykle deg en tur, ta deg et bad 
og/eller en båttur, slå opp et telt eller bruk ei natt eller to i ei 
campingvogn eller en bobil. Kommunen byr på så mange vakre 
steder, og det er verdt å bruke deler av ferien sin på nye eller 
gamle steder i egen kommune. Jeg ønsker alle – både 
engerdøler og tilreisende – en riktig god sommer! 
 
Line Storsnes  
Ordfører 
  



VELKOMMEN TIL FEMUNDLØPET LØRDAG 25. JUNI KL. 12 

 

 
 
Start/Mål: 
Femundsenden 
 

 

Distanser og starttidspunkt:  

 10 km (aktive og bedrift)  kl. 12.00 

 5 km (aktive, mosjon, bedrift) kl. 12.20 

 Småtroll-løpet    kl. 12.10 (0-6 år), kl. 12:15 (7-12 år)  
 
Påmelding og startkontingent: 
Påmelding gjøres online frem til en halvtime før start, se link på 
hjemmesida: www.ren-eng.no  
 
Startkontigent 5 km aktive og bedrift, og 10 km aktive og bedrift: kr 250,- 
Etteranmelding kr 400,-. 5 km mosjon kr 150,-. Etteranmelding 150,- 
(ingen tidtaking). Engangslisens 30 kr kommer i tillegg. Påmelding 
Småtroll-løpet ved start innen 11.45. Startkontingent kr 50,-. 
 
Premiering: 
Gavekort kr 2000 trekkes blant alle aktive og vi har også gavepremier 
etter loddtrekning. Gavekort og pengepremie til beste herre- og dame-tid 
på 10km, dessuten premiering til de 3 beste i hver klasse, og premiering 
til bedrift med lavest totaltid. Premiering til alle småtroll som deltar i 
Småtrolløpet.   
 
Velkommen!  
 
info: www.ren-eng.no, kontakt: Karin Magnusson, tlf. 991 16 463. 

  



MOTORISERT FRICAMPING I ENGERDAL – HVA NÅ? 
 
Engerdal kommune vedtok i kommunestyre 26.05.2021 å oppheve lokal 
forskrift om motorisert fricamping. Hva nå tenker du kanskje? Selv om 
forskriften har opphørt er det fortsatt trivelig om du kommer med bobil, 
campingvogn og liknende for å bedrive motorisert fricamping. Forskjellen 
er at nå gjelder friluftslovens bestemmelser om oppholdstid, det vil si 
inntil to døgn.   
 
I 2020 startet et arbeid med å kartlegge områder med stor naturslitasje i 
sårbar natur. Arbeidet ble utført av Statskog SF, Engerdal Fjellstyre, 
Destinasjon Femund Engerdal og Engerdal kommune. Som et resultat 
av dette arbeidet ble det i felleskap satt opp noen forbudsskilt langs 
Femund, som gjaldt motorisert fricamping. Skiltene ble satt opp for å 
markere at det ikke er lov å kjøre ned til Femund for å sette fra seg 
bobiler, campingvogner og liknende. Ferdsel til fots, sykkel, ridning og 
lignende er tillatt.  
 
Du kan fint parkere i utmark langs offentlig vei, men du har ikke lov til å 
kjøre ut i naturen der det ikke er opparbeidet vei. Når det gjelder hvor 
lenge du kan bli, gjelder de samme reglene for bobil og campingvogn 
som for telt: Du kan overnatte i to døgn. Bobiler og campingvogner må 
plasseres slik at de ikke skaper farlige trafikksituasjoner eller hindrer 
allmenn ferdsel eller friluftsliv eller på annen måte fører til vesentlige 
ulemper for omgivelsene.  
 
Vi håper denne informasjonen gjør at våre gjester føler seg trygge på 
hva som gjelder for den motoriserte fricampingen i Engerdal kommune 
fremover. Ønsker du informasjon om våre campingplasser, gå inn på 
nettsiden til Destinasjon Femund Engerdal og klikk deg inn på 
Overnatting.  

 
 
 
 
 



TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER 
 
Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av 
beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak 
i beiteområdene. Tilskudd kan gis til beitelag, grunneierlag, radiobjellelag 
og foretak som driver næringsmessig beitedrift. 
 
Det kan søkes om tilskudd til investeringer i to kategorier: 

1. faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk, som f.eks. 

elektroniske gjerder, elektronisk overvåkingsutstyr, ferister, bruer, 

saltsteinsautomater, sanke- og skilleanlegg. Det er føringer på at 

en viss andel av tildelt ramme innvilges til investeringer i teknologi. 

2. tidsavgrensede planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, som 

f.eks. vegetasjonskartlegging, planlegging og prosjektering av faste 

installasjoner, ny organisering av beitelag og utmarksbeiteområder, 

prosjektarbeid for stimulering til økt beitebruk. 

Til investeringstiltak, sperregjerder og sanke- og skilleanlegg kan vi gi 
inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag. Til elektronisk 
overvåkingsutstyr kan vi gi inntil 70 %, begrenset til 50 % av antall dyr i 
besetningen. Til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan vi gi inntil 
70 %. 
 
Engerdal kommune har kr. 40.000,- til formålet i år og søknad sendes 
digitalt via Altinn. 
 
Søknadsfrist settes til 1. juli, etter søknadsfristen vil innkommende 
søknader bli behandlet fortløpende om det er igjen midler. 
 
Mer informasjon finnes på kommunens nettside, eller ved å ta direkte 
kontakt med kommunen. 
 



TILSKUDD TIL DRENERING 
 
Eiere av jordbruksareal, eller foretak som leier dette, kan søke 
om tilskudd til drenering av jordbruksareal. Det kan søkes om 
tilskudd til drenering av tidligere grøftet jordbruksjord. Det kan 
også gis tilskudd til planerte arealer som ikke tidligere er grøftet. 
Ved nydyrking kan det ikke gis tilskudd til drenering, da 
dreneringen er en del av nydyrkingsarbeidet. 
 
Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk 
grøfting, profilering og omgraving utgjør 2000 kroner per dekar. 
Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft 
begrenset oppad til 2000 kroner per dekar. 
 
Det gis ikke tilskudd til drenering som er igangsatt før du har 
søkt om og fått innvilget tilskudd. Tiltaket må gjennomføres 
innen tre år fra søknaden ble innvilget. 
 
Det er ikke fastsatt noen søknadsfrist, søknader blir behandlet 
fortløpende. 
 
Søknad sendes via Altinn på skjema Tilskudd til drenering av 
jordbruksjord. 
 
 
 
  



METALLINNSAMLING 
 
Alle oppfordres til å bli med på årets innsamling av 
metallgjenstander som gamle trådgjerder, piggtråd og 
landbruksredskaper m.m. på sine eiendommer. 
 
Om du har noe av metall liggende i en skråning, bak en vegg 
eller et annet sted, så har du nå anledning til å bli kvitt dette 
uten kostnad.  
 
Metallet blir hentet gratis på avtalt sted, mot at den som henter 
får fortjenesten av leveringen av metallet. Innsamlingen gjelder 
alle typer metall. Men metallet må være så rent som mulig, det 
vil si at trådgjerder må være uten stolper, hjulfelger må være 
uten dekk (trillebårfelg med hjul går greit) og motorer etc. må 
være tomme for olje. 
 
Det er bare å ta kontakt med kommunen, så organiserer vi 
henting.  
 
 
 

 
  



GUDSTJENESTER 
 

 
 
 
 

Dato Tid Type gudstjeneste Sted 

Lørdag 4. juni 12.00 Konfirmasjonsgudstj. Engerdal kirke 

Søndag 5. juni 12.00 Konfirmasjonsgudstj. Søre Elvdal kirke 

Søndag 12. juni 11.00 Speidergudstjeneste Elgå 

Lørdag 18. juni 11.00 Dåpsgudstjeneste Engerdal 

Søndag 19. juni 11.00 Setermesse Engerdal 

Søndag 26. juni 11.00 50-års 
konfirmantjubileum 

Drevsjø kirke 

 

Søndag 3. juli 11.00 Setermesse Lisetra 

Søndag 24. juli 11.00 Gudstjeneste Engerdal sykehjem 

Torsdag 28. juli 18.00 Sikmesse Elgå kirke 

Fredag 29. juli 18.00 Setermesse/Olsok Drevsjø 

 

Søndag 7. aug. 11.00 Gla’messe Engerdal kirke 

Lørdag 20. aug. 11.00 Gudstjeneste Søre Elvdal kirke 

Søndag 21. aug. 11.00 Samisk gudstjeneste Daniel Mortenssons 
boplass - 
Valdalsfjellet 

Lørdag 27. aug. 11.00 Friluftsgudstjeneste Rønningen gård, 
Sømådalen 

Søndag 28. aug. 11.00 Familiegudstjeneste Stenlekehusene 

 

Søndag 4. sept. 11.00 Høsttakkefest Elgå kirke 

Søndag 4. sept. 18.00 Jegermesse Drevsjø kirke 

Søndag 18. sept. 11.00 Høsttakkefest Sømådalen kirke 

 

  



Vi ønsker alle våre lesere  

en riktig god sommer! 

 
 
 

 

Frist for stoff til neste VARD’N er 
22. august 2022 

 
(kommer til husstandene ca. 5. september) 

 
Stoff sendes på epost til: 

LCS@engerdal.kommune.no 
 
 

VARD’N er utgitt av Engerdal kommune 
 

For mer informasjon, gå inn på vår hjemmeside: 
www.engerdal.kommune.no 

 
 


