
 
 

NR. 4 – SEPTEMBER 2022 ÅRGANG 34 

 

 
INFORMASJON FØR ELGJAKTA 2022 

 
Elgjakta står snart for tur og Engerdal kommune ønsker 
alle jegere skitt jakt! 

 
Kommunens kontaktperson 
Vidar Trøen er kommunens kontaktperson under elgjakta 2022. 
Vidar fungerer som kommunedirektørens kontaktperson ved 
ettersøk av jaktskadet vilt, og kan opptre på 
kommunedirektørens vegne i kurante saker i forhold til  
§ 27 i Forskrift om utøvelse av jakt og fangst.  
 
Ved påskyting/ettersøk skal melding gis til  
Vidar Trøen som nås på mobilnr. 92 01 58 70. 
 
 
 
FELLINGSAVGIFT 
 
Ansvarlig for det enkelte tildelingsområde betaler fellingsavgift 
for felte dyr. Engerdal kommune fakturerer fellingsavgifta 
etterskuddsvis.  
 
Fellingsavgiften for 2022 er i henhold til kommunens gjeldende 
gebyrregulativ: 

 Voksent dyr (dyr som er 1,5 år og eldre): kr. 580,- 

 Årskalv: kr. 340,-  
 



ALL RAPPORTERING ER NÅ PÅ HJORTEVILTREGISTRET  
 
Jegere kan rapportere fra jakt på elg digitalt på 
www.hjorteviltregisteret.no eller via appen Sett og skutt. Du kan 
bruke appen Sett og skutt både med og uten internettdekning, 
etter at du har registrert deg første gang. Appen Sett og skutt 
kan lastes ned for både iPhone og Android-telefoner. Appen er 
gitt ut av Miljødirektoratet. Husk derfor å oppdatere til siste 
versjon før du drar på jakt! 
 
På web: Jeger logger seg inn med sitt jegernummer og 
fødselsdato under «jegere» på Hjorteviltregisteret. 
 
Rapportering senest innen 5 dager etter at jaktlaget har avslutta 
jakta, og godkjennes innen 10 dager av valdansvarlig. 
Kommunen oppfordrer til å registrere slaktevekt for alle dyr, da 
slaktevekt er en indikator som hjelper grunneiere, 
rettighetshavere og lokal viltmyndighet til å overvåke 
elgbestandens tilstand i Engerdal.   
 
 
 
INNSAMLING AV DNA FRA BRUNBJØRN 
UNDER ELGJAKTA  
 
Alle kan bidra med innsamling av prøver dersom de finner 
bjørneekskrementer, enten ved å kontakt lokal SNO-kontakt for 
prøvetaking eller ved å legge prøve i en ubrukt plastpose som 
deretter leveres til SNO. Rene og uskadde poser for innsamling 
og oppbevaring er det viktigste grunnlaget for at prøvene skal 
fungere ved analyse. 
 
Rovdata har ansvaret for overvåkningen av brunbjørn i Norge, 
og SNO har ansvaret for innsamling av prøvene. Innsamling av 
DNA er et viktig hjelpemiddel for å kartlegge bjørnebestanden. 
 
  



SKOGBRUKETS RENTEMIDLER 
 
Du kan søke om tilskudd fra skogbrukets rentemidler til 
informasjonsmateriell, informasjonsutstyr og dekning av 
fellesutgifter i forbindelse med skogfaglig informasjon, 
skogfaglige arrangement og utferder, 
rettledning, prosjekter og opplæring med 
mer. 
 
Både skogeiere, skoler, barnehager, 
organisasjoner og allmennheten kan søke. 
 
Søknad om tilskudd for påfølgende år sendes innen 1. oktober 
til Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal 
eller på epost til postmottak@engerdal.kommune.no.  
 
Har du spørsmål, kontakt Engerdal kommune ved  
Katrine Kleiven. 
 
 
 
KOMMUNEN MINNER OM BEHANDLINGSTID PÅ 
SØKNADSPLIKTIG MOTORFERDSEL 
 
Høsten nærmer seg og etter høst kommer vinter.  
Vi ber publikum om å søke i god tid! 
 
Motorferdsel i utmark søkes via kommunens hjemmeside - 
Natur, klima og miljø - Motorferdsel i utmark. 
 
Med søknaden skal det som et minimum følge kart som viser 
inntegnet kjøretrasé/vedutvisning fra grunneier (gjelder 
vedkjøring)/legeerklæring ved søknad etter § 5 b).  
 
Har du spørsmål, kontakt Engerdal 
kommune ved Katrine Kleiven. 
 
 

mailto:postmottak@engerdal.kommune.no


HEI TIL ALLE LESERE AV VARD’N 
 
Sommeren er på hell og høsten står for tur med sin klare luft og 
fargesprakende drakt, og ikke minst jakta - som mange venter 
utålmodig på. 
 
Jeg håper alle som har hatt ferien sin, har fått koblet av, hentet 
overskudd og har hatt fine dager, både her i Engerdal og andre 
steder. Her har det endelig vært en normal sommersesong med 
mange arrangementer og aktiviteter, som både gir lokale og 
tilreisende gode og varierte opplevelser. Ikke alle har vært like 
heldig med været, men jeg vet at det har vært god stemning og 
flotte arrangementer, som setter Engerdal på kartet.                          
Stor takk til alle, både frivillige og besøkende! 
 
I kommunens forskjellige enheter skjer det mye. Vi har startet 
arbeidet med revidering av forskrift om snøscooterløyper i 
Engerdal, der det har kommet en del innspill som tas med i det 
videre arbeidet. Omsorgsboligene i Engerdal sentrum bygges 
for fullt, og ferdigstilles snart. Vi arbeider videre med 
utleieboliger, utbygging/renovering av Drevsjø helsesenter, for å 
nevne noe. 
 
Stedsutviklingsprosjektet Drevsjø-Blokkodden er snart klare til å 
iverksette bygging av Trekantparken, det er godt å se at det 
endelig kommer i gang. Vi gleder oss til å se resultatet der. 
 
Som ordfører er det travle tider, med blant annet 
sjukehussaken, næringsutvikling og utfordringer for 
næringslivet, næringstomter på Statsgrunn, ny Fjellov og 
kommunens sin rolle i disse, og andre saker som er i fokus. 
Sammen med næringsutvikler legges det planer for å komme ut 
og rundt på bedriftsbesøk. 
 
  



Vi har nå drevet Akuttmottak i et halvt år, og fikk nylig den 
gledelige nyheten at avtalen er forlenget ut året. I tillegg går vi 
og venter i spenning på om vi har nådd opp i konkurransen om 
drift av ordinært mottak. Når du leser dette, er det nok avgjort, 
og forhåpentligvis med positivt resultat for Engerdal. Den 
perioden vi nå har drevet akuttmottaket, viser med all tydelighet 
at vi leverer med høyeste kvalitet, og at flyktningene har et trygt 
og godt sted å være. 
 
Videre drift vil utløse ytterlig behov for oppgraderinger av 
bygningsmassen, noe som forhåpentligvis også vil gi gode 
ringvirkninger for næringslivet i kommunen. 
 
Jeg tar gjerne imot besøk på kontoret, så ta kontakt for en prat 
eller kom innom kontoret på en kaffekopp. 
 
Jeg ønsker alle en fin høst, og skitt jakt! 
 
Terje Langfloen 
Ordfører 
 
 
 
  



EN NÆRINGSHAGE ER EN OPERATØR FØR 

SIVA SITT NÆRINGSHAGEPROGRAM 

Næringshagen er et bedriftsfellesskap som arbeider 
for utvikling av næringslivet i sin region. 
Næringshagemiljøet består av en rekke bedrifter som er 
samlokaliserte i næringshagen eller tilknyttet denne gjennom 
tett oppfølging og samarbeid. Næringshagen gir bedrifter i 
distriktene et innovativt, faglig og sosialt miljø. 
 
Næringshageprogrammet har som hovedmål å bidra til økt 
verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis 
i distriktene. Næringshageprogrammet skal i tillegg være et 
virkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at 
fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør styrkes.
Programmets visjon er å skape levedyktig og framtidsrettet 
næringsliv i distriktene. 
 
Sør-Østerdal Næringshage har som overordnet målsetning å 
skape et attraktivt utviklings- og kompetansemiljø i Engerdal, 
Elverum, Stor-Elvdal og Åmot. Vi legger til rette for, og støtter 
opp de aktiviteter og prosjekter som springer ut fra bedriftene.  
 
Vi samarbeider tett med kommunene til det beste for hele 
regionen. Regionale planer fra Innlandet fylkeskommune og 
nasjonale satsinger fra Kommunal- og regionaldepartementet, 
SIVA og Næringsdepartementet er lagt til grunn for 
virksomheten. 
 
Næringshagen bidrar med utvikling gjennom å: 

 legge til rette for bedriftsetableringer 
 legge til rette for videreutvikling og vekst i eksisterende 

bedrifter 
 legge til rette for økt verdiskaping hos bedriftene som er 

målbedrifter 
 fokusere på økonomisk merverdi for bedriftene tilknyttet 

næringshagemiljøet 



 lette tilgangen til internasjonale markeder for bedriftene i 
og tilknyttet miljøet 

 bidra til kobling av relevante nettverk regionalt, nasjonalt 
og internasjonalt 

 
Sør-Østerdal næringshage skal ha fast tilstedeværelse i 
Engerdal kommune. Forretningsutvikler Adam Bielek vil ha en 
fast kontordag i uka i kommunehuset i Engerdal.  
 
Ønsker du å starte en bedrift, eller har dere lyst til å 
videreutvikle deres bedrift, bygge på kompetanse, ta gjerne 
kontakt med oss. 
 
Adam Bielek er 37 år og kommer opprinnelig fra Slovakia. De 
siste 18 årene har han bodd i Stor-Elvdal kommune med sin 
kone Marita og deres 2 barn på 4 og 10 år. Han har utdanning 
fra Høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad i faget 
utmarksforvaltning og har selv vært selvstendig 
næringsdrivende innen jakt- og utmarksturisme.  
 
De siste 9 år har han jobbet som daglig leder for 
Frivilligsentralen i Stor-Elvdal. I løpet av årene har Adam jobbet 
med ulike utviklingsprosjekter nasjonalt og internasjonalt og fra 
juni 2022 er han en del av teamet i Sør-Østerdal Næringshage. 
 
Adam Bielek 
Forretningsutvikler 
epost: adam@sonh.no 
mobil: 404 84 066 
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FOREDRAG MED GUTTA FRA «NORGE PÅ 
TVERS MED 20 HUNDER» - ÅRETS MARKERING 
AV VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 
 

Onsdag 19. oktober kl. 18.00 i 
Fjellvang blir det foredrag med 
Jan Kåre Heiberg og Simen 
Bækken som i 2020 gikk 
Norge på tvers med 20 hunder. 
De startet sin ferd ved 
svenskegrensa og kom 
gjennom kommunen vår, før 
de fortsatte videre vestover.  

Vi vet at mange lokale her i Engerdal engasjerte seg i denne turen, så vi 
synes det er veldig gøy at vi har fått dem hit til kommunen for å holde 
foredrag. Jan Kåre og Simen vil på foredraget dele historier og bilder fra 
turen, samt dele personlige erfaringer knyttet opp mot psykisk helse.  
 
Det blir musikk av Stabburhaugen Folk, Rokk & 
Snyfokk underveis og kiosksalg av DOV. 
 
Det blir også utlodning av fruktkurver blant alle 
som kommer.  
 
Mer informasjon vil komme på plakattavler, 
kommunens hjemmeside og Facebook. 
 
Gratis inngang. Velkommen! 
 
Takk til våre sponsorer som gjør at dette er mulig å gjennomføre: 

 Rørosbanken 

 Sparebank 1 Østlandet 

 Drevsjø og omegn vel 

 Engerdal og omegn revmatikerforening 

  



 
Dette er en takk til deg som har gått på jobb når det store 
flertallet har tatt sommerferie.  
 
Til deg som har tatt vakter til alle døgnets tider, vasket, 
kokkelert og vist omtanke. Takk til alle våre sommervikarer som 
har bidratt i helse og velferd gjennom 
sommeren 2022.  
  
Mvh Kristin, Andi og Kine  
Virksomhetsledere i Helse og velferd Engerdal 
 

 
 
 
 
ENGERDAL PENSJONISTFORENING 
 
Engerdalsdagene 2022 er nå historie, de ble vellykkede, det var 
mye folk og fint vær. 
 
Engerdal pensjonistforening hadde i tradisjonen tro, stand og 
lyn-lotteri - vi hadde meget godt besøk. 
 
En stor takk til våre medlemmer og bedrifter som ga gevinster til 
lotteriet. En stor takk til våre medlemmer som sto på stand. 
Uten alle dere bidragsytere hadde ikke dette vært mulig.  
 
Så nok en gang, TUSEN TAKK! 
 
Hilsen Styret 
 
  



LEDIGE PLASSER I KULTURSKOLEN 
 
Kulturskolen er godt i gang med spennende nye og gamle 
elever og lærere. Hovedopptaket er gjennomført og nesten alle 
elevplasser er fylt opp.    
 
Det er noen få plasser igjen på fele, trompet og 
bandinstrumenter. 
 
Ønsker du opplæring på et av disse instrumentene er det 
fortsatt mulig å søke plass i kulturskolen.  
 
Søk her: 
https://www.engerdal.kommune.no/tjenester/barnehage-og-
skole/skole/kulturskole/ 
 
Som elev i kulturskolen får du individuell opplæring og mulighet 
for samspill med andre.  
 
Vi har flere spennende planer for kulturskoleåret som vi gleder 
oss til!  
 
Kulturskolen har elever fra 6-72 år! Det er ingen øvre 
aldersgrense og ingen krav til forkunnskaper. 
 
Spørsmål? Kontakt Ingeborg Frank, tlf. 990 27 966. 
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OPPFRISKNINGSKURS FOR BLÅSERE 
 
Engerdal hornmusikkforening ønsker nye musikanter 
velkommen! Er du en av dem som har spilt før, som kunne tenkt 
deg å starte opp igjen, men trenger litt oppmuntring for å 
komme i gang? 
 
Hornmusikken tilbyr oppfriskningskurs for de som har lyst til å 
blåse støv av gamle blåseinstrumenter, og vekke til live gamle 
kunster. 
 
Kulturskolen stiller med instruktør på kurset. Kulturskolen har 
for tiden to profesjonelle musikere i staben med høy 
kompetanse innen blåseinstrumenter.  
 
Vi ser for oss at kurset går over en periode på inntil 8 uker, og 
de som ønsker er velkommen til å bli med i Hornmusikken 
videre. Kurset holdes på tirsdager, ettermiddag/kveld. 
 
Påmelding til Ingeborg Frank tlf. 990 27 99, eller epost: 
ifr@engerdal.kommune.no innen 15. september. 
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SLAMTØMMING I ENGERDAL KOMMUNE 
 
Engerdal kommune har fra 15.08.22 inngått avtale om slamtømming av 
alle private tanker og anlegg med Arnkværn miljø og renovasjon. 
 
Selv om de nå kommer sent i gang er målet at alt som er oppsatt for 
tømming i 2022 skal bli tømt før vinteren. Fra og med 2023 vil tømming 
skje på ordinær rute ut fra den enkeltes tømmefrekvens. 
 
De som vil ha behov for ekstratømming må selv bestille tømming hos 
Arnkværn. Dette gjelder også tømming av Muldo og annet som ikke 
inngår i kommunens tjenester. 
 
Bestilling skjer til Arnkværn på tlf. 62 35 50 00 eller på hjemmesida til 
Arnkværn – www.arnkvaern.no 
 
Faktura for nødtømming etc. vil komme fra Engerdal kommune. 
 
Arnkværn tilbyr spyling/suging av tett kloakk, inspeksjon av private 
stikkledninger og søk etter vannlekkasje på privat stikkledning. Dette 
bestilles og betales av abonnentene direkte til Arnkværn. 
 
Ordinær tømmesesong 01.04 til 01.11. 
 
 
     

Tømming Pris 

Pris for tømming inntil 4 m3 1.766,- 

Tømming av muldo/biotoalett 1.766,- 

Pris pr. m3 fra 4 til 20 m3 435 pr. m3 

Pris pr. m3 over 20 m3 332 pr. m3 

Vintertillegg 1.366,- 

Nødtømming helg/kveld/natt 1.881,- 

Ekstra tømming utenom rute 1.766,- 

Tank ikke klargjort 1.366,- 

 
Alle priser er eks. mva. 
 
  



NB: Arnkværn gir beskjed noen dager før de kommer og tømmer via 
oppslag. Det er viktig at alle klargjør sine tanker for tømming. Tanken 
skal være lett synlig, gress må slås og det som måtte ligge over tank må 
fjernes. Vei til tank må være kjørbar med stor lastebil. Hvis det ikke er 
framkommelig eller tanken ikke er synlig, vil det bli belastet et gebyr for 
at tank ikke er klargjort. 
 
Ved spørsmål angående slamtømming, kontakt Engerdal kommune på 
tlf. 62 45 96 00 (kl. 09.00-15.00) eller teknisk vakt tlf. 958 55 620  
(etter kl. 15.00). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMASJON FRA NAV 
 
Refusjon reiseutgifter - ortopediske hjelpemidler 
Søknad om refusjon av reiseutgifter i forbindelse med ortopediske 
hjelpemidler kan sendes direkte til NAV sentralt, digitalt eller på papir, og 
trenger ikke å leveres til lokalt NAV-kontor. På www.nav.no finnes det 
søknadsskjema. Her kan du sende det inn digitalt, eller skrive det ut og 
sende per post. Hvis du sender det i papirform, så husk å legge ved 
forsiden som finnes på samme sted. 
 
Nytt kontonummer? 
Du kan registrere nytt kontonummer ved å logge inn på www.nav.no. 
Alternativt finner du et papirskjema der som du kan skrive ut og sende i 
posten. Husk forside til saken, som du finner på samme sted. 
 
Lokalkontoret har ikke tilgang til å endre kontonummeret ditt, men kan 
bistå deg så du får gjort det digitalt, eller ved hjelp av papirskjema.  

http://www.nav.no/


ARRANGEMENTER PÅ BIBLIOTEKET I HØST 
 
Torsdag 8. september kl. 19.00 
Forfatter Ellen Vahr kommer til biblioteket i 
forbindelse med lesetimen. Hun vil lese fra 
boken «Gaven» og fortelle om den kloke 
konen Anne Brannfjell.  
 
Velkommen til høytlesning. Gratis inngang, 
enkel servering. Boksalg og signering. 
 

 
 
Mandag 12. september kl. 18.00 
Forfatterbesøk av Leif Ekle – Olgas bok 
 
 
 

Velkommen til Engerdal 
Folkebibliotek på Drevsjø! 
 

  



 
 

GUDSTJENESTER 

 
Dato Tid Type gudstjeneste Sted 

Søndag 18. sept. 11.00 Høsttakkefest Sømådalen kirke 

 

Søndag 9. okt. 11.00 Høsttakkefest Engerdal kirke 

Søndag 16. okt. 11.00 Høsttakkefest Søre Elvdal kirke 

Søndag 16. okt. 18.00 Høsttakkefest Drevsjø kirke 

Søndag 30. okt. 11.00 Høsttakkefest Engerdal sykehjem 

 

Søndag 6. nov. 17.00 Allehelgen gudstj. Engerdal kirke 

Søndag 6. nov. 19.00 Allehelgen gudstj. Drevsjø kirke 

Søndag 20. nov. 11.00 Gudstjeneste Engerdal kirke 

Søndag 27. nov. 18.00 Lysmesse Elgå kirke 

 

 

  



Vi ønsker alle våre lesere  

en riktig fin høst! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frist for stoff til neste VARD’N er 
14. november 2022 

 
(kommer til husstandene 28. november) 

 
Manus 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 
 
 


