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Geir Erik Øverby (73) har gått Birken 40 ganger, og 
har fått fat for prestasjonen. Har er en milsluker av 
de sjeldne med 100.000 kilometer på ski. 

HÆLJ side 13, 14 og 15

40 x Birken
April 1940 blir spillefilm. Nå er Erik Poppe 
i Trysil og gjør opptak til filmen «Kongen 
nei- tre døgn i april». NYHETER side 22

Kongens nei

Vi gratulerer

erlen 6 år
NAVN side 4

50 år ved 
saga
Hallstein Risbakken (73) har 
drøyt 50 års virke ved sagben-
ken som sagmester. Nå går han 
trolig over i pensjonistenes 
rekker ved Risbakken Sag, etter 
et langt og innholdsrikt yrkesliv 
med store endringer.

 NYHETER side 5

Stig Willy og Marit Tangnæs har 
en julekaktus i stua som er eldre 
enn dem begge. Blomsten er 
over 77 år gammel.

NYHETER side 32

Blomsten 
er eldst i 
familien

Atle Enberget og Ståle Møller 
håper på suksess «Over there» 
når de lanserer Sweet der til 
høsten. 

NYHETER side 6 og 7

Suksess 
over there

Muggoppen fa mi lie bar ne ha ge har aldri hatt så 
mange søk na der som de har måt te si nei til som 
nå. Elin Sundsbakken sy nes det er leit å måt te 
sen de un ger ut av gren da og sy nes det er dår lig 
re kla me for bo lig fel tet som ven ter nye hus byg
ge re. Nå vil Muggoppen be om drifts end ring 
enda en gang. Plass har de nok av. 

NY HE TER side 23  

Lang ven te lis te

Sømådalen Tradisjonshandverk AS kjøper Hullbekkmoen Sag og investerer 
1,4 millioner kroner for å samle jobb til fem ansatte på samme plass. Bygging 
av Femundbåten, restaurering, lafting og nybygg er noen av oppgavene. 

NYHETER side 2 og 3

Båt og gamle bygg

RESTAURERER: Sømåen Tradisjonshandverk bygger båter og restaurere gamle bygg. Fra venstre Svein Joten og Henning Søndmør.
FOTO: ARNE LUND
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Sømåen 
Tradisjonshandverk AS 
er i ferd med å kjøpe 
Hullbekkmoen Sag, og 
samler både ansatte og 
kompetanse på et sted.

Sømådalen: Det skal 
investeres 1,4 millioner kroner på 
sagbruk, lafting, snekring og båt-
bygging.

Satsingen innebærer at  gardbru-
kere, handverkere og en pensjonist 

går sammen om å få til en fellesbe-
drift med mange bein å stå på. Alle 
sammen har i kortere og lengre tid 
jobbet hver for seg. Det er Henning 
Søndmør som er daglig leder, Karl 
Ove Søndmør, Svein Joten, Oddgeir 
Riseth og Trond Håvard Joten.

Femundbåten
Bedriften har overtatt produksjo-
nen av Femundbåten, og har så 
langt, etter et driftsår, solgt 7 
Femundbåter. I tillegg er det tegnet 
flere intensjonsavtaler.

– Vi deltok på Engerdalsdagene 
og De Nordiske Jakt- og Fiskeda-
gene sist sommer, og har gjennom 
dette fått nyttig erfaring gjennom 
tilbakemldinger. Derfor har vi i til-
legg til Femundbåten «Egil» også 
utviklet en ny båttype. Det er en båt 
som er egnet til å ro på mindre 

vann, noe den planende Femund-
båten ikke er så godt egnet til, sier 
daglig leder Henning Søndmør.

– Båtproduksjonen er noe bedrif-
ten har overtatt etter Egil Røsten 
som har drevet båtbyggingen i Elgå 
gjennom lang tid.  Den første 
Femundbåten ble bygd omkring 
1930. Men det nytter ikke å kjøre 
mellom Sømådal og Elgå daglig, 
sier Svein Joten som er hovedan-
svarlig for båtproduksjonen 
sammen med Trond Håvard Joten.

Kjøper seg sag og bygger båter

TO MODELLER: Femundbåten har ftt en mindre «bror» i robåten «Egil». Fra venstre Henning Søndmør og Svein Joten. FOTO: ARNE LUND

– Det mangler 
bare noen 

formaliteter før kjøpet 
av Hullbekkmoen Sag er 
i boks.
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Tirsdag blir nærmere 
35.000 underskrifter for 
ulven i Norge overrakt til 
Stortingets energi- og 
miljøkomité. Lars Erik Lie 
i styret for Bygdefolk for 
rovdyr håper også å 
kunne være med.

MARIT BEATHE ANDERSEN

948 14 163 mba@lokal-avisa.no

TRYSIL: Leder i komiteen, Ola Elves-
tuen fra Venstre vil motta underskrif-
tene, mens statsminister Erna 
Solberg vil få underskriftene ved 
statssekretær Julie Margrethe Brodt-
korb. Klima- og miljøminister Tine 
Sundtoft er også invitert, heter det i 
pressemeldingen fra Underskrifts-
kampanjen for ulven i Norge som 
Bygdefolk for rovdyr står bak. Leder 
for Bygdefolk, Lars Erik Lie, er ikke 
den som har hatt mest med kampan-
jen å gjøre, da det har vært andre som 
har jobbet mest med den.  

Kampanjen fortsetter
Kampanjen som foregår på internett, 
rusler og går fortsatt. Mandag var det 
34.703 personer som hadde skrevet 
seg på. Det er ikke mulig å skrive seg 
på mer enn en gang. Hvem som helst 
fra hvor som helst kan skrive under. 
De underskriver med navn og land, 
opplyser Lie. Han håper å få ordnet 
seg med å bytte ei vakt på jobben slik 
at han kan bli med til Oslo, sier han. 

Kampanjen bruker tallmateriale 

fra sluttrapporten til Rovdata etter 
ulveovervåking fra vinteren 2013–
2014 der det var registrert 30 ulver 
kun i Norge og 50 ulver i grenserevir 
på begge sider av svenskegrensen. 
Anerkjent forskning viser at dette er 
tall som ligger langt under hva som 
er nødvendig for å opprettholde en 
sunn og levedyktig nasjonal ulvebe-
stand. Samtidig som ulven i Norge er 
fredet og står oppført på Artsdata-
bankens Rødliste som kritisk truet, 
tillates likevel lisensfelling på ulvebe-
standen i Norge. «Dette er brudd på 
Norges nasjonale lover, lov om biolo-
gisk mangfold, internasjonale kon-
vensjoner som Bern-konvensjonen 
og våre moralske forpliktelser», sier 
Bygdefolk for rovdyr. 

Holdning til rovdyr
Underskriftskampanjen ønsker å 
rette søkelyset mot myndighetens 
holdning til rovdyr og ulvens situa-
sjon i Norge og å bidra til å spre fors-
kningsbasert kunnskap om ulven for 
å imøtegå mytene som verserer, heter 
det i pressemeldingen. Det er viktig å 
påpeke den store ressursen Norge 
har i kraft av unik og internasjonalt 
anerkjent ulveforskerkompetanse, 
uttaler Bygdefolk for rovdyr. 

Bakgrunnen for kampanjen er at 
Stortinget skal vedta nytt bestands-
mål for ulv i Norge. Underskriverne 
krever og håper at forskningsbasert 
kunnskap og hensynet til det truede 
biologiske mangfoldet skal legges 
til grunn for det nye bestandsmålet 
og ikke ubegrunnet frykt, irrasjonelt 
hat eller snevre nærings- og jaktin-
teresser, heter det. 

35.000 under-
skrifter for ulven

STORTINGET: Byg-
defolk for rovdyr 
har samlet 35.000 
underskridter for 
ulven i Norge og 
overrekker dem på 
Stortinget. 

FOTO: TORBJØRN 
PEHRSEN OG KNUT 
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Kjøper seg sag og bygger båter

– Bedriften har også planer om å 
selge vedlikeholdsavtaler på trebå-
ter.

Kjøper saga
– Det mangler bare noen formalite-
ter før kjøpet av Hullbekkmoen Sag 
er i boks. Den ble først bygd som en 
allmenningssag for 54 andelseiere, 
og har frem til i dag vært i bruk og 
drift sporadisk av sju brukere. For 
oss vil ikke sagbruksdelen bli noen 
stor del av driften. Først og fremst 
blir det til eget bruk og til produk-
sjon av spesielle dimensjoner, sier 
Søndmør.

Svein Joten forteller at dette er 
viktig for å samle  det bedriften 
driver med i dag, samt å få til et 
arbeidsmiljø, slik at ikke en og en 
driver på hver sin tue.

Investeringene

Bedriften har søkt kommunens 
næringsfond om tilskudd på 
200.000 kroner til kjøp av saga, gar-
derobe, personalrom, lagerbygg, 
snekkerverksted og istandsetting av 
sagbruket. Samlet investering er 1,4 
millioner kroner.

Kjøp av saga utgjør 300.000 
kroner, istandsetting av saga 
100.000 kroner, lagerbygg 300.000 
kroner, mens snekkerverksted, gar-
derobe og personalrom utgjør 
700.000 kroner.

Finansieringsplanen er 200.000 
kroner fra fjellstyret, 200.000 kroner 
fra kommunen, 150.000 kroner fra 
grunneierfondet til Statskog, 50.000 
kroner fra Innovasjon Norge, 
400.000 kroner i banklån og 400.000 
kroner i egeninnsats.

TO MODELLER: Femundbåten har ftt en mindre «bror» i robåten «Egil». Fra venstre Henning Søndmør og Svein Joten. FOTO: ARNE LUND

RESTAURERER: Henning Søndmør har restaurering som en del av 
bedriftsideen. FOTO: ARNE LUND

 LAFTING: Bedriften har lafting og snekring som en viktig del 
konseptet. Fra venstre Svein Joten og Henning Søndmør.

FOTO: ARNE LUND

Sømådalsbedriften 
merker ikke noen 
nedgang i 
byggebransjen for deres 
område.

ARNE LUND

906 89 985 al@lokal-avisa.no

SØMÅDALEN: – Restaureringsde-
len har vi jevnt med forespørsler på, 
og det finnes jo mange gamle hus., 
sier Henning Søndmør.
– Vi tar alle oppdrag, med unntak av 
dykking, selv om vi har bygd bryg-

ger. Da brukte vi vadere, sier Svein 
Joten.

De ansatte mener bedriftens 
styrke er at de kan ta alle mulige 
oppdrag. Aller helst så nært hjem-
stedet som mulig. Jobbene så langt 
har vært i hjemgrenda, Øversjøda-
len, Tolga, Rendalen, Trysil og 
resten av Engerdal.

– Vi jobber mye i Gutulia med 
årlig vedlikehold. Det største 
enkeltprosjektet har vært Smitsetra. 
Til sommeren skal vi restaurere en 
seterstue i Spekedalen, sier Sønd-
mør.

Bedriften lager tømmer, panel og 
lister selv, slik at det passer de 
gamle restaureringsobjektene. Det 

gir mye arbeidstimer og lite materi-
albruk, sammenlignet med nye 
bygg.

Tre av de ansatte jobber på egen 
gård i tillegg, mens to har denne 
jobben på heltid. I tillegg leies det 
inn noe sommerhjelp.

– Hovedmålet vårt er å skape sta-
bile arbeidsplasser, få et miljø, være 
fleksible og ha et felles oppmøte-
sted, sier Svein Joten.

Bedriften har nå gjort unna 
manuell tømmerhogst, og manuell 
barking av tømmer til et anneks 
som skal lages i rundtømmer. Det 
er også en av nisjene til bedriften 
oppmed Langsjøvegen.

Merker ingen nedgang


