
Torsdag 26. MAI 2016–UKE 21–NR. 21– 10. ÅRG. – WWW.LOKAL-AVISA.NO – RING 02418–30 KRONER

Tepas-konsernet hadde et nytt rekordår i 2015. 
Omsetningen økte med 11 prosent til 88,4 millioner 
kroner, og et overskudd på 12,6 millioner. Og i tillegg 
er selskapet i Norgestoppen når det gjelder attføring, 
 NYHETER side 2

Kjempeår igjen
Lene Storbæk kan i år feire 20 år med egen bedrift. Lenes hårsenter har utviklet seg med 
årene til også å omfatte sminke, parfyme, sko og vesker i tillegg til frisørsalong.

NYHETER side 6 og 7

Hår i 20 år

Vi gratulerer

isak 8 år
NAVN side 4

Grendeutvalgene i Trysil skal 
berømmes for sitt arbeid for å 
skape liv og røre i små sam-
funn. Dessverre går det feil veg 
i Nybergsund sentrum. Søre 
Osen håper derimot på vekst 
ved å tilby gratis tomter.

KOMMENTAR side 10 
og 11

Vårflommen førte til forholdsvis 
store skader i regionen Trysil og 
Engerdal. Verst gikk det ut over 
veier, og mange har vært stengt i 
kortere og lengre perioder. Nå 
begynner det meste å stabilisere 
seg, og vannmengdene synker.

NYHETER side 12 og 13

Flomretur 
men mye 
skader

Utnyttelsen av utmarksbeite i Trysil og Engerdal er bare fire prosent. Det er 
lavest i fylket. I Trysil er bruken av innmarka bare på 12 prosent. Rovdyra er 
skyld i mye av dette, mener kommunene. I hele fylket er det utmarksbeite til 
696.000 sauer viser en rapport fra NIBIO.    NYHETER side 2 og 3

Utmarka er ubrukt

NESTEN SLUTT: I Trysil og Engerdal er det bare fire prosents utnyttelse av utmarksbeite.
FOTO: ARNE LUND

Jakt & Fiskemässa 4-5 juni Sälen
Lördag 4 juni kl:10-17, söndag 5 juni kl:10-16. Entré endast 100
SEK vid förköp med Swish: 1236141022. Biljett i entrén 150 SEK
för båda dagarna. Bo på SkiLodge Lindvallen, lägenhet 6 bäddar
i 2 sovrum inkl. slutstäd. från 133 SEK/person och dygn.
Boka boende +46 (0)280 333 30. www.jonasisalengamefair.se
Välkommen till en jakt, fiske, hund och vildmarksmässa i unik
miljö. Här finns ett mattorg, lokala hantverkare visar och säljer.
Fisketävling, prova på stationer, skyttestig, Jocke Smålänning
skytteshow. Föreläsningar med Leif Milling. Sveriges flugbindar
elit, ett 60-tal utställare, aktiviteter på fäboden, skjutvallen och
vid fiskesjön. Underhållning av Roger Bäck Ödemarksjägarn
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Lokalavisa Trysil-Engerdal arbeider etter Vær  
Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den 
som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, 
oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen.  

Pressens faglige utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk 
presseforbund. Adresse: Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo,  
tlf. 22 40 50 40,  fax 20 40 50 55.

Bare fire prosent av 
utmarksbeitet i 
kommunene Trysil og 
Engerdal utnyttes. Det 
er lavest i Hedmark. I 
Trysil utnyttes heller 
ikke mer enn 12 prosent 
av innmarksbeite.

Trysil/Engerdal: Beite-
ressursene i Hedmark er dårlig 
utnyttet. Og dårligst av alle er Trysil 
og Engerdal. Det framkommer av 
en fersk rapport som Norsk Institutt 
for bioøkonomi (NIBIO) har utar-
beidet.

Beiteressursene i Hedmark er 
store i utmarka, og samlet sett kan 
fôruttaket tredobles. Spesielt bra er 
det i de nordlige deler av fylket, 
mener Yngve Rekdal og Michael 
Angeloff som har utarbeidet rap-
porten for NIBIO.

Plass til 696.000 sauer
Tallene for utmarksbeite i Hedmark 
viser at 20.000 storfe, 111.000 sauer, 
2.100 geiter og 650 hester gikk mer 
enn fem uker på utmarksbeite i 

Utmarksbeite nesten borte

MYE UBRUKT: Bare fire prosent av utmarksbeitet i Engerdal benyttes. Det er plass til 25.800 flere saueenheter. FOTO: ARNE LUND

Tepas-konsernet hadde 
for fjerde år på rad et 
rekordår, og har doblet 
omsetningen fra 2011. I 
tillegg er bedriften i 
Norgestoppen når det 
gjelder attføring. Ikke 
rart av daglig leder 
Kjetil Svingen smiler 
bredt.

ARNE LUND

906 89 985 al@lokal-avisa.no

Trysil: – Det ble en kjempeår 
for Tepas med gode resultater og 
økning i alle fire bedriftene, sier 
Svingen.

Han forteller at konsernet økte 
omsetningen fra 79,4 millioner 
kroner i 2014 til 88,4 millioner 
kroner i 2015. En økning på 11 pro-
sent. Den største økningen hadde 
Tepas Industrier og Tepas Perso-
nal.

– Det er også et poeng at vår 
minste bedrift, Trysil Snow System 
doblet omsetningen sin fra 1,6 til 
3,3 millioner kroner. Bedriften 
jobber med salg av utstyr og mas-
kiner til løypekjøring og alpinbak-
ker, sier Svingen.

12,6 millioner i overskudd
– Tepas Industrier er vår desidert 
største bedrift, og sørget alene for 
55,5 millioner kroner av omsetnin-
gen, sier Svingen.

Lederen forteller at overskuddet 
siste år var på 12,6 millioner 
kroner, noe som er en økning fra 

Tepas i Norgestoppen 
og med nytt rekordår

STRÅLENDE: Konsernleder Kjetil Svingen i Tepas er kjempefornøyd medet  nytt rekordår for 
bedriftene. FOTO: ARNE LUND

2014 med 1,8 millioner kroner. Også 
det meget bra.

– Vi har faktisk satt nye omset-
ningsrekorder i både 2012, 2013, 
2014 og 2015. Og fra 2011 har vi 

doblet omsetningen vår i konser-
net, sier Svingen.

Bedriftene i konsernet er Tepas 
Industrier, Tepas Personal, Trysil 
Vask og rens og Trysil Snow 
System.

Roser de ansatte
– Vi har fantastisk mange flinke 
medarbeidere i Tepas, som legger 
ned en utrolig innsats. Jeg er veldig 
stolte av dem. Det er vår store res-
surs. I tillegg har vi lyktes med nye 
store avtaler, samt at vi har lojale 
kunder som kjøper mer av oss. Vi 
har faktisk lykkes bedre i markedet 
for alle selskapene, sier Svingen 
som en forklaring på suksessen.

Når det gjelder utsiktene fram-
over for konsernet, tror Svingen at 
toppen ble nådd i 2015.

– Nå har vi budsjettert med en 
omsetning på 80 millioner kroner 
for 2016. Vi klarer neppe et nytt 
rekordår, selv om det ser veldig bra 
ut også dette året, sier Svingen.

Ny styreleder
Tepas fikk en ny styreleder under 
generalforsamlingen i selskapet 
tirsdag kveld. Det skjedde, da Knut 
Andersen ønsket å fratre etter 23 år 
som styreleder i bedriften, Ny 
leder er Helge Bonden. 
De øvrige i styret er: Solvår Svend-
sen (nestleder), Gunn Randi Fjæ-
stad, Stig Kvebæk, Magni Harsjøen 
Rodgerson og ansatterepresentan-
tene Ole Jørn Bekkelund og Solfrid 
Ekra. 

TRYSIL: Tepas er i den desi-
derte eliteklubben når det gjel-
der attføring i Norge. I 2015 var 
bedriften Norges tredje beste 
på å få folk tilbake i ordinært 
lønnet arbeid.

– Hovedformålet vårt er å få 
folk tilbake i ordinære jobber. 
Det er viktig å ha med seg i vur-
deringen av hvordan bedriften 
går, sier Svingen.

– I 2015 fikk vi 37 personer 
tilbake i ordinært lønnet arbeid, 
der alle i gjennomsnitt hadde 

vært uten arbeid i fire år. Det 
synes jeg er veldig viktig og bra 
for både dem det gjelder og for 
samfunnet, sier Svingen.

– Av 110 bedrifter som rap-
porterer inn sine resultater for 
attføring i hele Norge, var vi 
siste år tredje best. Det er en 
pallplass jeg liker godt, sier 
Kjetil Svingen.

Helt i Norgestoppen
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Utmarksbeite nesten borte

2015. Og i 2014 ble 33 prosent av 
fylkesarealet brukt av organiserte 
beitelag. Da var det 168 enkeltse-
trer og 18 fellessetrer i drift.

Ut fra plantedekket er det 
beregnet hvor mange beitedyr 
utmarka i fylket kan ha. Det er 
696.000 saueenheter, og til sam-
menligning går det fem saueen-
heter per storfe. I Trysil som 
inngår av de tre største kommu-
nene, er det plass til over 45.000 
saueenheter.

Bånn i Trysil og Engerdal
Rapporten viser at det er svært 
lav utnyttelse av utmarka sør og 
øst i fylket, med under 10 pro-
sent. Lavest utnyttelse har Trysil 
og Engerdal med bare fire pro-
sent. Med andre ord står 96 pro-
sent ubenyttet. Et sterkt tall.

Når det gjelder innmarksbeite 
er det 110.00 dekar i Hedmark. 
Her ligger Engerdal lavest med 
bare 800 dekar. Tallene for den 
enkelte kommune på søknad om 
tilskudd til innmarksbeite er 
også lave, og helt nederst ligge 
Trysil med søknader på bare 12 
prosent av arealene.

Rovdyrtrykket virker inn
I rapporten står det at rovdyra 
påvirker beitebruken sterkt i 
Hedmark fylket, samlet sett.

Dette er ikke med i den utred-
ningen, da det er ressursgrunn-
laget og beitetrykket fra den 

aktuelle bruken som er tema, 
heter det i rapporten.

Konflikter rundt bruken i for-
hold til andre arealinteresser 
som skogbruk, jakt og friluftsliv 
er heller ikke tatt med. Det gjel-
der også organiseringen av bei-
tebruken, som er en stor 
utfordring fra framtidsrettet bruk 
av beite i både inn- og utmark.

Ulik kvalitet
Vegetasjon og beitekvalitet er 
veldig forskjellig, også i Hed-
mark. Men ligger noe under 
landsgjennomsnittet.

Seks prosent er klassifisert 
som svært godt beite, 39 prosent 
godt beite, 49 prosent mindre 
godt beite og seks prosent ikke 
beite.

Fylket er delt i tre klasser. Det 
første er barskogen under 600 
meter, som utgjør 45 prosent. 
Det andre er fattig berggrunn 
som utgjør 40 prosent, og det 
tredje i Nord-Østerdal som er rik 
berggrunn med 15 prosent.

MYE UBRUKT: Bare fire prosent av utmarksbeitet i Engerdal benyttes. Det er plass til 25.800 flere saueenheter. FOTO: ARNE LUND

GOD PLASS: Storfe som beiter på utmarksbeite 
i Engerdal har god plass.  FOTO: ARNE LUND

I Trysil som 
inngår av de 
tre største 

kommunene, er det 
plass til over 45.000 
saueenheter.

Den lave 
utnyttelsen er en 
trend i de 
sørøstlige delene 
av Hedmark, der 
rovdyr og politikk 
er noe av årsaken.

ARNE LUND
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TRYSIL/ENGERDAL: – Fire 
prosent utnyttelse er for lite. 
Det er synd. Det ligger mye 
som vi ikke får brukt, og kan 
være en kombinasjon av 
rovdyr og politikk, sier land-
bruksveileder Kari Storgjel-
ten i Engerdal kommune.

– At vi ikke får benyttet 
ressursene er også politisk 
styrt. Våre innmarksbeiter 
på 800 dekar, utgjør 39 pro-
sent av det som finnes. At vi 
ligger så lavt har også en 
sammenheng med den 
generelle nedgangen i land-
bruket hos oss. Det finnes 
27.000 saueenheter i Enger-
dals-utmarka, mens det 
bare benyttes av 1.200 

saueenheter i dag, sier Stor-
gjelten.

– Med et ord kan jeg svare 
at hovedårsaken til dette er 
rovdyra, sier jordbrukssjef 
Marianne Olsen i Trysil 
kommune.

– I tillegg har det blitt 
færre bruk i drift i Trysil, 
men hovedårsaken til dette 
er at vi er avskåret fra å få 
bruke utmarka vår, sier 
Olsen.

Hun forteller at arealsta-
tistikken også viser at det i 
en periode har vært flere 
bruk som har falt fra.

– Grovforproduksjonen 
er alfa og omega for å kunne 
drive jordbruk i denne regi-
onen, og vi har tall som 
viser at Trysil har av de høy-
este tallene for leieareal, 
sier Olsen.

Når det gjelder den spe-
sielt lave bruken av inn-
marksbeiter i Trysil på 12 
prosent, mener hun dette 
blant annet skyldes bruke-
nes størrelse og beliggen-
het. Mange av disse 
arealene er små og uhen-
siktsmessig å bruke.

En trend i de sørøstlige deler


