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Engerdal fjellstyre forvalter statsallmenningen i Engerdal kommune, Hedmark fylke, etter rammer 

fastlagt i fjelloven. Statsallmenningens areal er på ca 1840 km2. Fjellstyret har i dag 4 heltidsansatte 

og 2 deltidsansatte, samlet ca 5 årsverk. Hovedinntekter for fjellstyret er salg av fiskekort, storvilt- og 

småviltjakt. I tillegg selger fjellstyret tjenester til SNO, NINA, andre fjellstyrer og private grunneiere.  

 

Engasjement  
I forbindelse med tjenestesalg til SNO søker Engerdal fjellstyre etter en medarbeider. 
Stillingene er et engasjement som er direkte knyttet opp mot tjenestesalgsavtale med 
SNO for sommeren 2019, og vil være begrenset oppad til et visst antall timer (ca 150 
timer) i perioden 15 juni – 30. september. Arbeidet er i vernede områder innenfor 
Røros kommune (nordre del av Femundsmarka Nasjonalpark og Langtjønna 
landskapsvernområde).  
 
Arbeidet omfatter: 

• Oppsyn og skjøtsel i vernede områder, herunder vedlikehold av åpne buer og 
friluftsinstallasjoner.  

• Informasjon og kontakt med besøkere i områdene.  
 
Vi søker personer som har: 

• Evne til å arbeide selvstendig, ryddig og strukturert 
• Godt humør og vilje til å yte god service 
• Evne til å ta bilder og dokumentere det daglige arbeidet 
• Basiskunnskaper om fiske, jakt, friluftsliv og naturforvaltning 
• Oppsynskompetanse og erfaring innen naturveiledning.   
• God kunnskap om verneområdene i tilknytning til Femundsmarka. 
• Erfaring fra skjøtselsarbeid i vernede områder. 
• Kompetanse innen bygnings-/snekkerfag og vedlikeholdserfaring med gamle 

skogshusvær. 
• God evne til å planlegge egne arbeidsoppgaver og er effektiv. 
• Førerkort klasse B (og aller helst BE) 

 
Varierende arbeidstid. Noe helgejobbing samt overnattinger i felt må påregnes. 
Stillingene har ingen kompetansekrav utover det som skisseres ovenfor, og avlønnes 
etter minstelønnssatser i tariffavtalen mellom NFS og Naturviterne som «andre 
fjelloppsyn».    
 
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Engerdal fjellstyre v/daglig leder 
Ole Opseth, tlf 915 87 886 / 624 59 177.  
 
 Kortfattet søknad med CV sendes innen 24. april 2019 til: 
 
post@engerdal-fjellstyre.no 
 
eller  
 
Engerdal fjellstyre 
Hyttveien 45 
2443 DREVSJØ 


