
Tirsdag 31.03.20 hadde Kjersti Rennestraum en telefonsamtale med Mia Faldmo som er 

Daglig leder i destinasjon Femund Engerdal- en reiselivsbedrift som har satset stort på å 

tilgjengeliggjøre store områder for alle.  

På deres hjemmeside https://femundengerdal.no/universell-utforming/ har de til og med en 

egen kategori som heter universell utforming. De skriver videre: “Målet er at alle, uansett 

funksjonsevne, skal få oppleve den vakre naturen. Dette kan være småbarnsfamilier med og 

uten barnevogn, rullestolbrukere, blinde og svaksynte. Hos oss kan du fiske, vandre/ rulle, 

drive med vannaktiviteter, gå langrenn, kjøre snøscooter eller få hesteskyss. Vi har derfor 

tilrettelagt opparbeidede universelt utformede: Fiskeplasser, turveger, leirplasser, 

rasteplasser, attraksjoner og nasjonalparker. “ 

På sin mest utrustede fiskeplass, Glen, har de leirplass, båtslipp, heis så alle kan komme ut i 

båt, gapahuk som er dimensjonert, ledelinjer, brygger med fordypning, utedo - alt er trinnløst.  

Alle sju plassene som var med i deres prosjekt, er lokalisert slik at de ikke er alt for langt 

unna bedrifter og dermed brukergrupper. (Huske på at dette blir et litt annerledes prosjekt da 

det er styrt av en reiselivsaktør med medlemsbedrifter som skal tjene penger på dette). Disse 

tilbudene skal være et tilleggssupplement. Det er også blant annet en 2 km lang rullesti, 

lavvoer, flere brygger etc i området.  

Initiativet kom fra Johnsgård turistsenter (medlemsbedrift) som nå har ulike camper gjennom 

hele året for de med ulike behov. Det er også en annen aktør som arrangerer leirskole for 

unge med spesielle behov. I tillegg opplever de at det kommer mange eldre folk (både lokale 

og utenfra) som synes det er ekstra gøy at det er tilrettelagt, fordi de aldri trodde de ville få 

muligheten til å komme tilbake hit igjen grunnet nåværende funksjonsevne. Har en del 

tilreisende og har til og med hatt besøk fra Australia.  

Initiativet startet i 2010. Det startet med et forprosjekt som hadde en definert prosjektleder. 

Da gjorde man en kartlegging av hva det var behov for. Her var lokale bedrifter tungt 

involvert, det samme var kommune og fylkeskommune. Sistnevnte finansierte hele 

forprosjektet. De søkte mye penger eksternt og fikk blant annet tilsagn av Innovasjon Norge, 

Extra-stiftelsen, fylkesmannen, kommunen, fjellstyret og lokalt næringsliv.  

Dette resulterte i at de blant annet ble første nasjonalpark her til lands med universelt 

utformet “inngang”. 

Til selve arbeidsprosessen kunne Mia fortelle at det viktigste er å få tegnet opp hva man vil 

ha/ trenger, for så hente inn anbud hos snekkere og for grusingsarbeid. Sistnevnte er veldig 

viktig og noe å huske på. Brukte modeller og bilder fra nett og det samme med standardmål. 

Finnes mange veiledere på nett. Kontakte grunneier tidlig. Undersøke at området ikke er 

vernet osv.  

Visste ikke nøyaktige priser, men kunne estimere at heis: 50 000,- og at gaven fra 

sparebanken var på cirka 100 000,-. Av arbeid og tjenester så var det meste kjøpt inn.  

Obs! Vær oppmerksom på hvilke lovverk som gjelder: Diskrimineringsrett, allemannsrett, 

funksjonshemmedes lov etc.  
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