
1. Hvor mange kommuner grenser til Engerdal på norsk side? 

a) 3 

b) 4 

c) 5 – Rett svar! Trysil, Rendalen, Tolga, Os og Røros 

 

2. Hva er slagordet til Engerdal Kommune? 

a) «Stavtaket foran» 

b) «Helt naturlig» -Rett svar! 

c) «Midt i naturen»  

 

3. Hvor mange fiskevann får du på ett fiskekort i Engerdal? 

a) Over 900 – Rett svar! 

b) Over 600 

c) Over 300 

 

4. Hva er navnet på Tretopphytta som ble satt opp i Granberget i 2014? 

a) Kraggbua – Rett svar! 

b) Kraggtoppen 

c) Kraggstua 

 

5. Hvilket utsagn om samene er korrekt? 

a) I Engerdal bruker ingen samer skuter som fremkomstmiddel. 

b) Du finner Norges sørligste, samiske reindrift i Engerdal. – Rett svar! 

c) Engerdal er den kommunen i Norge med flest samer. 

 

6. Hvilken kjent engerdøl bodde på Haugsetvollen? 

a) Gjermund Eggen 



b) Daniel Mortensson 

c) Anna i Ødemarka 

 

7. Hva var yrket til de engelske brødrene Smith, som ga navnet til Smithseter? 

a) Leger 

b) Advokater 

c) Politi 

 

8. Hvem var engerdølen Egil Andersen Hylleraas? 

a) Kjent fysiker 

b) Programleder 

c) Langrennsløper 

 

9. Hvor mange tidligere stortingsrepresentanter har vi hatt fra Engerdal? 

a) 1 

b) 2 – Rett svar! Ola D. Gløtvold og Sylvia Brustad 

c) 3  

 

10. I hvor mange år har Fæmund II gått på Femund? 

a) 57 år  

b) 97 år 

c) 111 år – Rett svar! 

 

11. Når ble Femundsmarka nasjonalpark opprettet? 

a) 1957 

b) 1968 

c) 1971 – Rett svar! Og utvidet i 2003. 



 

12. Hva mener en engerdøl når hun sier «No vart je avvarsvolin»? 

a) Nå ble jeg sint på fiolinen min. 

b) Nå ble jeg i tvil. 

c) Nå ble jeg sulten. 

 

13. Hvor mange fosser består Røafallene av? 

a) 1 

b) 3 

c) 5 – Rett svar! 

 

14. Når åpnet Anne på landet i Hylleråsen? 

a) 5. juni 2013 

b) 5. juli 2014 – Rett svar!  

c) 5. august 2014 

 

15. Festivalen «Heme dine» arrangeres for første gang i sommer. Hvor finner arrangementet sted? 

a) Lillerøåsen – Rett svar! 

b) Gammelsetra 

c) Marikroken 


