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Ulvekull er født i nytt revir
ELVERUM: Det er født et
valpekull i et nytt ulverevir i Elverum kommune,
ifølge Rovdata.
NTB

NYE: Det er funnet ulver i et nytt revir i Elverum. Denne ulven befinner
seg på Langedrag. 
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Det nye reviret ligger sør og
vest for det kjente Letjennareviret i Elverum kommune,
ifølgeRovdata.
I april i år ble det funnet DNA

fra en hannulv og ei tispe i området, som førte til mistanke
om at disse hadde dannet et
nytt par. DNA-analyser av 14
ekskrementprøver bekrefter
det nye reviret.
Det er født to valper, begge
er hanner. Faren til valpene er
født i det norske Slettåsreviret
i 2017, mens moren er født i det
såkalte Loka-reviret i Sverige,
på grensen mellom Värmland

og Örebro.
Rovdata har tidligere meldt
at det er født valper i Kynnareviret i Hedmark og i Østmarkareviret utenfor Oslo i år.
Registreringssesongen
på
ulv starter 1. oktober i Norge
og Sverige. De aller fleste kullene blir først påvist når sporsnø legger seg på bakken på
vinterstid.

TRAVERSSPRØYTE: Reidar Lyseng, daglig leder i Trysil Interiørtre, foran traverssprøyta selskapet har investert i. Denne gir dem muligheten til å fargesette plater.
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Brukte sparepengene på konkursbo:

Nå tjener de penger
TRYSIL: I mars brukte
Reidar Lyseng og
broren Steinar sparepengene sine på å
kjøpe opp 66 prosent
av aksjene i Trysil
Interiørtre AS. I desember kjøpte de ut
Håkan Stengrundet,
og nå går bedriften,
som ble slått konkurs
i 2017, med overskudd.
PER BECKER

per.becker@ostlendingen.no

– Vi regner med å omsette for
mellom 22 og 24 millioner kroner i 2019, og å gå med en million i pluss. Første halvår hadde
vi et overskudd på 500.000, så
vi ligger i rute, sier Reidar Lyseng.
I 2018 omsatte Trysil Interiørtre for 16,7 millioner, og hadde
et negativt resultat etter skatt
på en halv million.
– Vi har en ordrereserve på 7,5
millioner, og kunne ha økt produksjonen, men vil bruke inneværende år på å sette organisasjonen og få på plass ordentlige
rutiner, sier Lyseng, som
sammen med sin bror har bygd
opp industribedriften VYRK i
Valdres.
VYRK leverer fabrikkbehand-

lede gulv vegger og tak, hovedsakelig til hyttemarkedet, mens
Trysil Interiørtre har spesialisert seg på spillelementer og finerte platematerialer til større
prosjekter.

Vil øke bemanningen
Trysil-bedriften har 12 ansatte,
like mange som da VYRK-brødrene kjøpte seg inn for halvannet år siden.
– Da vi kuttet ut Trysil Snekkeri etter oppkjøpet, ble fire
personer overflødige. To ble på
bygget vårt i Nybergsund, og siden har vi knyttet til oss to produksjonsarbeidere som jobbet
for Trysil Byggsystem. Nå er vi i
ferd med å rekruttere en teknisk tegner, og planen er å øke

bemanningen i takt med antall
oppdrag.
– Vi har også planer om å ruste opp fabrikklokalene. Både
fabrikken, fasaden og kontorlokalene har behov for å rehabiliteres, og vi er allerede i gang.
Nå har vi oppgradert fyringssystemet. Det har kostet oss
noen hundre tusener, men disse kostnadene er allerede spart
inn, sier Lyseng.
Ifølge Lyseng har brødrene
investert i nytt utstyr, blant annet en traverssprøyte som fargesetter plater.

Søker etter daglig leder
De er også på jakt etter en lokal,
daglig leder.
– Foreløpig har jeg den funk-

sjonen, men både jeg og min
bror har base i Valdres. Vi har
som mål å være i Trysil mellom
fem og ti dager i måneden, helst
hver uke, men det vil være en
åpenbar fordel å ha en daglig leder som er i lokalene hver dag,
sier han.
Steinar Lyseng er daglig leder
i VYRK, der Reidar Lyseng er
ansvarlig for økonomi og forretningsutvikling.
– Har dere planer om å fusjonere de to selskapene?
– Ikke foreløpig. Vi har litt
forskjellige produkter, og litt
ulike kundegrupper. Men vi
vurderer å profilere oss under
samme navn.

