
 

 

Nyhetsbrev 6 januar 2018 

 

Gratulerer! Første reindriftsfamilie har startet i Lakselv, Finnmark 
 

 

Vi ønsker Siv og Per Alf, deres familie og Porsanger kommune lykke til!  

Hjelp til å komme i gang  
Du kommer snart i en prosess med tanker om skal/skal ikke når du vurderer å starte opp med noe 
nytt. En viktig del av vår oppgave er å være en samtalepart og å gi deg råd- og veiledning med på 
veien.  Ønsker du en prat, kontakt prosjektleder på mobil 97 51 28 70. 

 
Ut på vidda har fått sin egen facebook-gruppe 
Bli med i gruppe for Ut på vidda på facebook. Her deler vi erfaringer, diskuterer og gir tips og råd.  
Også relevant informasjon legges ut. Takk for at du bruker norsk språk, da kan alle delta. 
 
Trykk på linken under og be om å bli medlem av gruppa.  
https://www.facebook.com/groups/utpavidda/ 

 

Prosjekt Ut på vidda 
2016 - 2019 

 
et samarbeid mellom  

Norske Reindriftssamers landsforbund  
og  

Landbruks- og matdepartementet 
 
Reindrifta er en spennende næring med 
mange muligheter. Reinflokken, duodji, samisk 
kultur, historie, språk og tradisjoner kan inngå 
i lærings- og omsorgstjenester.  
Prosjektet ser nærmere på hvordan dette kan 
gjøres og er din støtte for å komme i gang 

Siv Selnes Sara og hennes mann Per Alf Nilsen Sara tilhører reinbeitedistrikt 14 og har 
etablert basecamp i Leirpollen i Porsanger kommune. Her oppholder de seg også på 
vinteren med reinflokken, og har nå etablert tilbud både til turister og til barn og 
unge.  

Basert på reindriftens og landbrukets ressurser inkluderer de barn og unge til aktive 
deltakere - til å fremme bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling handler om å 
tenke og handle, det kreves økt bevissthet, holdningsskapende og aktiv deltakelse. – 
Gjennom dette oppnås handlingskompetanse. Dette gjør familien Sara gjennom å 
bruke nærområde de befinner seg i som ressurs i barn og unges læring.  

Tilbudet er trygt forankret i samisk historie, tradisjoner, håndverk, reindrift og naturen 
rundt. Dette gir opplevelser og minner for livet, men også å bli sett og verdsatt for den 
man er. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til reinen, livet og arbeidet der. 
Porsanger kommune er en aktiv og god samarbeidspartner. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/utpavidda/


 
Informasjonsmøter for reineiere (reindriftsfamilier) 
Ut på vidda-tjenester er noe mer enn besøk av skoleklasser i reingjerdet om høsten ved samling og 
merking. Ut på vidda kan bli din nye tilleggsnæring, der du tilbyr tjenester på tider av året som passer 
for reindrifta og familien. Informasjonsmøtene gir deg svar på  

 Hvem er kjøpere og brukere? 

 Er det behov for investeringer, hvor mye? 

 Tilskudd og finansieringsordninger, hva finnes? 

 Trenger du avtale med distriktet før etablering? 

 Hvilke forberedelser er nødvendig før man går i gang? 

 Erfaringer fra siida i Ersvika og Hattfjelldal 
 

Møter arrangeres i  
Bodø 28. februar  Tromsø 21. mars Stjørdal 3 – 4. mai Finnmark kommer senere  
 

Fyrtårn-kommuner – Kautokeino og Røyrvik 
Kautokeino og Røyrvik er valgt ut som fyrtårnkommuner. Det innebærer at de rigger prosjekt 
for brukergruppene de har valgt. Prosjektene høster erfaringer som gjøres tilgjengelig for 
andre kommuner.  

- Kautokeino er valgt ut for prosjekt rusomsorg 
- Røyrvik er valgt ut for prosjekt flyktninger/asylsøkere 

 
 
Vil du være med på studietur til Ersvika sami siida ved Bodø i april? 
Vi planlegger neste studietur.  
Du får se nærmere på et organisert og gjennomført 5 timers pedagogisk opplegg med flere ulike 
aktiviteter for 6. klassinger - ca 40 barn fra en Bodø-skole.   
Prosjekt Ut på vidda dekker faglig opplegg, kost og en overnatting. Du betaler selv reise til/fra Bodø.  
Ønsker du å bli med på en studietur, ta kontakt med prosjektleder på e-post 
fmtrese@fylkesmannen.no   
 

Kontakt 
 

 
 
 
 
Prosjektet hjemmeside 
https://www.fylkesmannen.no/nb/Troms/Landbruk-og-mat/Ut-pa-vidda/?id=102665 
 

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger, tips, innspill og bilder, send en e-post! 

 

prosjektleder Ethel Seljevold 
mobil  975 12 870  jobb 77642011 
e-post  fmtrese@fylkesmannen.no 
 
Prosjektleder har erfaring fra bedriftsrådgivning, ledelse/administrasjon og har vært lærer i 
videregående skole. Høyere utdanning i bedriftsøkonomi, sosialøkonomi og pedagogikk fra 
Universitetet i Tromsø.  
 
Det gir mening i livet å bidra til å utvikle levedyktige næringsveier ut av det vi har rundt oss, 
naturressursene, menneskene, kulturen, historien, tradisjonene……. 
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