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Ut på vidda-tilbydere 
Det er tre reindriftsfamilier i gang med Ut på vidda-tilbud som tilleggsnæring 
 

 Ersvika sami siida ved Bodø. Erfaring gjennom 13 år, økende etterspørsel og 5-6 
årsverk siste år. De tar i mot skoleklasser, har et tilbud til barn med lære- og 
atferdsutfordringer som autisme, ADHD, lettere psykiske funksjonshemmede og har 
tilbud om avlastningshelger for barn under barnevernet. 
 

 Ragnhild Sparrok Larsen i Hattfjelldal. Familien har flere lærlingeplasser i reindriften, 
tilbyr praksisplasser, tar i mot skoleklasser og er nå en fast del av undervisnings-
opplegget til landbruksskolen. 

 

 Sara Sami siida i Lakselv. Siv og Per Alf Sara startet med tilbud til barn og unge i 2018 
Etterspørselen har vært god og aktiviteten er økende. 

 
En familie ved Tromsø er startet opp med en test i små skala og reineier i Grane kommune starter i 
høst. Familier i Alta, Kautokeino, Karasjok, Røros og Røyrvik vurderer oppstart.  
 
Det tar tid å bygge opp en tilleggsnæring for reindrifta – vi er i gang og vi ser spennende muligheter. 

   
    
 
 

Prosjekt Ut på vidda 
2016 - 2019 

 
et samarbeid mellom  

Norske Reindriftssamers landsforbund  
og  

Landbruks- og matdepartementet 
 
Mange reindriftsfamilier har unike kunnskaper om 
reindrifta, naturen, samisk kultur, språk, historie 
og tradisjoner. Boplassen (baikedoallo) og 
reinflokken (siida doallo) er gode ressurser for å 
tilby aktiviteter og opplevelser. For mange barn 
blir dette minner for livet. 
 
Vil du vite mer?  
Kontakt prosjektleder for Ut på vidda! 

 

Det er noe 

helt eget 

mellom dyr 

og barn 

Uteklasserommet i Ersvika. 

Pensjonert reindriftssame 

Anfinn Pavall forteller 6. 

klassinger om samisk kultur 

 

Å få bruke 

kniven, kanskje 

for første gang? 

– spennende - 



Reindrifta og den samiske kulturen er fortsatt fjernt for mange 
Vi blir i stand til å bygge broer når vi får mer kunnskaper. Å få bli bedre kjent med den samiske 
kulturen gjennom nær kontakt øker innsikt og forståelse. Ut på vidda-tilbud bidrar til dette. Se 
artikkel om Ut på vidda-prosjektet på side 16 i Reindriftsnytt 1/18: 
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/reindriften/for-siidaandeler/publikasjoner/reindriftsnytt-1-2018--
70166  

  
 

Når vi ut med informasjon?  
Reineiere er prioritert  – flere tiltak er i gang 

 Egen facebook-gruppe «Ut på vidda». Relevant info legges stadig ut 

 Introduksjon/startupguide på norsk, nord-samisk og sør-samisk.  

 Se link: 
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMTR/LANA/Ut%20på%20vidda/Elektronis
k%20brosjyre%20norsk%20BK%20UPV%20OPPSLAG%20LR.pdf  
 

 Prosjekt Ut på vidda presenteres på reindriftskonferanser i reindriftsfylkene 

 Vi møter kommuner, og deltar i dialogmøter så langt vi rekker 

 Sammen med Troms reindriftslag arrangerer vi infomøte i Tromsø og i Evenskjer 

 

Det er ikke enkelt å nå ut til alle reindriftsfamiliene med god informasjon. Vet du om noen 
som burde få informasjon, ta kontakt! 
 

Prosjekt Ut på vidda er et knutepunkt   
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? Ta kontakt! 
 

Kurspakke under utvikling 
Det arbeides nå med et kursprogram som skal bidra til å kvalitetssikre ditt tilbud og ditt omdømme 
som tjenesteleverandør av Ut på vidda-tjenester.  
For å få bruke Ut på vidda-logo må du ta kurstemaene i kurspakken: 

 Kurstema 

1 Førstehjelp (1 dag) 

2 HMS (2 dager) 

3 Smittevern og mathygiene(1/2 dag) 

4 Samisk kulturformidling (1,5 dager) 

5  Salg og markedsføring (ref kurs Innovasjon Norge 2 dager) 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/reindriften/for-siidaandeler/publikasjoner/reindriftsnytt-1-2018--70166
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/reindriften/for-siidaandeler/publikasjoner/reindriftsnytt-1-2018--70166
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMTR/LANA/Ut%20på%20vidda/Elektronisk%20brosjyre%20norsk%20BK%20UPV%20OPPSLAG%20LR.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMTR/LANA/Ut%20på%20vidda/Elektronisk%20brosjyre%20norsk%20BK%20UPV%20OPPSLAG%20LR.pdf


Som Ut på vidda-etablerer vil du få tilbud om å delta på kurspakken som varer i 4- 5 dager.  
I tillegg kommer Salg og markedsføringskurs i regi av Innovasjon Norge på 1-3 dager. 
Du har kanskje noen av kursene fra før? Vi vurderer om du har det du skal ha. 
Førstehjelp og HMS er tilpasset for Ut på vidda og barn, unge og voksne. Dette må du ha. 

 
Vil du være med på studietur? 
Vi planlegger neste studietur, den går på høsten. Her får du se hvordan Ut på vidda-tilbud er i praksis. 
Prosjekt Ut på vidda dekker faglig opplegg, kost og en overnatting. Du betaler selv reise.  
 
Vil du bli med på en studietur, send en e-post til: fmtrese@fylkesmannen.no   
 

Kontakt 
 

 
 
 
 
 
 
Prosjekt Ut på vidda sin hjemmeside 
https://www.fylkesmannen.no/nb/Troms/Landbruk-og-mat/Ut-pa-vidda/?id=102665 
 
Prosjektet Ut på vidda sin facebook gruppe har nå 105 medlemmer – bli med!  
https://www.facebook.com/groups/utpavidda/  
 
Introduksjon og startup guide – informasjon om hva Ut på vidda er for noe! 
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMTR/LANA/Ut%20på%20vidda/Elektronisk%20bros
jyre%20norsk%20BK%20UPV%20OPPSLAG%20LR.pdf  

 

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 
 
Det er meningsfullt å kunne bidra til nye tilleggsnæringer ut av det vi har 
rundt oss, naturen, dyr, mennesker, kulturen, språket, historien, 
tradisjonene……. 
 

Prosjekt Ut på vidda gir deg veiledning som hjelper deg i gang med 
etablering.  
 
Vi ser på hvilke ressurser du har, hva du trenger og hvordan du former 
aktiviteter og tilbud. Vi bistår deg også i den første kontakten med 
potensiell kjøper, for eksempel kommunen der du bor. HMS og 
førstehjelpskurs er påkrevet om du ikke har det fra før, vi tipser deg om 
kurs. 
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