Velkommen til bærplukking på Tamsøya
Sommerens vakreste eventyr! Hvert år samles ca.100 entusiastiske
bærplukkere på Tamsøya for å sikre seg multebær av beste kvalitet i
naturskjønne omgivelser fordelt på 14 hektiske dager. Vi selger multebær både
til privatpersoner og bedrifter. Tamsøybæra er populær og viden kjent for sin
farge, størrelse og smak, så det lønner seg å være tidlig ute med bestillingen

Multemyr på Vestsiden av øya

Gyldne bær i gammel porselensskål

Øyas særegenhet
Øya er kjent for bugnende multemyrer med bær av ypperlig kvalitet og et rikholdig fugleliv.
Øyas geografiske beliggenhet, salter fra havet og jordsmonn, danner til sammen et rikholdig og
unikt utvalg av multebær, blåbær, krekling og tyttebær. I tillegg finnes en mengde ulike typer
urter og sopp. I det hele tatt så skiller Store Tamsøy seg ut sammenlignet med nærliggende
områder i forhold til fauna og planteliv.
Tamsøya er 14.1 kvadratkilometer stor (ca. 6.6 km lang og 4.4 km bred), så her er det
tumleplass for bærplukking. Øya er forholdsvis flat med det høyeste punktet på 65 moh. og
består av krattskog, lyngmark og myrterreng. Det er eksotisk å drive med bærplukking på
Tamsøya, men å drifte på ei øy har også sine utfordringer i forhold til infrastruktur, vær og
vind. I tillegg skal alt som fraktes til og fra øya over båt og kai, og det betyr blant annet at alt
tar dobbelt så lang tid som normalt. Dette tar både vi og gjestene våre med godt humør, men
det kan likevel være greit å være litt obs på øylivets gleder og utfordringer.

Bra fangst

Aluminiumssekk fra 70-tallet

Du kan booke egen Venorgamme

Innkvartering
På Tamsøya bor man i enkle, men trivelige hytter fra -50 tallet. Det er hverken innlagt vann
eller strøm på øya, så her lever man som i «gamle dager» langt fra den vanlige hverdagen. Det
er totalt 44 sengeplasser fordelt på 3 hus. I tillegg er det 2 hytter på nordsiden av øya i
Hellemolla og i Kobbevika. Det er plass til 4 personer på hvert rom, så hvis man reiser alene
eller to sammen, må man regne med å dele rom med andre. Tilbakemeldinger fra våre gjester
viser at dette stort sett går veldig greit, og de sier at «sånn er det på Tamsøya», og at det er en
del av sjarmen med oppholdet. Det er mulig å komme med ønsker om spesifikke rom, men vi
kan ikke love noe eksakt da det alltid er avbestillinger og endringer, og vi er derfor avhengig av
å kunne ha mulighet til å fordele plasser mest mulig praktisk for alle parter. Rommene består
hovedsakelig av køyesenger, der 8 av rommen har hems. Sengetøyet er av høy kvalitet med
nye dyner og nystrøkne sengesett. Rommene er forholdsvis godt, men enkelt utstyrt, rigget for
matlaging og trivelig opphold. Varm mat tilberedes på gassapparat og oppvarming i hyttene fås
ved å fyre i en god gammeldags vedovn med tørr bjørkeved.
Vi frakter alt av drikkevann fra fastlandet. Det er en stor brønn ved hyttene, men dette vannet
brukes fortrinnsvis til vaskevann og husholdningsvann.
.
Alle må ta med seg egen mat for oppholdet.
Toalettbesøk gjøres på utedo. Fra sesongen 2020 vil det stå 4 utedo i tilknytning til husene.,
der 3 av dem vil være helt nye. Det er antibac på alle doene i tillegg til våtservietter og
vaskevann.
Bærplukking og priser
På Tamsøya plukker du bær der du ønsker, men alle får råd om hvilke områder som bør
plukkes på. Multeplanten er dominerende på øya, men det er kun hunnblomsten som gir bær.
Det vil derfor naturlig nok være felt som er mindre rik enn andre. Bærsesongen varer mellom
12-16 dager alt avhengig bærmengde, vær og temperaturforhold. Bærene modnes forskjellig
overalt på øya, så det kan være like gunstig å plukke sent som tidlig i sesongen. Ingen år er helt
like. Vi bruker å si at det er naturen som bestemmer på Tamsøya.
Bærplukkerne starter dagen mellom 07:00-09:00, og er gjerne i bærmarka til sen ettermiddag,
tidlig kveld, og har utstyr med seg i sekken for å være ute en hel dag.

Alle får utlevert kart over øya med oppmerket kjøreløype der plukkerne kan sette fra seg
bøttene ved ulike merkepinner langs løypa. Bæra blir så hentet med ATV om kvelden.
En av utfordringene med bærsesongen er at vi på forhånd ikke vet når sesongen starter.
Naturen bestemmer som sagt, og den er litt egenrådig. Normalt sett starter sesongen en plass
mellom 6.-13. august, men vi har startet så tidlig som den 19. juli, og så sent som den
19.august, så spekteret er stort. Vi informerer alle påmeldte plukkere (helst gjennom egen FB.
Gruppe) om når man kan forvente plukkestart, slik at dette blir så forutsigbart som mulig.
Vi kan tidligst oppgi oppstartdato en uke før.
Plukkeordning og priser
Partsplukking: Plukkerne får med seg halvparten av det de plukker. Denne ordningen
forutsetter minimum 4 overnattinger og maksimum 5 overnattinger..
Overnatting kr. 160 pr. person pr. natt. (sengetøy inkludert)
RIB tur- retur Repvåg Tamsøya kr. 540 pr. person.
Dersom man i løpet av oppholdet ønsker færre overnattinger enn det som bestilt, er det
vilkårene for selvplukk som gjelder
Selvplukk: Pukkerne beholder all bæra selv mot en pris på kr. 130 pr. Kg.
Minimum 1 overnatting, og maksimum 5 overnattinger.
Overnatting kr. 550 pr. natt. pr. person (sengetøy inkludert)
RIB tur-retur Repvåg Tamsøya kr. 540 pr. person.
Spesialtilbud-Venorgamme: ved booking av venorgamme for 2 personer kan man bestille
overnatting bestemte datoer etter 10.august.
Overnatting kr. 980 pr. natt pr. person
RIB tur-retur Repvåg Tamsøya kr. 540 pr. person.
Dersom man i løpet av oppholdet ønsker færre overnattinger enn det som bestilt, forbeholder
vi oss retten til å ta betalt i henhold til den opprinnelige bestillingen.
Vi anbefaler minimum 2 overnattinger basert på våre gjesters erfaringer. Da får man en hel
plukkedag uten å tenke på at man må skynde seg ned fra bærmarka for å nå båten. Det er
ankomst og avgang på flosjø, så båten kan like gjerne gå om formiddagen som om
ettermiddag/kveld.
Ved fulle lister setter vi opp reserveliste. Det er da enklest å få plass på selplukkordningen.
Avgang Repvåg/Ankomst Tamsøya:
Turen starter fra den gamle fergekaia på Repvåg med en ca. 15 minutters frisk rafting tur til
Store Tamsøy med en 35 fots RIB / 600 HK. med toppfart 50 knop + Båten har kapasitet til 12
passasjerer, og alle får utlevert regattadresser og redningsvester.
Repvåg ligger 49 km nord for Olderfjord. Man kjører langs E69 i ca. 46 km fra Olderfjord, og tar
av til Repvåg og kjører 3,1 km langs fylkesvei 175 ned til Repvåg. For de som reiser med
nordgående Hurtigrute, er alternativt stoppested Hammerfest, Havøysund eller Honningsvåg.

Dersom man ønsker å ta fly, er alternativene Lakselv, Hammerfest, Alta eller Honningsvåg,
videre derifra med leiebil eller buss.
Alle kan parkere langs gjerdet utenfor det store blåe huset med rødt fjøs. (du kan ikke ta feil)
Da det er langgrunt på Tamsøya, går avgangene både fra Repvåg og Tamsøya, fortrinnsvis på
flo sjø (høyvann) og i hovedsak en gang pr dag. Alle påmeldte får løpende informasjon om
avgangstider de ulike dagene.

Nyttige tips
Mange tar kontakt når bærsesongen nærmer seg og spør hva de skal ta med seg, så vi velger
derfor å ta med en liten liste med tips til utstyr som kan være lurt å ta med i sekken. Vi
anbefaler samtidig alle å pakke lurt, da det som regel er full båt med folk og bagasje.
Innesko -evt. et par lette sko som man kan bruke også ute innimellom husene om kvelden da
turskoene som regel trengs å tørkes etter en dag i marka.
Caps -Det er lettere å se bæra ved sterkt sollys.
Myggspray- Det er ikke mye innsekter, men med de «rette forholdene» kan mygg og knott
være plagsom.
Allergimedisin -for de som trenger dette i forbindelse med eventuelle vepsestikk. Det finnes
jordveps på øy, men det er sjeldent at det medfører problemer for plukkerne.
Gode fjellsko -Hvis man skal være garantert tørr på føttene, så anbefales støvler eller litt høye
fjellsko i lær. Vanlig Gore-Tex holder dessverre ikke hvis det er vått i marka.
Liten rumpetaske til å ha vannflaske i hvis man går et stykke fra sekken.
Kikkert- for de som har det.
Hodelykt- ved sen sesongstart blir det mørkt om kveldene
Gnagsårplaster
Lett regntøy
Powerbank til mobiltelefon
Annet:
Det finnes et lite butikkutsalg der man kan få kjøpt hjemmelagde kaker og
håndarbeidsprodukter.
All betaling for varer og tjenester skjer via vipps eller kort.
Det er god mobildekning på Tamsøya.
Påmelding

Oppstart påmelding 15.12.2020. All påmelding gjøres via vår nettside eller eventuelt ved å
sende oss en mail. Opplysninger om navn, tlf.nr, alder og bosted må tas med. I tillegg må det
stå hvilken plukkeordning man ønsker å delta på, og antall overnattinger.
For de som melder seg på bærplukking 2021, blir det opprettet en lukket Face book gruppe
«Tamsøyplukkere 2021» Vi anbefaler alle som er på facebook å be om medlemskap i gruppa,
da det vil bli lagt ut jevnlige oppdateringer der.
Vi har delt bærplukkingen inn i 3 puljer, med fem netter i hver pulje. Erfaringsvis blir de 2
første puljene raskest fullbooket, men det kan være like gunstig å plukke i pulje 3.
Det kommer alt an på vekstforholdene, vær og vind mm, men det er uansett bær til alle
uavhengig hvilken pulje man får plass i. Ved stor pågang oppretter vi venteliste, og dersom
man har «litt is i magen» vil de aller fleste få plass til slutt, grunnet avbestillinger.
Avbestillinger
Vi vil på det sterkeste oppfordre alle som eventuelt ser seg nødt til å avbestille turen, om å
gjøre dette så tidlig som mulig. De siste årene har det vært er stor pågang der vi har måttet
henvise folk til ventelister, og da er det ekstra kjedelig å få avbestillinger i siste liten. I og med
at vi ikke vet når sesongen starter, skjønner vi at det kan være vanskelig å tidfeste
påmeldingen, men det er fint om vi kan få beskjed om hvilke perioder det uansett ikke vil være
aktuelt å delta på bærplukkingen.
Kontaktpunkt:
Tlf. 909 29 361 (Anne Sivertsen)
Facebook: Store Tamsøy
E-post: store.tamsoy@icloud.com

Se kart over Tamsøya neste side...

