
 

Kurs og seminarer 

Vi arrangerer sesongbetonte helgekurs og seminarer i naturskjønne 
omgivelser, der vi henter råvarene rett utenfor stuedøra. Hvorfor ikke prøve 
matlaging av ville vekster, kurs om tang og tare, eller lære mer om ærfugl 
bestanden i Nord-Norge? 

Praktisk opplegg og pris 

Foreløpig har vi fastsatt et seminar som blir avholdt 14. juni – 15. juni «Ærfugl og Gourmet» Vi 
gir løpende informasjon om eventuelle nye kurs og seminarer. Dette er et helgeseminar med 
fugleforsker Sveinn Are Hansen og gourmetkokk Johnny Trasti. Turen starter fra Repvåg den 
14. juni kl.10:30, og tar ca. 15 minutter med RIB. På den gamle ferjekaia blir du tatt imot av 
Olaf, som deler ut regattadresser og redningsvester, og fører båten over til Tamsøya. Det er 
plass til 12 passasjerer ombord. Dersom du kommer med egen bil kan du parkere langs gjerdet 
til det store blå huset opp mot det røde fjøset (det går ikke an å ta feil) 

 

Grindøya ved Tromsø og i Kongsfjorden på Svalbard.. 

Dette blir en spennende og variert overnattingstur med et interessant seminar, nydelig 

femretters middag og ikke minst hyggelig sosialt samvær i autentiske omgivelser på Tamsøya. 

Der vil også bli tid til å gjøre seg litt kjent med naturen på øya for dem som ønsker det. Ea har 

hatt stor betydning for mange øysamfunn, men bestanden går dessverre kraftig tilbake i hele 

Nord-Norge. På dette seminaret ønsker vi å rette søkelyset på Ea i hovedsak, men andre 

sjøfuglarter vil også bli presentert. 

 

Sveinn Are Hanssen er ansatt i Norsk institutt for 
naturforskning. Han er sjøfuglforsker og jobber på 
Grindøya ved Tromsø og i Kongsfjorden på Svalbard 

 

Johnny Trasti driver bedriften Trasti og Trine. Han er 
alltid på jakt etter det perfekte måltidet, og er kjent 
langt utfor Finnmarks grenser for sine kokkekunster.                
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Det vil bli servert enkel lunsj midt på dagen, en kakebit og kaffe på ettermiddagen og ikke 

minst en femretters middag om kvelden. På søndag blir det felles frokost i den gamle 

bærsjåen.   

Avgang fra Tamsøya søndag kl.12:00.  

Totalt kr. 2500 per person 

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltagere.  

 

Multekake i «gammelbutikken 

 

Måseegg, dun og gammel bærsekk. 

 

Et av rommene i Annelihytta 
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