Velkommen til Jakttrening på Tamsøya, og en opplevelsesreise
tilbake i tid!
Tamsøya ligger i Finnmark fylke, midt i vakre Porsangerfjorden. Det er 8nautiske mil fra
Repvåg på fastlandssiden, som er utgangspunktet for videre skyss ut til øya. Tamsøya tilbyr
en frisk rafting tur med en 35 fots RIB. Turen over tar ca.15 minutter.
Tamsøya er i privat eie og ble fredlyst på midten av 1600 tallet. Øya er mest kjent for
bugnende multemyrer med bær av ypperlig kvalitet, men har atskillig mer å by på. Tamsøya
er 14.1 kvadratkilometer stor (ca. 6.6 km lang og 4.4 km bred), så her er det god tumleplass
for jakttrening og naturopplevelser. Øya er forholdsvis flat med det høyeste punktet på 65
moh. og består av krattskog, lyngmark og myrterreng. Underlaget er særdeles mykt, og skiller
seg derfor ut fra et vanlig jaktterreng. Selv om det er flere jaktlag på øya samtidig, så er det
god nok treningsplass. Når man først begynner å utforske øya, så er det store områder som
skal tilbakelegges, så her trenger ingen å gå i «føttene på hverandre»
Lirypa trives godt på Tamsøya og den har god tilgang på mat. I slutten av august er det god
størrelse på kyllingene sammenlignet med for eksempel Finnmarksvidda og andre steder på
fastlandet jfr. erfarne jaktfolk som har drevet jakttrening både på Tamsøya og ellers rundt i
Finnmark. Det er forholdsvis stor rypetetthet og det drives minimalt med jakt på øya, så
rypestammen er forholdsvis stabil. Det er ingen pattedyr på øya med unntak av oter.
Det hekker ikke jaktfalk på øya, men den observeres enkelte år. Tamsøya har en stor koloni
av grågås, ærfugl og måker i tillegg til mange andre fuglearter som finnes i mindre skala.
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 Tamsøya seg ut, sammenlignet med nærliggende
områder i forhold til fauna og planteliv.
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 det enkle liv langt fra den vanlige hverdagen.
https://tamsoya.no/overnatting/

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.
Alle kan parkere utenfor gjerdet til det store blåe huset, helt opp til den røde låven.

Innkvartering https://tamsoya.no/overnatting/
Det er til sammen 12 rom med plass til 3 og 4 personer på hvert rom. Rommene består
hovedsakelig av køyesenger, der 8 av rommen har hems med 2 soveplasser. 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.
Det er ikke innlagt vann. Alt av drikkevann blir fraktet fra fastlandet..
Toalettbesøk gjøres på utedo. Det er totalt 4 utedo som kan benyttes.

Priser
Overnatting pr. person pr. døgn kr.1165
RIB

kr. 1400 pr. person

Inkludert i prisen:
•
•
•
•
•
•

RIB tur-retur Repvåg- Tamsøya
Tilgang til unikt jaktterreng
Rom utstyrt for matlaging
Sengetøy av høy standard
Gass
Tørr bjørkeved

I tillegg er det mulig å bestille vi 3 retters middag og frokost til henholdsvis kr. 700 pr.
person og kr. 250 pr. person.

Påmelding
Vi ønsker følgende opplysninger i forbindelse med påmeldingen:
•
•
•
•
•
•

Navn og bostedsadresse, tlf.nr og antall overnattinger / alene eller i gruppe
Antall hunder
Periode/dato
Middag?
Frokost?
Eventuelle tilleggsopplysninger

Kontakt oss:
Tlf. 909 29 361 (Anne Sivertsen) eller 90936160 (Olaf Bull)
E-post: post@tamsoya.no

