
 

 

 

Invitasjon til gruppearbeid/workshop:  
“Utfordringer og muligheter ved tilleggsfôring i reindrifta” 

 
Foreløpig tidspunkt: 22–23 mars 2018     Sted: Folkets Hus, Kiruna, Sverige  
 
Du inviteres til å delta i en workshop som handler om utfordringer og muligheter ved tilleggsfôring i reindrifta. 
Gruppearbeidet er for reindriftsutøvere og forskere fra Norge, Sverige og Finland. 
Arbeidet blir todelt: Vi vil først diskutere temaet i små grupper, og deretter vil alle deltakerne komme sammen 
for å sammenligne og diskutere sine resultat.   
Sammen med deg ønsker vi å diskutere følgende:  

• Hvordan foretar du valget om å gjennomføre tilleggsfôring? Dette inkluderer for eksempel snø- og 
værforhold, tilgang på ulike typer tilleggsfôr, transportkostnader og -avstander, pris på fôret, virkning 
av fôret på reinen, forstyrrelser på reinen fra friluftsliv og rovvilt, kondisjon på reinen (dyrevelferd) etc. 

• Hva er potensielle konsekvenser (negative og positive) og muligheter for reindrifta ved tilleggsfôring? 
Dette inkluderer blant annet langsiktige effekter på reinens helse og oppførsel (evnen til selv å finne mat 
om vinteren), spredning av sykdommer, innvirkning på økonomisk situasjon og kulturelle aspekter ved 
reindrift (reindrifta er en viktig kulturbærer) mv. 

• Kan vi lære noe av å samarbeide (dele erfaringer) med næringsutøvere fra våre naboland? 

Workshopen blir organisert av tre internasjonale forskernettverk (CLINF, ReiGN & REXSAC) som alle fokuserer på 
bærekraftig forvaltning i nord. Vi håper på en konstruktiv samhandling og erfaringsutveksling både mellom 
reindriftsutøvere og forskere og mellom reindriftsutøvere i Finland, Sverige og Norge. Forskere med ulik 
bakgrunn vil delta, inkludert veterinærer, agronomer, økonomer, biologer, og samfunnsvitere.  

Ved å dele erfaringer og kunnskap om tilleggsfôring mellom de nordiske landene, så håper vi at gruppearbeidet 
vil bli nyttig for deg som reindriftsutøver, samtidig som den kan øke vår forståelse og kunnskap om utfordringer 
men også muligheter relater til tilleggsfôring av rein. 

To medlemmer fra ditt reinbeitedistrikt er invitert til å delta i denne workshopen på Folkets Hus i Kiruna, Sverige. 
Foreløpige datoer er satt til 22 – 23 Mars 2018. Det er flott om vi kan få tilbakemelding på om du er interessert I 
å delta så snart som mulig. 

Reisekostnader, kost og losji (hotell), samt kompensasjon for tapt arbeidstid vil bli dekket av prosjektet. Mer 
detaljer kommer i februar! 

Beste hilsen, 
  Camilla Risvoll, Tim Hortskotte og Élise Lépy 

 
 

 
Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon:  
  

Tim Horstkotte Camilla Risvoll 
Department of Ecology and Environmental Science  Nordland Research Institute  
Umeå University, Sweden Bodø, Norway 
Tel. +46 (0)70 – 30 24 21 4 Tel. +47 (0) 97046416 
Email: tim.horstkotte@umu.se Email: cri@nforsk.no   
Élise Lépy  
Department of Cultural Anthropology  
University of Oulu, Finland  
Tel. +358(0)294-483254  
Email: elise.lepy@oulu.fi  
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