
Bli med på spennende 
kurs på Bjåen Fjellstove

Hvordan �ormidle opplevelser av �i�rein og ultur

Tid og sted 
Tir. 18. juni kl 11

på Bjåen Fjellstove,
Hovden i Setesdal

Hvordan �ormidle opplevelser av �i�rein og ultur
I	hold � urset
Villreinens betydning i historisk perspektiv. Kulturminner og 
tradisjoner knytt til villreinfangst og villreinjakt.
Hvordan formidle opplevelser av villrein til gjester. Inspirasjon 
og praktiske råd og tips.

Tid og �ted
Tirsdag 18. juni på Bjåen �ellstove rett nord for Hovden i Bykle 
kommune
Oppmøte kl 11.00 til lunsj – selve kurset starter kl 12.00 og varer 
til kl 19. Middag serverast kl 16.00

Påmelding
Påmelding sendes Alf Odden på e-post fmroaod@fylkesmannen.no
Kurset har 20 plasser og de første 20 som melder seg får 
plassene.
Spørsmål om kurset kan rettes til Alf Odden på tlf 48044583
 

Hvordan �ormidle opplevelser av �i�rein og ultur

Reiselivsbedrifter rundt Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane inviterast til et dagskurs om hvordan en kan bruke villreinrelaterte kultur-

minner og tradisjonssto� i produktutvikling. I våre �ellområder lever noe så unikt som Europas sørligste villreinstamme. Både selve 

villreinen og lokale tradisjoner knytt til jakt og fangst utgjør en stor og lite utnyttet ressurs for reiselivet i regionen. Kurset har som mål 

å sette reiselivsbedriftene bedre i stand til å bruke den lokale villreinhistorien som et produkt i virksomheten. Fokus vil være på både 

formidling av fagkunnskap og praktisk formidling av natur og kulturopplevelser. Kurset vil være relevant både for å skape nye reiselivs-

produkt og å utvide eksisterende tilbud.

Bidragsytere på urset
Fylkesarkeolog Snorre Haukalid fra Vest Agder fylkeskommune

Museumspedagog Ellen Tjørnhom Bø frå Arkeologisk museum 

Stavanger

Tove Herzberg og Ragnhild Bjåen frå Fjellreinskulen, lokal bedrift 

som spesialiserer seg på formidling av opplevelser og kunnskap om 

villrein

Alf Odden, Verneområdeforvalter for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane 

og Fra�ordheiane

Økonomisk �tø�e
Kurset inkludert gratis matservering på Bjåen �ellstove 

Reiselivsbedrifter som deltar på kurset kan søke verdiskapings-

prosjektet om økonomisk støtte til produktutvikling og markeds-

føring av tilbud med innhold fra kurset. Det vil bli gitt nærmere 

opplysninger om denne støtteordningen på kurset.

Arrangør er det regionale verdiskapingsprosjektet som er en del av det 

nasjonale prosjektet «Villrein�ellet som verdiskaper»

«Kunnskaps-

formidling om villrein 

og villrein�ell»

Nysgjerrig på 

formidling av 

villrein og 

kultur? 

GRATIS!


